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รูปแบบการจัดการองค์การในอนาคต 

 
ดร.สุภางค์พิมพ์  คล้ายธานี 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 
 
บทคัดย่อ 
 

รูปแบบขององค์การปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจะมีลักษณะ (๑) มีความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization)  (๒ ) 
มีความหลากหลายทางด้านแรงงาน (Workforce Diversity) (๓) มีความเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน (Entrepreneurship) (๔) มี
การจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) (๕) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น (Need 
for Innovation and Flexibility) (๖) การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) (๗) องค์การแห่งการเรียนรู้  
(LearningOrganization) (๘) มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการท างาน (Workplace Spirituality) องค์การใน
อนาคตจะไม่เป็นเพียงสถานที่ผู้คนก้มหน้าก้มตาท างานแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ควรเป็นสถานที่ที่มีความหมายต่อจิตใจ
ของพนักงานที่ซึ่งจะให้ความรัก สามัคคี ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทรต่อกัน เหมือนบ้านหลังที่สอง เป็นที่ที่รวมของจิตวิญญาณ
ของพนักงาน ผู้บริหารองค์การอาจจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางธรรมะ ฝึกสมาธิให้พนักงานเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเพ่ือให้ที่
ท างานเป็นสถานที่พนักงานรู้สึกผูกพัน และท างานอย่างเป็นสุข 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการ องค์การในอนาคต 
 
Abstract 
 

Patterns and trends in the organization of the future will be characterized by: (1) the globalization.(2) 
thediversityoftheworkforce. (3) theEntrepreneurship. (4) the Managing in An E-Business World. (5) Need for 
Innovation and Flexibility. (6 )  the Quality Management. (7 )  the Learning Organization. (8 )  the Workplace 
Spirituality. organizations in the future will not be just a place where people worked laboriously in exchange 
for a fee. It should be a place that has a significant effect on the minds of the employees, which will give it 
a warm, harmonious and caring for each other. Like a second home. It is the spirit of the employees. 
Management organizations may provide training to the knowledge of the religion. Meditation for employees 
to understand the truth of life is that employees feel. And work happily. 

    
Keywords: The Model of Management, Current Trends Issues 
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๑. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงในองค์การเปรียบเสมือนการเดินทาง ผู้บริหารบางคนอาจเป็นนักเดินทางที่ไม่หยุดนิ่ง บางคนอาจหยุดพักที่
ใดที่หนึ่งซึ่งพอใจ  แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละบุคคล องค์การในอนาคตของประเทศไทย จะมีรูปร่างการท างานอย่างไร  ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารที่จะน าพาไปสู่ทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การเรียนรู้และความมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้การบริหารองค์การในอนาคตได้ดี
ยิ่งขึ้น๑ผู้บริหารต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปรับตัวตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงระบบเพ่ือ
คุณภาพหรือการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่แบบรีเอ็นจิเนียริ่ง  ดังนั้น  ในการสร้างองค์การใหม่  จะต้องก าหนดเป้าหมายการสร้างวงจรบริการ
และก าไร ที่จะท าให้เกิดความพอใจต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์การ การออกแบบองค์การในทางปฏิบัติ สิ่งที่ต้องค านึงในการ
ออกแบบองค์การ คือ สายการบังคับบัญชา กระบวนการตัดสินใจ  ทีมงาน โครงสร้างและกลยุทธ์ ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงการแข่งขันใหม่ 
ๆ  ในโลกแบบใหม่และปรับตัวในทางปฏิบัติ  
 สร้างการเรียนรู้องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการ
บริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก้าวไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้ทุกประเภท  ทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจ
เอกชน โดยสามารถปรับใช้ร่วมกับระบบการบริหารรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาองค์การให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์โดยเน้นความส าคัญไปที่ผู้น า (Leadership) ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team  
Learning)ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี้  (Peter M. Senge) ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloar School of Management ได้เสนอหลักการ  ๕ 
ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ (The Five Disciplines of Learning Organization) ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน คือ  
 ๑)  การเรียนรู้และความช านาญของสมาชิก (Personal Mastery) ปัจเจกบุคคลจะต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ คือมี
ปฏิภาณไหวพริบ มีความเพียรพยายามในการใฝ่รู้จนเข้าสู่โลกอาชีพได้แล้ว ยังจ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้บุคคลบรรลุถึงความเป็นเลิศ 
 ๒)ความมีสติ มีความคิดอ่าน (MentalModel) หลักการข้อนี้จะเป็นพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) 
และจะมีผลถึงความเข้าใจต่อเรื่องราวต่องานหรือกิจกรรมใดๆ ในมุมมองต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการตัดสินใจในการ
กระท าการใดๆ การให้การเรียนรู้ในข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป อาจใช้วิธีการประชุม การสัมมนา  หรือใช้เอกสารเวียน
ภายในองค์การ จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 ๓)  สร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ (Shared Vision) ค าว่า วิสัยทัศน์ คือ การมีสายตาที่กว้างไกล สร้างแนวคิดที่มี
โครงสร้าง มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่แน่นอนในอนาคต ลักษณะของวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้น าต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าสู่
กระบวนการของการสร้างวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และวิสัยทัศน์นั้นต้องเป็นภาพบวกต่อองค์การและสร้างศรัทธาให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนและมุ่งมั่นปฏิบัติในการพัฒนา
วิสัยทัศน์องค์การจ าเป็นต้องท าให้เป็นระบบ  มีขั้นตอนอย่างถูกต้อง จึงจะได้วิสัยทัศน์ที่ดี และที่ส าคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิกทุกคนในองค์การ  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การก็จะประสบความส าเร็จ 
 ๔)การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการเน้นการท างานเป็นทีม โดยทุกคนในทีมงานจะต้องมีจิตส านึก
ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราก าลังท างานอะไรและจะท าให้ดีขึ้นอย่างไร จึงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความสามารถของทีมงานและจะขจัดจุดอ่อนของทีมงานแบบไทย ๆ  ได้เป็น
อย่างด ี
 ๕)  ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เราจะพบว่าแนวคิดทางด้านการบริหารได้พัฒนามายาวนานและ
ต่อเนื่อง ทั้งการบริหารบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารการผลิต หรือการบริการการเงิน นักวิชาการและนักบริหารที่ส าคัญได้
น าเสนอในรูปของทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบเช่น การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) 

                                         
๑อาทิตย์ โก้สกุล, อนาคตขององค์การและการจัดการในประเทศไทย , เอกสารการบรรยายประจ าคณะวิทยาการจัดการ, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๖. 
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การรื้อปรับระบบ (Reengineering) แต่ละเรื่องจัดได้ว่าเป็น “ระบบ” ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ด าเนินการไปตามวิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้องของระบบนั้นๆ   
 
  สรุปความได้ว่า  องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จะต้องมีความโดดเด่นในด้านการเรียนรู้ในระดับที่
สูง เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การเรียนรู้นั้นเป็นไปโดยพร้อมเพรียงกันทั้งองค์การ  นั่นคือต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมใน
การท างานให้เป็นแหล่งของข้อมูลและความรู้ของพนักงาน ให้เป็นความรู้รายรอบตัวเขา เพ่ือให้พนักงานได้ติดตามสิ่งใหม่ ๆ  หยิบใช้
และเก็บสะสมความรู้ใส่ตัวได้ตลอดเวลา องค์การในอนาคตจึงต้องสร้างการเรียนรู้ในองค์การให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และรวดเร็วขึ้น   
 
๒. ความหมายของการจัดการองค์การ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน ได้นิยามความหมายของ "องค์กร" ไว้ว่าองค์กรเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ประกอบกัน
ขึ้นเป็นหน่วย ถ้าเป็นงานสาธารณะ เรียกว่า องค์กรบริหารส่วนราชการ ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชน เรียกว่า องค์กรบริหารธุรกิจมีผู้ให้ค า
นิยาม ค าว่า " การจัดองค์การ " ไว้หลายท่าน ดังนี้  

การจัดองค์การ คือ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพ่ือรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้๒ 

การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของงาน ที่ตั้งไว้ การจัดองค์การจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุก
คนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆอย่างไรบ้าง๓การจัดองค์การ คือ ความ
พยายามของผู้บริหารที่ให้มีหนทางส าหรับการปฏิบัติงาน  ให้ความส าเร็จตามแผนงานที่วางไว้๔ 

การจัดองค์การ คือ การจัดแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ของ องค์การ พร้อมก าหนด
อ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอ่ืนๆไว้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ๕ 

การจัดองค์การ คือ กระบวนการในการจัดสรรและจัดระบบทรัพยากรมนุษย์และสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือให้แผนการท างานของ
องค์การสามารถที่จะด าเนินไปได้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้๖ 

การจัดองค์การ คือ หน้าที่ทางการจัดการในการที่จะโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการที่จะท า
ให้สมาชิกองค์การสามารถที่จะด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้๗ 

  
สรุปความได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวคน อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนจัดให้มีการประสานงานกันระหว่างคน และแผนกงานต่างๆ เพ่ือให้มีการด าเนินงานขององค์การ บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยก าหนดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 

                                         
๒Edwin B.Flippo, Management: A Behavioral Approach. (๒nd ed), Boston, Allyn and Bacon, ๑๙๗๐ : p. ๑๒๙. 
๓ธงชัย สันติวงษ,์ พฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๖๓.  
๔ธงชัย สันติวงษ,์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒),หน้า ๒๒๐. 
๕สมคิด บางโม, การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์), หน้า ๙๔.  
๖Bartol, K.M. & Martin D.C., Management, NewYork : McGraw-Hill, Inc.,  ๑๙๙๗:  p.๗. 
๗Hellriegel, & Slocum, Management : A Competency-Based Approach, ๙ thed, Unitde State of American : Thompson, South-

Western Educational Publishing, ๒๐๐๑, p. ๙. 
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๓. กระบวนการของการจัดองค์การ กระบวนการในการจัดองค์การนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ๓ ขั้นตอนด้วยกัน๘ 
คือ  
 ขั้นตอนที่ ๑การจัดกลุ่มงานเป็นการพิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบงานส าหรับผู้ท างานแต่ละคน 
ซึ่งก่อนอ่ืนที่สุดผู้บริหารจะต้องพิจารณาตรวจสอบ และแยกประเภทดูว่ากิจการของตนนั้นมีอะไรบ้างที่จะต้องจัดท า เพ่ือให้
กิจการได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขั้นต่อมาก็คือท าการจัดกลุ่มงาน โดยมีหลักพิจารณาที่ว่างานที่เหมือนกันควรจะรวมอยู่
ด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามหลักของการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) โดยการจัดจ าแนกออกตามหน้าที่งานแต่ละ
ชนิดเป็นกลุ่ม ๆ ที่แตกต่างกันเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆ เรื่อยไปทั้งตามความถนัดและตามความสามารถ ของผู้ที่จะปฏิบัติ 
จนกระทั่งในที่สุดได้เป็นชิ้นงานต่างๆ ที่แต่ละส่วนหรือแต่ละชิ้นเหล่านี้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ที่จะท างานในแต่ละระดับใน
ขั้นของการออกแบบงานนี้ผู้บริหารจึงต้องค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติเสมอ รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดกลุ่มงานนั้น  
 ๑) พิจารณาแยกประเภทงาน (Identification of Work) เพ่ือท าให้ทราบว่า งานอะไรบ้างที่จะต้องท า วิธีการก็คือดูจาก
วัตถุประสงค์และแผนงาน หรือโครงการงานต่าง ๆ 
 ๒) จัดกลุ่มงาน (Grouping of Work) งานที่เหมือนกันให้จัดรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้มีการจ าแนกประเภทไว้ 
และเป็นไปตามหลักของการแบ่งงานกันท าตามเกณฑ์ของงานผลิต ตลาด การเงิน และบัญชี และอ่ืน ๆ  
 ๓) การออกแบบงาน (Designing of Individual Job) งานกลุ่มต่างๆ ย่อมมีปริมาณมากเกินกว่าที่คน ๆ เดียวจะท าได้ 
ดังนั้นการแบ่งงานจึงเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งตามความสามารถ และความถนัดในหน้าที่เพ่ือให้ได้งานที่เหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติงานแต่ละ
คน 
 ขั้นตอนที่ ๒ การระบุขอบเขตงานเป็นการระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ
และให้อ านาจหน้าที่ ซึ่งข้ันตอนของการจัดองค์การในกระบวนการขั้นที่สองของการจัดองค์การจะเริ่มต้นด้วย 
  ๑) การระบุให้เห็นถึงขอบเขตของงาน (Job  Description) ที่แบ่งให้ส าหรับแต่ละคนตามที่ได้ออกแบบมาแล้ว
ในขั้นแรก เพ่ือให้ทราบว่างานแต่ละชิ้นที่ได้แบ่งและออกแบบไว้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ชนิดไหน มีขอบเขตและปริมาณ
มากน้อยแค่ไหน สิ่งส าคัญในที่นี้ก็คือ การระบุชื่อเป็นต าแหน่งพร้อมกับให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น ๆ เอาไว้ 
  ๒) การมอบหมายงาน (Delegation) ด าเนินการโดยผู้บริหารซึ่งจะมอบหมายงาน แต่ละชิ้นที่ง่ายกว่าให้แก่
ผู้ท างานในระดับรองลงไป 
  ๓) การก าหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการมอบหมายงาน ซึ่งมีความ
จ าเป็นที่บุคลากรจะต้องท างานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ผู้มีความรับผิดชอบมากกว่าย่อมจะมีอ านาจหน้าที่มากกว่าเสมอและขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ควบคุมโดยใช้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวดังภาพแสดงการระบุขอบเขตของงานการมอบหมายงานและการก าหนดความรับผิดชอบ ดัง
ภาพแสดงต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๘ธงชัย สันติวงษ์, หลักการจัดการ = Principles of management, (กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๒.   
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ภาพที่๓.๑แสดงการระบุขอบเขตของงานการมอบหมายงานและการก าหนดความรับผิดชอบที่มา : (ธงชัย สันติวงษ์, ๒๕๔๒, 

หน้า๒๓๔) 

 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดวางความสัมพันธ์เพ่ือให้งานในส่วนต่าง ๆ ที่แบ่งกันไปท านั้น สามารถท างานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยไม่กระจัดกระจายและให้อยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง และด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการด าเนินงานของกลุ่มจะอยู่ใน
ลักษณะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา โอกาสที่จะให้ทุกฝ่ายรู้ถึงขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายมาก่อนท างานนั้น
ย่อมจะเป็นไปได้ยาก การจัดวางความสัมพันธ์ของงานส่วนต่างๆ และระหว่างกลุ่ม จนเป็นโครงสร้างที่สัมพันธ์กันของหลาย ๆ 
ส่วนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประสานงานกัน และการก่อให้เกิดการมีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมา ดังภาพแสดงดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๒  แสดงการจัดวางความสัมพันธ์ของส่วนงานที่มา  (ธงชัย สันติวงษ์, ๒๕๔๒, หน้า ๒๓๕) 

การจัดการทั่วไป 

บริหาร
บุคคล ผลิต 

การเงิน 
และบัญชี การตลา

ด 

ขาย วิจัยตลาด โฆษณา 
ส่งเสริมการ

ขาย ก ข ค 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
มอบหมายงาน 
(Delegations)  
ก า ร ก า ห น ด
ความรับผิดชอบ 
และ ให้ อ านาจ
หน้าท่ี 

Job Description 

บริหารบุคคล ผลิต การเงิน
และบัญชี 

วิจัย
ตลาด 

ขาย โฆษณาและ 
ส่งเสริม      
การขาย ข ก ค 

จัดการทั่วไป 

การตลาด 
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 สรุปความได้ว่า กระบวนการในการจัดองค์การนั้น คือ การจัดกลุ่มงานเป็นการพิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน 
และออกแบบงานส าหรับผู้ท างานแต่ละคนการระบุขอบเขตงานเป็นการระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดความรับผิดชอบและให้อ านาจหน้าที่การจัดวางความสัมพันธ์เพ่ือให้งานในส่วนต่าง ๆ ที่แบ่งกันไปท านั้น สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่กระจัดกระจายและให้อยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง และด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการ
ด าเนินงานของกลุ่มจะอยู่ในลักษณะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
 
๔. รูปแบบการจัดการองค์การในอนาคต (Current Trends and Issue) 
 รูปแบบขององค์การต่างๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. มีความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เมื่อประเทศต่างๆ ไร้พรมแดนประเทศต่างๆ จะแบ่งงานและแข่งขันกัน
ผลิต การค้าระหว่างประเทศจะกระจ่ายออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้บริหารในองค์การทุกรูปแบบจะเผชิญกับโอกาสและอุปสรรคใน
ตลาดโลกเช่นเดียวกัน 
 ๒. มีความหลากหลายทางด้านแรงงาน (Workforce Diversity) ทั้งเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และอายุ แนวโน้มของ
คนงานจะมีอายุสูงขึ้น มีการอพยพของแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น การกีดกันผู้หญิงหรือคนบางกลุ่ม (Glass Ceiling) จะ
หมดไป 
 ๓. มีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น (Entrepreneurship) ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องมีจิตส านึกของความเป็น
ผู้ประกอบการ คือ แสวงหาโอกาส ริเริ่ม ศึกษา ติดตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวยืดหยุ่นเพ่ือให้องค์การ
ประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าไปตลอด แม้ในองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรก็ตาม 
 ๔. มีการจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) ซึ่งรูปแบบของธุรกิจแบบ E-Commerce 
คือรูปแบบต่างๆ ที่ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือท าธุรกรรมอ่ืนใดโดยติดต่อกันทางอีเลคโทนิค (Electronic) ส่วน E-Business 
เป็นค าเฉพาะที่อธิบายถึงวิธีการที่ธุรกิจใช้ท าธุรกรรม เช่น Internet-based รูปแบบของ E-Commerce เช่น B2B (Business 
to Business) B2C (Business to Consumer) C2C (Consumer to Consumer) and G2B (Government to Business) 
เป็นต้น 
 ๕. มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น (Need for Innovation and Flexibility) เนื่องจากความต้องการของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่แข่งทางการค้ามีการพัฒนาอยู่เสมอ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์รุนแรง 
องค์การจึงต้องปรับตัวใหยืดหยุ่นตามความเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ในทุกด้านภาวการณ์ 
 ๖. การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) ในยุคที่มีการปฏิวัติคุณภาพขององค์การธุรกิจและรัฐกิจใน
ทศวรรษหน้า ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๕ การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) นับเป็นแนวคิดที่
ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน ซึ่ง W.Edwards Deming อธิบายว่า TQM ถือเป็นปรัชญาการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ ค าว่าลูกค้า (Customer) ในความหมายของ Deming รวมความถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายในองค์การ เช่น บุคคลากรทางธุรกิจ หรือผู้ขายวัตถุดิบด้วยบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันท างานเป็นทีม (Team works) เพ่ือสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ที่มีคุณภาพ มิใช่แค่คอยตรวจสอบ แก้ไขในภายหลังเท่านั้น  
 ๗. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นรูปแบบขององค์การในอนาคตที่จะต้องพร้อมรับมือกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นองค์การที่ขยายขอบเขตความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์การอย่างต่อเนื่องโดย
การเรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอด (Survival Learning) เพ่ือปรับตัว (Adaptive Learning) และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใน
องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรทั้งหมดขององค์การมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้บริหารในองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องรู้จักฟัง มีการสร้างแรงจูง มีการสอนงาน และมีการถนอมรักษาพนักงาน
ของตนเทนที่จะสั่งการ หรือนัยหนึ่งผู้บริหารต้องลดตัวเองจากเจ้านาย (Boss) ลงมาเป็นหัวหน้าทีม (Team Leader) เพ่ือจะได้
ไกล้ชิดกับลูกน้องมากขึ้น 



๗ 
 
 ๘. มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการท างาน (Workplace Spirituality) องค์การในอนาคตจะไม่เป็นเพียง
สถานที่ผู้คนก้มหน้าก้มตาท างานแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ควรเป็นสถานที่ที่มีความหมายต่อจิตใจของพนักงานที่ซึ่งจะให้
ความรัก สามัคคี ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทรต่อกัน เหมือนบ้านหลังที่สอง เป็นที่ที่รวมของจิตวิญญาณของพนักงาน ผู้บริหาร
องค์การอาจจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางธรรมะ ฝึกสมาธิให้พนักงานเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเพ่ือให้ที่ท างานเป็นสถานที่
พนักงานรู้สึกผูกพัน และท างานอย่างเป็นสุข๙ 
 

สรุปความได้ว่า รูปแบบการจัดการองค์การในอนาคต จะต้องเป็นองค์การที่จะพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นองค์การที่ขยายขอบเขตความสามารถในการสร้างอนาคตขององค์การอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ เพ่ือ
ความอยู่รอด (Survival Learning) เพ่ือปรับตัว (Adaptive Learning) และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในองค์การแห่งการ
เรียนรู้จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรทั้งหมดขององค์การมีศักยภาพในการเรียนรู้  มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ผู้บริหารในองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องรู้จักฟัง มีการสร้างแรงจูง มีการสอนงาน และมีการถนอมรักษาพนักงานของตนเทนที่จะ
สั่งการ หรือนัยหนึ่งผู้บริหารต้องลดตัวเองจากเจ้านาย (Boss) ลงมาเป็นหัวหน้าทีม (Team Leader) เพ่ือจะได้ไกล้ชิดกับลูกน้อง
มากขึ้น 
 
๕. การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
 การจัดการมีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์ เนื่องจาก มีองค์ประกอบแห่งความรู้ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการจึงเป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันในปัจจุบัน และ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า 
การจัดการเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง 
 การบริหารราชการ หรือการจัดการธุรกิจ ตลอดจนการจัดการทุกสาขา ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย นับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักกา ร และ
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะแก่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม สามารถโน้มน้าวและจูงใจคนงานให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่าง
มีความสุขและงานบรรลุเป้าหมาย ในกรณีนี้การจัดการจึงมีลักษณะเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 

บางคนอาจมีความสามารถพิเศษและมีพรสวรรค์สามารถจัดการได้ดีโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการ
จัดการมาก่อน แต่ถ้าบุคคลนั้นได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยย่อมจะท าให้การจัดการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้ามใน
กรณีที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการขาดศิลปะไม่มีความสามารถพิเศษมาแต่ก าเนิด หากได้รับการศึกษาอบรมทางการจัดการ ย่ อมจะ
ช่วยให้การจัดการงานด าเนินไปด้วยดีตามสมควร ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่งเป็นผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ได้รับการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน (Pre-service Training) และมีการฝึกอบรมผู้บริหารระหว่างด ารงต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถในการจัดการ เรียกว่า การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-service Training) 
 ผู้เขียนเห็นว่าผู้บริหารที่ดีควรยึดถือว่าการจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  กล่าวคือผู้บริหารควรหมั่นศึกษาหาความรู้ใน
ด้านการจัดการเพ่ิมเติมอยู่ เสมอ ติดตามผลงานการวิจัยทฤษฎี และหลักวิชาใหม่  ๆ ตลอดจนพยายามใช้ทักษะ และ
ความสามารถของตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านการจัดการให้เหมาะสม เพ่ือให้งานขององค์การ บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ขั้นตอนการบริหารงานขั้นตอนของการบริหารงานนั้นประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปปัจจัยน าเข้า ด้วยวิธีการ หรือเทคนิคด าเนินการต่างๆ 
 ๑. ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือที่มักจะเรียกกันว่า ทรัพยากรในการบริหารนั้นเป็นปัจจัยส าคัญในโครงสร้างของการ
บริหารงาน โดยที่อาจเป็นที่รู้จักกันในนามของ ๔ M ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญได้แก่ คน (Man) คือ ผู้ปฏิบัติงานของ

                                         
๙วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (ผู้แปลและเรียบเรียง), (กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 

๒๕๕๐), หน้า ๔๔-๔๖. 



๘ 
 
องค์การนั้น ๆ เงิน (Money) ใช้ส าหรับเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ วัสดุสิ่งของ (Materials) หมายถึง 
อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้ง อาคารสถานที่ และการจัดการ (Management) หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
 ปัจจัยในการบริหารทั้ง ๔ ประเภทนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจัดการเนื่องจากประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
จัดการขึ้นอยู่กับความพร้อมและคุณภาพของปัจจัยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัยน าเข้าขององค์การที่ไม่หวังผล
ก าไร แต่เน้นกระบวนการท างานและผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
 ในด้านภาคเอกชนหรือการจัดการธุรกิจ (องค์การที่หวังผลก าไร) ได้กล่าวถึงทรัพยากรการบริหารไว้ว่ามี 6 ประเภทคือ 
คน (Man) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เงิน (Money) ส าหรับเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ วัสดุสิ่งของ (Materials) 
ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่ วิธีการ (Method) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ตลาด (Market) เป็นที่ หรือ 
แหล่งส าหรับจ าหน่ายสินค้า หรือบริการ และเครื่องจักร (Machine) ใช้ส าหรับผลิตสินค้าและบริการ 
 ซึ่งในภาคเอกชนนั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการตลาดส าหรับสินค้า หรือผลผลิตของตนเพ่ือพัฒนารายได้ และผล
ก าไรในส่วนของเอกชนเอง ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนของสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย และใน
กระบวนการผลิตของภาคเอกชนก็มีการค านึงถึงการริเริ่มการผลิตไปจนถึงการขยายก าลังการผลิตหรือเพ่ิมฐานการผลิต ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพและ คุณภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ การวางแผนการจัดเตรียมเครื่องจักร หรือการจัดเตรียมปัจจัยน าเข้าที่มี
คุณภาพสูง นั่นเอง 
 ๒. กระบวนการบริหาร (Process) หมายถึง กิจกรรม หรือ หน้าที่ของผู้บริหารในการด าเนินงาน เช่น การวางแผนต่าง 
ๆ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น การรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น การก าหนดแนวทางต่างๆ เพ่ือการแก้ไข และพัฒนาให้ผลงานบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีทักษะ และ ใช้เทคนิคหลายอย่างดังจะได้กล่าวต่อไป 
 ๓. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลจากการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกมาจากกระบวนการของระบบซึ่งเป็น
สิ่งที่ส าคัญ  ผลผลิตจะต้องถูกประเมินจากลูกค้าหรือผู้บริโภค  และส่งข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่ตัวระบบ  
 ๔. ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลของการด าเนินการ  ซึ่งผู้บริหารสามารถ
น าไปปรับปรุง  แก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผู้บริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารและองค์การใดๆ ย่อมมีหน้าที่ในการบริหารองค์การตามกระบวนการ
บริหารที่คล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับใดแต่อาจแตกต่างกันในขอบเขตอ านาจหน้าที่ เช่น ผู้บริหารระดับสูงย่อมมี
อ านาจหน้าที่บริหารงานหรือจัดการงานทั้งหมดของทั้งองค์การ ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ย่อมมีขอบเขตการจัดการเพียงใน
ฝ่ายของตนเท่านั้น 
 หากพิจารณาในหัวข้อระดับของการจัดการ จะเห็นได้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารมีความสอดคล้องกับระดับ
ของการจัดการตามที่ได้กล่าวไปแล้วโดยทั่วไปนิยมแบ่งฝ่ายบริหารออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการอาวุโสมีหน้าที่บริหารงาน
โดยตลอดทั้งองค์การ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการก าหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ 
เช่น การผลิตสินค้าใหม่ การลดหรือเพ่ิมราคาสินค้า การด าเนินงานในต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้ความสนใจต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง คู่แข่งขันและเทคโนโลยี 
 ๒. ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ   มีหน้าที่รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติ 
รับผิดชอบในฝ่ายของตน วางแผนและจัดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ
ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
 ๓. ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ หัวหน้างาน (Foreman) หรือหัวหน้าแผนก (Supervisor) มีหน้าที่
ควบคุมดูแลรับผิดชอบโดยตรงต่อรายละเอียดและการมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่คนงาน รวมถึงการควบคุมดูแล



๙ 
 
คนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการที่ก าหนด ผู้บริหารระดับนี้จะต้องติดต่อกับคนงานสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด าเนินไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีตั้งไว้๑๐ ดังภาพแสดงประกอบต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  
        
       
      
        
       
        
       
  
ภาพที่๕.๒แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการบริหารกับอ านาจหน้าที่ที่มา (สมยศ  นาวีการ,  ๒๕๔๔,  หน้า  ๒๓) 
 
 สรุปความได้ว่าการจัดการมีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์ เนื่องจาก มีองค์ประกอบแห่งความรู้ มีหลักเกณฑ์และ
ทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการจึงเป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันในปัจจุบัน และ เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า การจัดการเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งการบริหารราชการ หรือการจัดการธุรกิจ ตลอดจนการจัดการทุกสาขา 
ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย นับเป็นการ
ประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะแก่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม สามารถโน้มน้าวและจูงใจ
คนงานให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างมีความสุขและงานบรรลุเป้าหมาย ในกรณีนี้การจัดการจึงมีลักษณะเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 
 
๖. อนาคตขององค์การและการจัดการในประเทศไทย 

การเตรียมตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปรับตัวตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ 
ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงระบบเพ่ือคุณภาพหรือการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่แบบรีเอ็นจิเนียริ่ง  ดังนั้น  ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจใน
สิ่งต่อไปนี้ คือ 
  ๑) การสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ 
  ๒) น าเอาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยให้มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และก าหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มีแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
  ๓) ก าหนดมาตรฐานในการวัดผลทั้งก่อน ระหว่าง  และหลังการเปลี่ยนแปลง 
  ๔) ก าจัดความกลัวและลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด 
 สร้างองค์การใหม่ในการสร้างองค์การใหม่  จะต้องก าหนดเป้าหมายการสร้างวงจรบริการ– ก าไร ที่จะท าให้เกิดความพอใจ
ต่อลูกค้าและบุคลากรในองค์การ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ  คือ 
  ๑)  ไม่เน้นขนาด ปฏิบัติเหมือนบริษัทเล็ก ๆ  เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ 
  ๒)  สร้างและกระตุ้นนวัตกรรม ให้เกิดการคิดค้นและการปฏิบัติในสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการบริหาร
องค์การในอนาคต 

                                         
๑๐สมยศ นาวีการ, การบริหารธุรกิจ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕,  (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๒), หน้า  ๒๒. 
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๑๐ 
 
  ๓)สร้างหน้าที่งานในองค์การแบบแนวราบ (Flatter) และแต่ละหน้าที่งานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การ
ได้ 
  ๔) สร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีพลังและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การในอนาคต เช่น มีการยึดเหนี่ยวด้วยคุณค่า
ขององค์การ และมีความจริงใจต่อกัน เป็นต้น 
  ๕) น าข้อมูลและบทเรียนในอดีตมากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับองค์การ 
 ออกแบบองค์การและการจัดการในทางปฏิบัติการออกแบบองค์การในทางปฏิบัติ สิ่งที่ต้องค านึงในการออกแบบองค์การ 
คือ สายการบังคับบัญชา กระบวนการตัดสินใจ  ทีมงาน โครงสร้างและกลยุทธ์ ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงการแข่งขันใหม่ ๆ  ในโลกแบบ
ใหม่และปรับตัวในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักดังนี้ 
  ๑)  กระตุ้นให้เกิดการสร้างทีมแบบหลากหลาย เ พ่ือรับวัฒนธรรมและความแตกต่างที่ไร้พรมแดน 
  ๒)หาผู้ร่วมประกอบการ (Partnership) องค์การยุคใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานโดยล าพังต้องมีกลุ่มด าเนินงานและ
เพ่ือนร่วมงานจากหลายแหล่ง  เพราะโลกในอนาคตจะเกิดการรวมตัวเพ่ือเพ่ิมเอกภาพในการแข่งขันมากกว่าการแยกปฏิบัติงานอย่างโดด
เดี่ยวเหมือนในอดีต 
  ๓)  ส่งเสริมระบบเครือข่ายทางความรู้ ตลอดจนวิชาการทุกแขนงให้กว้างไกลทันโลก 
  ๔)  ยอมรับจุดประสงค์และเป้าหมายที่ต้องสูงขึ้นและเพ่ิมขึ้น 
  ๕)  พร้อมรับมือและเตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยเตรียมรับสถานการณ์ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ล่วงหน้า 
 สร้างการเรียนรู้ในองค์การสร้างการเรียนรู้องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์การแห่ง
การเรียนรู้ เป็นการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก้าวไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้ทุกประเภท  ทั้งภาคราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจเอกชน โดยสามารถปรับใช้ร่วมกับระบบการบริหารรูปแบบอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาองค์การให้
เพียบพร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นความส าคัญไปที่ผู้น า (Leadership) ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) และการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (TeamLearning)ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งกี้ (PeterM. Senge) ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloar School of Management 
ได้เสนอหลักการ  ๕ ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ (The Five Disciplines of Learning Organization) ที่ได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ  
  ๑)  การเรียนรู้และความช านาญของสมาชิก (Personal Mastery) ปัจเจกบุคคลจะต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
คือมีปฏิภาณไหวพริบ มีความเพียรพยายามในการใฝ่รู้จนเข้าสู่โลกอาชีพได้แล้ว ยังจ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคคลบรรลุถึงความเป็นเลิศ 
  ๒)ความมีสติ มีความคิดอ่าน (Mental Model) หลักการข้อนี้จะเป็นพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, 
EQ) และจะมีผลถึงความเข้าใจต่อเรื่องราวต่องานหรือกิจกรรมใดๆ ในมุมมองต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการตัดสินใจในการ
กระท าการใดๆ การให้การเรียนรู้ในข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป อาจใช้วิธีการประชุม การสัมมนา หรือใช้เอกสารเวียน
ภายในองค์การ จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๓)สร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ (Shared Vision) ค าว่า วิสัยทัศน์ คือ การมีสายตาที่กว้างไกล สร้างแนวคิดที่มี
โครงสร้าง มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่แน่นอนในอนาคต ลักษณะของวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้น าต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าสู่
กระบวนการของการสร้างวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง  วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และวิสัยทัศน์นั้นต้องเป็นภาพบวกต่อองค์การ 
และสร้างศรัทธาให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนและมุ่งมั่นปฏิบัติในการพัฒนาวิสัยทัศน์องค์การจ าเป็นต้องท าให้เป็นระบบ  มีข้ันตอนอย่าง
ถูกต้อง จึงจะได้วิสัยทัศน์ที่ดี และที่ส าคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนในองค์การ  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ
ก็จะประสบความส าเร็จ 
  ๔)การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการเน้นการท างานเป็นทีม โดยทุกคนในทีมงานจะต้องมีจิตส านึก
ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราก าลังท างานอะไรและจะท าให้ดีขึ้นอย่างไร จึงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า การ



๑๑ 
 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความสามารถของทีมงานและจะขจัดจุดอ่อนของทีมงานแบบไทยๆ ได้เป็นอย่าง
ดี 
  ๕)  ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เราจะพบว่าแนวคิดทางด้านการบริหารได้พัฒนามายาวนาน
และต่อเนื่อง ทั้งการบริหารบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารการผลิต หรือการบริการการเงิน นักวิชาการและนักบริหารที่ส าคัญ
ได้น าเสนอในรูปของทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบเช่น การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by 
Objectives) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) แต่ละเรื่องจัดได้ว่าเป็น “ระบบ” ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด าเนินการไปตามวิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้องของระบบนั้นๆ๑๑ 

ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จะต้องมีความโดดเด่นในด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูง เป็นการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การเรียนรู้นั้นเป็นไปโดยพร้อมเพรียงกันทั้งองค์การ นั่นคือต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เป็น
แหล่งของข้อมูลและความรู้ของพนักงาน ให้เป็นความรู้รายรอบตัวเขา เพ่ือให้พนักงานได้ติดตามสิ่งใหม่ๆ  หยิบใช้และเก็บสะสม
ความรู้ใส่ตัวได้ตลอดเวลา องค์การในอนาคตจึงต้องสร้างการเรียนรู้ในองค์การให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น  
นอกจากนั้นโอโบเลนสกี (Obolensky 1994 : 15 – 16 )๑๒ มีความเห็นว่าวิวัฒนาการหรือรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับองค์การใน
อนาคต จะมีลักษณะคล้ายฟองอากาศจ านวนมากที่มีเครือข่ายสัมพันธ์กันแบบรูปสามเหลี่ยม (Triangulated Networked)  ดังภาพ
แสดงต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๑อาทิตย์ โก้สกุล, อนาคตขององค์การและการจัดการในประเทศไทย , เอกสารการบรรยายประจ าคณะวิทยาการจัดการ, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๕), หน้า ๖. 
๑๒D. Obolensky, review of N. Malcolm, Bosnia A Short History (London, ๑๙๙๔) In Times Literary Supplement, ๘ April ๑๙๙๔, 

๑๕-๑๖ at ๑๕. 
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ภาพที่ ๕.๑ แสดงโครงสร้างองค์การส าหรับอนาคต ที่มา (ดัดแปลงจาก Obolensky,1994 : 16) 

 
สรุปความได้ว่า องค์การในอนาคตจะต้องเป็นองค์การที่ท างานเป็นทีม คือ ทีมงานของพนักงานที่น าเอาความช านาญและ

ความสามารถของตนมาท างานร่วมกันส าหรับกระบวนการนั้นๆ  องค์การจะมีพลวัต(Dynamic) สูง ทีมจะถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อมีความ
จ าเป็นและจะสลายตัวไปเมื่อหมดความจ าเป็น พนักงานคนหนึ่งอาจท างานหลาย ๆ  บทบาทในหลาย ๆ  ทีมได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ฟองอากาศหรือทีมเหล่านี้จะถูกท าให้เชื่อมโยงกันภายใต้องค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การ ๓ ด้าน  คือ กลยุทธ์  เทคโนโลยี 
และคน ตามตัวแบบซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม องค์การเช่นนี้จะมีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้สูง และยังต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  รวมทั้งการจัดการ
สมัยใหม่ด้วย  ขณะนี้เริ่มมีการพูดถึงการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอลเข้ามาใช้มากขึ้น จนบิลเกตส์ (Bill Gates 1999 : 16)๑๓ 
ให้ความคิดเห็นว่าจะเกิดระบบ Digital Nervous System ขึ้นในองค์การและองค์การต่อไปในอนาคตจะเป็น E-Organization 
(องคก์ารอิเล็กทรอนิกส์) 

 
๗. บทสรุป 

องค์การ คือ สถานที่ที่มนุษย์ได้มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือที่จะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ ๕ ส่วน ด้วยกัน คือ คน เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์โครงสร้าง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยี องค์การสามารถ
ที่จะจ าแนกประเภทได้ ๓  ประเภทด้วยกัน คือ  (๑) องค์การที่จ าแนกโดยยึดวัตถุประสงค์ (๒) องค์การที่จ าแนกโดยยึด
โครงสร้าง (๓) องค์การที่จ าแนกโดยยึดการก าเนิด องค์การมีประโยชน์ที่ส าคัญอยู่ ๒ ประการด้วยกันคือ (๑) ตอบสนองความ

                                         
๑๓Gates, Bill. Business @ the Speed of Thought. New York, NY: Warner Books, ๑๙๙๙ : ๑๖. 



๑๓ 
 
ต้องการทางวัตถุ (๒) ตอบสนองความต้องการทางด้านสังคม และสาเหตุที่ต้องมีองค์การก็คือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 การจัดการ คือ การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในองค์การเพ่ือให้มีความเหมาะสมในการด าเนินการเพ่ือให้
องค์การนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การบริหารและการ
จัดการ มีลักษณะที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ องค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการอยู่ในฐานะที่เป็นศาสตร์คือ มีศัพท์เฉพาะวิชา
ของตนเอง มีการจัดระบบระเบียบองค์ความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ มีวิธีการศึกษาค้นคว้าที่ เป็นของตัวเอง ส่วนฐานะที่เป็นศิลป์ ของ
การจัดการก็คือ ผู้ที่จะน าเอาความรู้ทางการจัดการไปใช้จะต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้จึงจะสัมฤทธิ์ผลในการ
ท างาน การจัดการแบ่งได้เป็น ๓ ระดับคือ  (๑) การจัดการระดับต้น(๒) การจัดการระดับกลาง (๓) การจัดการระดับสูง  ในการ
จัดการนั้นผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย ระดับกลางก าหนดแนวปฏิบัติ โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ 
ทรัพยากรการบริหาร กระบวนการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานนั้น ๆว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน 
ส่วนทักษะทางการจัดการ หรือการบริหารงานที่ส าคัญมี ๓ ด้านคือ (๑) ทักษะทางด้านความคิด  (๒) ทักษะทางด้านมนุษย์  (๓) 
ทักษะทางด้านเทคนิคระดับต้น ซึ่งจะต้องควบคุมแนะน าผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารนั้นให้บรรลุผล ส่วน
ผู้บริหารจะมีหน้าที่ทางการบริหารที่จะต้องท าอยู่ ๔ ประการ ด้วยกันคือ (๑) วางแผน (Planning)  (๒) จัดองค์การ 
(Organizing) (๓) ภาวะผู้น า (Leading) (๔) การควบคุม (Controlling) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญ
คือ ๔ M ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Materials) การจัดการ (Management) และในการปฏิบัติงาน
บริหารนั้น นักบริหารจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตและสภาพของการปฏิบัติงานบริหารที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการ ๒ ด้านคือ (๑) 
การจัดการเก่ียวกับปัจจัยภายนอก และ (๒) การจัดการที่เก่ียวกับปัจจัยภายใน 
 รูปแบบขององค์การปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจะมีลักษณะ (๑) มีความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ( ๒ ) 
มีความหลากหลายทางด้านแรงงาน (Workforce Diversity) (๓) มีความเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน (Entrepreneurship) (๔) มี
การจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) ซึ่งรูปแบบของธุรกิจแบบ E-Commerce คือรูปแบบ
ต่างๆ ที่ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือท าธุรกรรมอ่ืนใดโดยติดต่อกันทางอีเลคโทนิค (Electronic) ส่วน E-Business เป็นค า
เฉพาะที่อธิบายถึงวิธีการที่ธุรกิจใช้ท าธุรกรรม เช่น Internet-based รูปแบบของ E-Commerce เช่น B2B (Business to 
Business) B2C (Business to Consumer) C2C (Consumer to Consumer) and G2B (Government to Business) เป็น
ต้น (๕) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่น (Need for Innovation and Flexibility) (๖) การจัดการเชิงคุณภาพ 
(Quality Management) ในยุคที่มีการปฏิวัติคุณภาพขององค์การธุรกิจและรัฐกิจในทศวรรษหน้า ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๕ การ
บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) นับเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน (๗) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (LearningOrganization) (๘) มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการท างาน (Workplace 
Spirituality) องค์การในอนาคตจะไม่เป็นเพียงสถานที่ผู้คนก้มหน้าก้มตาท างานแลกกับค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ควรเป็นสถานที่ที่
มีความหมายต่อจิตใจของพนักงานที่ซึ่งจะให้ความรัก สามัคคี ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทรต่อกัน เหมือนบ้านหลังที่สอง เป็นที่ที่
รวมของจิตวิญญาณของพนักงาน ผู้บริหารองค์การอาจจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางธรรมะ ฝึกสมาธิให้พนักงานเข้าใจสัจธรรม
ของชีวิตเพ่ือให้ที่ท างานเป็นสถานที่พนักงานรู้สึกผูกพัน และท างานอย่างเป็นสุข๑๔ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

 
๑. ภาษาไทย  

 

                                         
๑๔อ้างแล้ว. 



๑๔ 
 

 
(๑) หนังสือ : 

 
ธงชัย สันติวงษ์.พฤติกรรมองค์การ.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗.  
___________, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด.พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.   
____________, หลักการจัดการ = Principles of management. กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.   
วิรัช สงวนวงศ์วาน.การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. (ผู้แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไช

น่า, ๒๕๕๐. 
สมคิด บางโม.การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๒.  
สมยศ นาวีการ.การบริหารธุรกิจ.พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๒.  
อาทิตย์ โก้สกุล.อนาคตขององค์การและการจัดการในประเทศไทย .เอกสารการบรรยายประจ าคณะวิทยาการจัดการ

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๕. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 
Bartol, K.M. & Martin D.C., Management, NewYork : McGraw-Hill, Inc.,  1997.  
Edwin B.Flippo, Management: A Behavioral Approach. (2nd ed), Boston, Allyn and Bacon, 1970.   
Gates, Bill. Business @ the Speed of Thought. New York, NY: Warner Books, 1999. 
Hellriegel, & Slocum, Management : A Competency-Based Approach, 9 th ed, Unitde State of American : 

Thompson, South-Western Educational Publishing, 2001.   
Obolensky D., review of N. Malcolm, Bosnia A Short History (London, 1994). In Times Literary Supplement, 

8 April 1994. 
 
 



๑๕ 
 

บทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
       พระพีระพงศ์  ฐิตธมฺโม (โชตินอก), ดร. 

         อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

 
บทคัดย่อ 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมาโดยมีส่วน
ช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการให้บริการตามความจ าเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนอีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันความส าคัญในประการ
ดังกล่าวก็ยังคงอยู่พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยู่ตลอดไปสถาบันแห่งนี้
จึงอ านวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครองและการบริหารของไทยอยู่มาก 

ในประเทศไทยจึงมีชุมชนส่วนใหญ่ที่มีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลักและมักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัด
เป็นแหล่งศูนย์กลางส าหรับการสมาคมหรือการด ารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรมชีวิตในชนบทจะอยู่รอบๆวัด
เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังวัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาว
ไทยอยู่มากและนับได้ว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในหมู่บ้านที่รองไปจากครอบครัวความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะ
เห็นได้ว่าจากการที่คนไทยได้อุทิศตนให้กับวัดทั้งในด้านจิตใจเวลาแรงงานและทรัพย์สินวัดเป็นสถานที่มีความส าคัญเป็นที่
ประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชนเป็นโรงเรียนเป็นสถานสงเคราะห์และที่พักผิงส าหรับผู้ยากจนเป็น
สถานที่พักผ่อนและศูนย์กลางการกีฬาเป็นที่เก็บศพเป็นต้นวัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลทั้งยัง
ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างต่อบริการในด้านสวัสดิการของรัฐวัดจึงมีบทบาทส าคัญ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยอยู่มากให้การศึกษาแก่คนยากจนก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูสอนเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ชุมชนเป็นต้นและพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงใน
สังคมจนเป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนาองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากพระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของ
ชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงคือการสงเคราะห์ทางจิตใจส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะ
ท าได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้อ่ืนให้กระท าหรือน าสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์
กว้างขวางออกไปโดยการสงเคราะห์นั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน
ประกอบด้วยการให้ค าแนะน าทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆส่วนบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควร
ปฏิบัติตนประการแรกคือต้องเป็นผู้น าทางจิตใจศรัทธาและปัญญาพุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาประการที่สองพัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิด
สุขภาพจิตที่ดีมีสรรถภาพจิตใจที่เข้มแข็งมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติประการที่สามคือต้อง
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในวัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประการที่สี่ต้องส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาลพระสงฆ์จึงควรปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนทางด้านการสร้างจิตส านึกในการเป็นศาสนา



๑๖ 
 
ประจ าชาติของพุทธศาสนาจิตส านึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและจิตส านึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้และ
ผู้เบิกบานอยู่เสมอประการที่ห้าต้องให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกยากและเดือดร้อน 
 
ค าส าคัญ   :   การพัฒนาสังคม     บทบาทพระสงฆ์    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
Abstract 

Buddhism is one of the most important institutions. To assist the society throughout Thailand. By 
contributing to instruct the mind. And character of Thailand As well as providing necessary. By public demand 
It contributes to the social problems we have now are very important even today in some of the remains. 
Monk was obliged to act on social assistance. And our government is forever. The Academy is therefore 
complementary to the benefits regime. And the administration of Thailand a lot. 

In most communities, there is a village with the main unit. And are usually measured in the heart of 
the people in the village, so there is a center for the association. Or livelihood and social center. Center of 
culture Life in the countryside around it is because the majority Buddhists seriously. Temple is a symbol of 
Buddhism over the minds of the people of Thailand are many. And is considered as the most important 
institutions in the village secondary to the family. Esteem of the people towards this institution can be seen 
that the people of Thailand are dedicated to the temple. Both in terms of time, labor and assets mind is as 
important as a place of worship such as a school or community center as a shelter and stay warm for the 
poor. A place to relax and the sports center. A morgue, and Buddhist temples is a burden to the government 
also cause foundation. And strengthen the services of the welfare state. The measure has an important role 
in the daily life of people in Thailand much. Providing education to the poor, it is the duty of the clergy to 
act as teachers. The center of the community Etc. and the clergy are the core elements of the Buddhist 
Institute. As a religion rooted deep in society as well as key institutions of society. The study analyzed the 
composition of religious institutions is of paramount importance. The temple and the monks and influential 
role in the lives of citizens. The monks are respected people in the community, it is a valuable resource in 
the development of society. 

The monks in Thailand A priest who will do it directly. Welfare is mentally The relief material will be 
indirectly influenced by introducing more people to take action, or goods or services received from others 
by sharing the benefits with them. The relief it considers appropriate under the circumstances. The role of 
the clergy in the housing community. The recommendations include a psychological counselor about life 
issues, the role of the clergy in the development community should behave. The first is to be a spiritual 
leader. Faith and Wisdom Buddhists lack a deeper understanding of the doctrine of Buddhism. Second, the 
development of the mind of the public. The process to promote public education and achieve good mental 
health. A car, create a strong mental image. With the generosity of individuals, families, society and the nation. 
Third To promote the education of young people in various forms such as ecclesiastical schools. Primary and 
secondary measures. Childrens Center before sampling. Fourth, to promote art and culture, religion, 



๑๗ 
 
Buddhism is the national religion of Thailand, but the long days of old. Buddhist monks should cultivate 
public awareness of the national religion of Buddhism consciousness of Buddhists. Awareness and education 
as the practice of awakening. Who knows and who is always cheerful. Fifth, to provide a synthesis of all those 
who suffered and suffered hard. 
 
Keywords: social development / role priest /Phetchabun. 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมาโดยมีส่วน
ช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการให้บริการตามความจ าเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนอีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันความส าคัญในประการ
ดังกล่าวก็ยังคงอยู่พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยู่ตลอดไปสถาบันแห่งนี้
จึงอ านวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครองและการบริหารของไทยอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบทที่รับ
การบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงนักซึ่งมีจ านวนเกือบ๙๐เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็น
ชุมชนเล็กๆกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ๙๐ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ๑๐เท่านั้นที่มีอยู่ในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาลซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น 

ในประเทศไทยจึงมีชุมชนส่วนใหญ่ที่มีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลักและมักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัด
เป็นแหล่งศูนย์กลางส าหรับการสมาคมหรือการด ารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรมชีวิตในชนบทจะอยู่รอบๆวัด
เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังวัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาว
ไทยอยู่มากและนับได้ว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในหมู่บ้านที่รองไปจากครอบครัวความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะ
เห็นได้ว่าจากการที่คนไทยได้อุทิศตนให้กับวัดทั้งในด้านจิตใจเวลาแรงงานและทรัพย์สินจ านวนเงินที่พุทธศาสนิกชนใช้ไปในการ
ท าบุญประมาณร้อยละ๗ถึงร้อยละ๘๔ของรายจ่ายภายในครอบครัววัดเป็นสถานที่มีความส าคัญเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
เช่นเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชนเป็นโรงเรียนเป็นสถานสงเคราะห์และที่พักผิงส าหรับผู้ยากจนเป็นสถานที่พักผ่อนและ
ศูนย์กลางการกีฬาเป็นที่เก็บศพเป็นต้นวัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลทั้งยังก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคง
และเสริมสร้างต่อบริการในด้านสวัสดิการของรัฐวัดจึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไทยอยู่มากให้
การศึกษาแก่คนยากจนก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูสอนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาชุมชนเป็นต้น๑และ
พระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ท าให้
พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็น
สถาบันทางศาสนาองค์ประกอบที่มีความส าคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากเพราะ
วัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ๒พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยัง
นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมหากนักวิชาการน าความรู้รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้อย่าง
ถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขออัญเชิญมาณ

                                         
๑คูณโทขันธ์, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๕), 

หน้า๑๐๐-๑๑๗. 
๒พินิจลาภธนานนท์, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๒๙), หน้า๓๐. 



๑๘ 
 
ที่นี้การใช้หลักวิชาและความคิดริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่ประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มากโดย
การน าเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรู้ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและให้เกิด
ความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุดการสร้างความเจริญในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน๓ 

บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงก็คือการสงเคราะห์ทางจิตใจส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะ
ท าได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้อ่ืนให้กระท าหรือน าสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์
กว้างขวางออกไปโดยการสงเคราะห์นั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน
ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนีประกอบด้วยการให้ค าแนะน าทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆส่วนบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติตนประการแรกคือต้องเป็นผู้น าทางจิตใจศรัทธาและปัญญาเนื่องจากความเจริญทางวัตถุ
และความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารพุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไม่มี
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องพระสงฆ์จึงควรเป็นผู้น าทางจิตใจของ
ประชาชนและชุมชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรมค าสั่งสอนทางศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธา
และปัญญาที่ถูกต้องประการที่สองพัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิด
สุขภาพจิตที่ดีมีสรรถภาพจิตใจที่เข้มแข็งมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติประการที่สามคือต้อง
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในวัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรวมทั้งการจัดให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและประชาชนประการ
ที่สี่ต้องส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาลแต่ใน
ปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศท าให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพระสงฆ์จึงควรปลูกจิตส านึก
แก่ประชาชนทางด้านการสร้างจิตส านึกในการเป็นศาสนาประจ าชาติของพุทธศาสนาจิตส านึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและ
จิตส านึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอประการที่ห้าต้องให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบ
ความทุกยากและเดือดร้อน 

ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชนเมื่อประชาชนประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนพระสงฆ์จึงควรให้
การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเท่าที่จะสามารถท าได้โดยการให้ธรรมะค าปรึกษาแนะน าและการให้ก าลังใจประการที่
หกต้องช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความสามารถโดยท าเป็นขั้นตอนมีการ
วางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าคือต้องรู้ทุกข์รู้สภาพของทุกข์ก่อนว่ามีอะไรบ้างรู้สมุทัยรู้สาเหตุแห่งทุกข์รู้นิโรธทาง
แห่งการดับทุกข์และรู้มรรควิธีที่จะดับทุกข์และประการสุดท้ายต้องช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโดยเป็น
แกนน าร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้านพัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือการพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนา
ด้านสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน 

ดังนั้นพระสงฆ์จะต้องพยายามสร้างเครือข่ายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็นชุมชนหรือ
กลุ่มเพ่ือที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับจึงจะท าให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งเป็นบทบาทที่จะต้อง
ชี้น าทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านแนวความคิดแนะน าสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณอันเป็นการชัก
น าแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทางด้านเศรษฐกิจเพราะคณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้วระบบการจัดการการบริหารชุมชนการปกครองก็เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่ม
ย่อยๆไปสู่การพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ขึ้น๔ 
 

                                         
๓สุลักษณ์ศิวรักษ,์ ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า๖๓. 
๔อภิชัยพันธเสน. พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและ 

ทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า๒๐๖. 



๑๙ 
 
ความหมายของบทบาท 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของบทบาทตามทัศนะแตกต่างกันออกไปสรุปได้ดังนี้ 
กมลรัตน์หล้าสุวงษ์ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทสรุปได้ว่า “บทบาทหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลตาม

ต าแหน่งและสถานภาพในสังคมนั้นๆถ้าต าแหน่งหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยและถ้าบุคคลใดในสังคม
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมมากข้ึนเท่าใดบทบาทก็จะเพ่ิมข้ึนมากเท่านั้น”๕ 

งามพิศสัตย์สงวนให้ความหมายของบทบาท (Role) ว่า “เป็นการกระท าตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพสถานภาพ
และบทบาทมักเป็นของคู่กันคือเมื่อมีสถานภาพจะต้องมีบทบาทด้วยแต่ไม่เสมอไปดังนั้นบทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้
ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร(Role) เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท า
ระหว่างกันทางสังคมได้รวมทั้งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้เช่นผู้มีต าแหน่งเป็นพ่อจะได้รับการคาดหวังจากสังคม
ให้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ต่างๆของพ่อซึ่งจะต้องเลี้ยงดูลูกส่งเสียให้เล่าเรียนอบรมสั่งสอนให้ความรักความเอ็นดูและ อ่ืนๆอีก
เป็นต้นต าแหน่งอ่ืนๆก็เช่นกันเช่นครูอาจารย์เสมียนภารโรงต่างก็มีบทบาทที่คาดหวังจะต้องท าในฐานะที่ค รองต าแหน่งต่างๆ
เหล่านี้นั้นอยู่”๖ 

ประกอบมีโคตรกองได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทว่าบทบาทหน้าที่ตามต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งนั้นจะถูกคาดหวังจาก
สังคมรอบด้านซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) และการแสดงบทบาทของบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่จะมี
ความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดข้ึนกับปัจจัย๓ประการดังนี๗้ 

๑. ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองแสดงหรือปฏิบัติ 
๒. ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท 
๓. บุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท 
พูนทรัพย์สิทธิพรหมได้ให้ความหมายของบทบาทว่าเป็นความคาดหมายของการกระท าว่าในสถานภาพหนึ่งๆบุคคล

ควรจะมีบทบาทอย่างไรโดยจะมีการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือให้ทราบว่าแต่ละบุคคลจะต้องแสดงบทบาท  (Role 
playing) และสวมบทบาท (Role taking) อย่างไรซึ่งการเรียนรู้บทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการสังเกต(Role model) 
จากบุคคลที่เรายึดถือ (Significant others) เพ่ือจะน ามาเป็นแบบอย่างของบทบาทแห่งตนที่จะแสดงต่อผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆในสังคมต่างๆที่ตนเองต้องการ๘ 

ภิญโญสาธรได้ให้ความเห็นว่า “บทบาทหมายถึงความมุ่งหวังที่บุคคลอ่ืนคาดว่าบุคคลในต าแหน่งหนึ่งควรจะกระท า
หรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบทบาทนี้จะควบคู่ กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นด ารง
อยู่”๙ 

                                         
๕กมลรัตน์หล้าสุวงษ์, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๗), หน้า๕๐. 
๖งามพิศสัตย์สงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๓๘), 

หน้า๙๖-๙๗. 
๗ประกอบมีโคตรกอง, “บทบาทของพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๑), หน้า๑. 

๘พูนทรัพย์สิทธิพรหม, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนากับการเข้าร่วมโครงการแผ่น 
ธรรมแผ่นดินทองของชาวบ้านห้วยยาง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หน้า๖๐. 

๙ภิญโญสาธร, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖), หน้า๓๐๔. 



๒๐ 
 

ไพบูลย์ช่างเรียนให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทว่าบทบาทของบุคคลในสังคมย่อมขึ้นอยู่กับสภาพที่ตนครองอยู่และ
คุณสมบัติของบุคคลดังนั้นบทบาทของบุคคลจึงแตกต่างออกไปตามลักษณะสภาพอุปนิสัยความคิดความรู้ความสามารถมูลเหตุ
จูงใจการอบรมเลี้ยงดูและความพอใจ๑๐ 

มาโนชตัณชวนิชได้ให้ค าจ ากัดความบทบาทคือบทบาทที่ปรากฏจริงและบทบาทที่สังคมคาดหมายมีอธิบายดังนี้ 
๑. บทบาทท่ีปรากฏเป็นจริงหมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลครองต าแหน่งต่างๆหรือสถานภาพทางสังคมประพฤติ

ปฏิบัติปรากฏเห็นในชีวิตประจ าวันเรียกว่าพฤติกรรมบทบาท 
๒. บทบาทที่สังคมคาดหมายหมายถึงการท าหน้าที่หรือพฤติกรรมที่สังคมหรือองค์การก าหนดหรือตนเองได้รับการ

คาดหมายตามปทัสถานทางสังคมที่มีอยู่ให้ผู้ด ารงหรือครองต าแหน่งนั้นๆประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียม
กฎเกณฑ์ของสังคม๑๑ 

ลือชาธรรมวินัยสถิตให้บทบาทของความหมายในแง่ทางโครงสร้างของสังคมว่าบทบาทหมายถึงภาระหน้าที่ที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะพึงกระท าตามสถานภาพที่ตนด ารงอยู่เมื่อบุคคลใดได้เข้าไปมีสถานภาพหนึ่งๆแล้วย่อมแสดงบทบาทตามสถานภาพ
นั้นๆสถานภาพและบทบาทจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเปรียบได้กับเหรียญที่ต้องมี๒ด้านเสมอเมื่อสถานภาพเป็นตัวก าหนดแบบแผน
ความสัมพันธ์นั้นมีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามแบบแผนที่ก าหนดดังนั้นบทบาทจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของโครงสร้าง
ทางสังคมประการหนึ่ง๑๒ 

สมคิดเพ็งอุดมได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทตามแนวคิดของราล์พ (Ralp)โดยสรุปได้ว่า “สถานภาพเป็นฐานะหรือ
ต าแหน่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ก าหนดบทบาทของบุคคลต าแหน่งและบทบาทจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เปรียบเสมือนเหรียญคือถ้าด้านหนึ่งของเหรียญเป็นต าแหน่งอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็เป็นบทบาท” ๙จากความหมายของ
บทบาทจากนักวิชาการจึงพอสรุปได้ว่าบทบาทคือภาระหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติตามสถานภาพที่
ก าหนดขึ้นและยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลที่กระท าตามต าแหน่งทางสถานภาพที่อยู่กับสังคมหรือหน่วยงานนั้นๆ๑๓ 
 
บทบาทของพระสงฆ์กับชุมชน 
 บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออกพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทางศาสนาและสังคมเพ่ืออยู่กับสังคม
พระสงฆ์จ าต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระท ากิจกรรมต่างๆที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชนด้วยเหตุผล๓ประการ
คือ 

๑. การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย 
๒. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม 
๓. โดยคุณธรรมคือเมตตาธรรมพระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์๑๔ 

                                         
๑๐ไพบูลย์ช่างเรียน, สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยาการพิมพ,์ ๒๕๑๖), หน้า๑๗. 
๑๑มาโนชตันชวนิช, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

(กรุงเทพมหานคร :การศาสนา, ๒๕๐๖), หน้า๑๑. 
 

๑๒ลือชาธรรมวินัยสถิต, มนุษย์กับสังคม, (เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 
๒๕๓๙), หน้า๔๗. 

๑๓สมคิดเพ็งอุดม, “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับ
ต าบลในจังหวัดสุมทรสงคราม”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๕), 
หน้า๙. 

๑๔อภิชัยพันธุเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิ
ปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า๒๐๕-๒๐๖. 



๒๑ 
 

 
ในส่วนที่เกี่ยวกับชนบทไทยพระสงฆ์จะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือพัฒนาชนบทดังนี้ 
๑. สงฆ์ท าหน้าที่สั่งสอนธรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านท าบุญกุศลต่างๆ 
๒. ภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ประนีประนอมและบางครั้งท าหน้าที่เยียวยารักษาผู้เจ็บป่วย 
๓. สงฆ์เป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านโดยช่วยขจัดความขัดแย้งของประชาชนในหมู่บ้านได้เพราะคนโดย

ส่วนมากเชื่อฟังพระผู้ทรงศีลอยู่แล้ว 
๔. สงฆ์ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อที่พ่อแม่หมดความสามารถจะอบรมได้ด้วยตัวเองรวมทั้งอนุเคราะห์เด็กก าพร้า 
๕. สงฆ์เป็นผู้ช่วยสั่งสอนเทคนิคขั้นพ้ืนฐานซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากวัดเช่นสถาปัตยกรรมช่างไม้ช่างก่ออิฐปูนช่วย

ปรับปรุงการเกษตรและการรักษาโรคภัยยาแผนใหม่ 
๖. สงฆ์เป็นผู้น าที่ไม่เป็นทางการของหมู่บ้านท าหน้าที่ช่วยวางแผนแนะน าสนับสนุนงานของชาวบ้านโครงการพัฒนา

ต่างๆในเมืองไทยที่ส าเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากชาวบ้านโดยผ่านพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้าน
เคารพนับถือ 

๗. สงฆ์เป็นผู้น าประชาชนในทางวิญญาณเป็นที่พึงทางจิตใจสงฆ์สามารถแก้ปัญหาส่วนตัวของผู้เดือนร้อนใจ 
๘. สงฆ์ท าหน้าที่เป็นธรรมทูตและพระธรรมจาริกซึ่งไปเผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวบ้านท าให้ชาวบ้านเขาเกิดความรู้สึกรัก

ชาติไม่ท าไร่เลื่อนลอยและหันมาเคารพนับถือศาสนา๑๕ 
อย่างไรก็ตามบทบาทหลักของพระสงฆ์คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะในด้านการด ารงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่

ประเสริฐตามหลักการพระพุทธศาสนาเรียกว่าบทบาทของครูแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องจากบุคคล
ทั่วไปว่าเป็นพระบรมครูท าหน้าที่ฝึกเทวดาและมนุษย์ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะพระองค์ฝึกคนธรรมดาให้เป็นคนดี  (กัลยาณ
ชน) และกลายเป็นคนประเสริฐ (อริยชน) ในระดับสูงสุดดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะครูเป็นบทบาทถาวรตลอดมาตั้งแต่
สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันอีกบทบาทหนึ่งก็คือการให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องส าคัญคนในสังคมคฤหัสถ์โดยทั่วไปมักจะตัดสินใจท า
การสิ่งใดได้ยากไม่กล้าเกิดความกลัวฉะนั้นพระสงฆ์จึงต้องท าหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนอันเป็นการ
แสดงออกถึงบทบาทของความเป็นผู้น าด้านภูมิปัญญาพระมหาณรงค์จิตฺตโสภโณยังพบว่า  “บทบาทของพระสงฆ์ที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันและเห็นได้ชัดเจนได้แก่ประการแรกพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยการมีส านักปฏิบัติธรรมต่างๆประการสองท าหน้าที่
ให้การศึกษาทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั้งระบบปริยัติธรรม 
แผนกเดิมคือบาลีนักธรรมและมหาวิทยาลัยสงฆ์ตลอดถึงการสื่อธรรมทางสื่อมวลชนประการสุดท้ายการเป็นผู้น าในการพัฒนา
ชนบทในรูปแบบต่างๆเป็นผู้น าท าเองเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบทเป็นวิทยากรกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนา” บทบาทของพระสงฆ์มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของชาวพุทธต้องมีหน้าที่ดังนี้๑๖ 

๑. ที่พึงบวชพระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ๓เป็นสิ่งที่เคารพนับถือบูชาสูงสุดในพุทธศาสนาเป็นที่พึงทางใจเป็นผู้น าทางจิตใจ
ด้วยการพัฒนาหรือยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นด้วยการมีธรรมมีเหตุผลและเข้าสภาพต่างๆตามความเป็นจริงเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเพื่อหลุดพ้นสามารถเป็นที่พึงบวชของพุทธศาสนิกชนชาวบ้าน 

๒. สอนธรรมพระสงฆ์นอกจากมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีหน้าที่ส าคัญ
ในการประกาศเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนเป็นหน้าที่โดยตรงที่พระสงฆ์จะสอนธรรมให้เป็นธรรมทานเทศนาสั่งสอนอบรม

                                         
 
 

๑๕รัชนีกรเศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หน้า๒๔๖-๒๔๗. 
๑๖คูณโทขันธ์, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๕), 

หน้า๑๐๐-๑๑๗ 



๒๒ 
 
ประชาชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยให้เกิดศรัทธาสาทะความเชื่อความเสื่อมใสชี้บ่งให้รู้บาปบุญคุณและโทษความเสื่อมเหตุแห่งความ
เสื่อมความเจริญและเหตุแห่งความเจริญให้เข้าใจและให้เห็นจริงแนะน าให้ละเว้นความชั่วหันมาประพฤติดีมีเมตตาสัจจะกตัญญู
กตเวทีหิริโอตตัปปะศีล๕เป็นต้น 

๓. น าปฏิบัติพระสงฆ์เมื่อศึกษาเข้าใจในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปฏิบัติปฏิบัติซื่อตรงปฏิบัติถูกต้องและ
ปฏิบัติชอบในธรรมวินัยที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีโดยการรักษาศีล๒๒๗อย่างเคร่งครัดปฏิบัติอภิสมาจารส ารวมอินทรีย์และ
การสร้างคุณธรรมต่างๆที่แสดงเป็นแบบอย่างการครองชีวิตเช่นสันโดษมีเมตตาสัจจะให้เกิดขึ้นอันเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม 

๔. พัฒนาพระสงฆ์สามารถท าหน้าที่ช่วยเหลือด าเนินการและให้ค าปรึกษาชุมชนหรือชาวบ้านและที่ส าคัญการพัฒนาใน
สถานที่วัดรั้วก าแพงอาคารและสิ่งก่อสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและการพัฒนาต้องสอดคล้องและ
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและพัฒนาหมู่บ้านเป็นผู้น าชาวบ้านสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่จ าเป็นส าหรับชาวบ้านและประชาชนทั่วไป
โดยการชักชวนให้ร่วมกลุ่มร่วมแรงร่วมใจและร่วมทุนสร้างกองทุนประจ าหมู่บ้านหรือการสร้างถนนภายในหมู่บ้านขุดคูคลองส่ง
น้ าท่อระบายน้ าสร้างสุขศาลาสวนสุขภาพเป็นต้น 

๕. ปรึกษาดีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเป็นที่เชื่อถือศรัทธามาและมีสถานที่
อยู่แน่นอนส าหรับสังคมไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและให้ค าปรึกษาในด้านศาสนพิธีความรู้วิชาทางด้านจิตช่วยแก้ปัญหา
ของสังคมชาวบ้านเมื่อชาวบ้านมีปัญหาชีวิตและครอบครัว 

๖. มีส่วนช่วยสังคมการช่วยสังคมของพระสงฆ์ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสอนรู้จักขยันหมั่นเพียรสอนให้รู้จัก เก็บออมรู้จัก
ประหยัดสอนให้สันโดษด้านการการปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย
ช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนชาวบ้านกลุ่มหรือเผ่าต่างๆให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมลดปัญหาเหล่านี้พระสงฆ์จะมีความเข้าใจ
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถมีส่วนช่วยในด้านการศึกษาของชาติให้การศึกษาแก่คนยากจนพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครู
สอนเป็นศูนย์กลางของศึกษาชุมชนเป็นต้น๓๔และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้ท าให้
เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคมเมื่อ
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนาองค์ประกอบที่มีความส าคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและ
บทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากเพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ๑๗ 

พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมหากนักวิชาการน าความรู้รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขออัญเชิญมาณที่นี้การใช้หลักวิชาและความคิดริเริ่มสร้าง
งานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่ประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มากโดยการน าเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรู้
ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุดการสร้าง
ความเจริญในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน๑๘ 

บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงก็คือการสงเคราะห์ทางจิตใจส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะ
ท าได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้อ่ืนให้กระท าหรือน าสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์

                                         
๑๗พินิจลาภธนานนท์, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๒๙), หน้า๓๐. 
๑๘สลุักษณ์ศิวรักษ,์ ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า๖๓. 

 



๒๓ 
 
กว้างขวางออกไปโดยการสงเคราะห์นั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน
ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนีประกอบด้วยการให้ค าแนะน าทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาชีวิตต่างๆ 

๑. การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่างตลอดจนสถานที่วัดที่สงบร่มเย็นเป็น
องค์ประกอบส าหรับการหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่างหนึ่ง 

๒. การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านอ่ืนๆเท่าที่ท าให้เช่นในทางวิชาการเป็นต้นที่ผู้ปรึกษาสะดวกใจและสนิทใจ 
๓. ในสังคมที่จะพัฒนาเมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเองถ้าได้พระผู้น าท้องถิ่นที่มีโอกาสเตรียมตัวพร้อมเป็น

ศูนย์กลางจะเป็นผู้น าชี้ช่องในการน าท้องถิ่นให้ได้รับความเจริญใหม่ๆได้บทบาทนี้อาจจะประกอบด้วยการเสนอแนะให้คิดริเริ่ม
ว่าในท้องถิ่นนั้นมีอะไรที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมา
ท างานนั้นหรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ชาวบ้านมาขอความเห็นว่าจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในท้องถิ่นจะควรหรือไม่ควรส าหรับ
ประชาชนทั่วไปแม้ท่ีเป็นพระพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจ 
สืบเนื่องมาจากความเร้นลับของชีวิตอย่างที่บางท่านเรียกว่าการบ ารุงขวัญได้แก่บทบาทประเภทพิธีกรรมต่างๆ ๑๙บทบาทของ
พระสงฆ์ในการช่วยเหลือสังคมว่ามีอยู่๒เรื่องแนะน าให้ท าได้แก่การแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาการท าให้ดูเป็นการแสดงแบบอย่างการครองชีวิตอย่างสันโดษมีเมตตาสัจจะหิริโอตตัปปะ 
 
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 

๑ . เป็นผู้น าทางจิตใจศรัทธาและปัญญาเนื่องจากความเจริญทางวัตถุและความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร
พุทธศาสนิกชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องพระสงฆ์จึงควรเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือยกระดับจิตใจ
ของประชาชนด้วยหลักธรรมค าสั่งสอนทางศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง 

๒. พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีมีสรรถ
ภาพจิตใจที่เข้มแข็งมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

๓. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่างๆเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในวัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรวมทั้งการจัดให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

๔. ส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยต่อเนื่องยาวนานแต่โบราณกาลแต่ใน
ปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศท าให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพระสงฆ์จึงควรปลูกจิตส านึก
แก่ประชาชนทางด้านการสร้างจิตส านึกในการเป็นศาสนาประจ าชาติของพุทธศาสนาจิตส านึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและ
จิตส านึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอ 

๕. ให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกยากและเดือดร้อนในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชนเมื่อ
ประชาชนประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนพระสงฆ์จึงควรแนะน าและการให้ก าลังใจ 

๖. ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความสามารถโดยท าเป็นขั้นตอน
มีการวางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าคือต้องรู้ทุกข์รู้สภาพของทุกข์ก่อนว่ามีอะไรบ้างรู้สมุทัยรู้สาเหตุแห่งทุกข์รู้นิโรธ
ทางแห่งการดับทุกข์และรู้มรรควิธีที่จะดับทุกข์ 

                                         
๑๙อนันท์วิริยะพินิจ , บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า๔๕-๔๖. 
 



๒๔ 
 

๗. ช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโดยเป็นแกนน าร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้านพัฒนาชุมชนตาม
อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือการพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน 

ดังนั้นพระสงฆ์จะต้องพยายามสร้างเครือข่ายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็นชุมชนหรือ
กลุ่มเพ่ือที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับจึงจะท าให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งเป็นบทบาทที่จะต้อง
ชี้น าทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านแนวความคิดแนะน าสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณอันเป็นการชัก
น าแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทางด้านเศรษฐกิจเพราะคณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้วระบบการจัดการการบริหารชุมชนการปกครองก็เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่ม
ย่อยๆไปสู่การพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ข้ึน๒๐ 
พระสงฆ์และวัดเป็นแหล่งรวมความรู้ภูมิปัญญาเก่าพระและวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาความรู้และภูมิปัญญาตามประเพณีได้
อย่างดีในภาคเหนือและภาคอีสาน 

พระและวัดสามารถจัดการสอนการอ่านเอกสารโบราณซึ่งเขียนด้วย “ตัวเมือง” หรือ “ตัวธรรม” ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะ
เป็นพระหรือวัดในเขตชุมชนและเมืองพระและวัดสามารถมีบทบาทและตอบสนองความต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าพระต้องมีความปรารถนาที่จะท าเช่นนั้นจ าเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นจริงเกิดข้ึนแก่องค์กรคณะสงฆ์กล่าวคือพระและวัดต้องไม่ถูกกั้นออกไปจากเป็นสมบัติของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวชาวบ้านต้อง
รู้สึกด้วยว่าพระและวัดมีบทบาทส าคัญในชีวิตของตนเพราะชีวิตของชาวบ้านไม่ว่าในเขตชนบทหรือเขตเมืองก็ล้วนเกี่ยวพันอยู่
กับพระและวัดเสมอไม่ว่าแสวงหาความสบายใจจากพิธีกรรมเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องไปถึงด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือแม้แต่
การสร้างพลังต่อรองทางการเมืองพระและวัดเคยมีบทบาทและสถานเช่นนี้มาก่อนวัฒนธรรมไทยโบราณ ๒๑พระภิกษุกับวัดยัง
รับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการอยู่ตลอดไปสถาบันแห่งนี้จึงอ านวยประโยชน์ต่อการปกครองและการ
บริหารของไทยอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบทที่ยังรับบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงซึ่งมีจ านวนกว่า๙๐
เปอร์เซ็นต์กล่าวได้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญของวัฒนธรรมไทยดังจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาวัดและภิกษุเป็น 
สถาบันที่ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือให้การบริการตามความจ าเป็นตามความต้องการของประชาชนอยู่เสมอนับได้ว่าสถาบัน
นี้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมมาโดยตลอดวัดเป็นแหล่งส าคัญในชีวิตทางศาสนาและสังคมเป็นแหล่งการสมาคมเป็นที่มาแห่ง
วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นสถานที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของครอบครัวไทย๒๒ 

นอกจากนั้น “บทบาทของพระสงฆ์นั้นจะต้องมองเห็นวัตถุประสงค์และหน้าที่ของตนเองให้ 
ชัดเจนจะต้องสร้างชุมชนสงฆ์ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ชี้น าทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องให้แก่สังคมส่งเสริมการเข้มแข็งของ
ชุมชนแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”๒๓ 
 
บทบาทของพระสงฆ์กับโครงการพัฒนา 

ปัจจุบันนี้มีโครงการพัฒนาต่างๆที่พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาหลายโครงการดังนี้๒๔ 
๑. โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 

                                         
๒๐อภิชัยพันธเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, หน้า๒๐๖. 
๒๑นิธิเอียวศรีวงศ,์ มองอนาคต, พิมพ์ครั้งท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๗), 

หน้า๑๑๘-๑๑๙. 
๒๒ทินพันธุ์นาคตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า๑. 
๒๓ประเวศวะสี, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิซีเมนต์ไทย, ๒๕๓๙), หน้า๗๙. 
๒๔กรมการศาสนา, คู่มือพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาในวัดลานวัดลานใจลานกีฬา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), 

หน้า๓๑-๓๓. 



๒๕ 
 

จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลพ.ศ. ๒๕๑๘โดยมีจุดประสงฆ์
เพ่ือให้พระสงฆ์น าหลักธรรมเข้าไปอบรมสั่งสอนประชาชนเพ่ือขจัดปัญหาความสับสนอันจะส่งผลให้สังคมสงบร่มเย็นและให้
พระสงฆ์ในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกนน าในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยการพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลง
สู่หมู่บ้านเพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น 

๒. โครงการพระธรรมทูต 
เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๗อยู่ภายใต้ระเบียบกองงานพระธรรมทูตโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้พระสงฆ์ไป

ประกาศหลักธรรมค าสั่งสอนทั้งในและนอกประเทศให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมปรับปรุงแนวทางส่งเสริมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันส่งเสริมพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้
สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมให้พระสงฆ์ให้การช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมมากข้ึน 

๓. โครงการพระธรรมจาริก 
จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบพระธรรมจาริกพ.ศ. ๒๕๒๙ (กรมการศาสนาปรับปรุง๒๕๓๔) ได้รับความร่วมมือจากกรม

ประชาสงเคราะห์โดยมีจุดประสงค์ให้พระสงฆ์ได้พัฒนาจิตใจชาวเขาและชาวไทยพ้ืนราบในถิ่นทุรกันดารให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประสานงานกับราชการเพ่ือให้ชาวเขาได้รับรู้ถึงความห่วงใยเอาใจใส่ของรัฐบาลเพ่ือสร้างความ
ส านึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม๒๕ 

๔. โครงการพระจริยานิเทศก์ 
เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๑โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ทั้งสองแห่งซึ่งมีวัตถุประสงฆ์

เพ่ือให้มีนักวิชาการทางศาสนาประจ าถิ่นเพ่ือเป็นที่รวมสถิติข้อมูลและการแก้ปัญหาศาสนาและเพ่ือเป็นหน่วยสาธิตพิธีกรรมทาง
ศาสนาในถิ่นนั้นๆให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการและของทางคณะสงฆ์อันเป็นทางหนึ่ งที่จะช่วยเร่งรัดพัฒนากิจกรรม
ทางด้านศาสนาและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ระดับต่างๆให้เจริญยิ่งๆข้ึนไป๒๖ 

๕. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 
มีวัตถุประสงฆ์เพ่ือน าเด็กและเยาวชนเข้าสู่พระพุทธศาสนาและได้รับการอบรมบ่มนิสัยแต่ยังเยาว์ในระหว่างปิดภาค

เรียนฤดูร้อน 
๖. โครงการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
จุดประสงค์เพ่ือให้วัดได้มีบทบาทช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยเหลือดูแลเด็กที่พ่อแม่มีภาระต้องออกไปประกอบอาชีพ

นอกบ้านท าให้ไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนเองได้ผลประโยชน์ที่ตามมาคือเด็กๆได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ใน
ศาสนาได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมตั้งแต่ยังเล็กๆ 

๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
จุดประสงค์เพ่ือให้เยาวชนได้มีที่ศึกษาอบรมความรู้เพ่ิมเติมทางศาสนาในวันหยุดและได้รับการปลูกฝังศีลธรรม

จริยธรรมให้เป็นคนมีคุณธรรมประจ าใจมีจิตส านึกรับผิดชอบมองเห็นคุณค่าของศาสนาและน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ช่วยเสริมการเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนสามารถน าหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

                                         
๒๕กรมประชาสงเคราะห์, ระเบียบคณะพระธรรมจาริกว่าด้วยการบริหารโครงการพระธรรมจาริก , (กรุงเทพมหานคร : นีลนาราการ

พิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า๒-๓. 
๒๖เฉลิมอุตกฤษฎ์, “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต , 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), ภาคผนวก. 
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๘. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
จุดประสงค์เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงรุกแก่เยาวชนและได้อบรมความรู้เพ่ิมเติม

ทางศาสนานักเรียนได้รับการปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมให้เป็นคนมีคุณธรรมประจ าใจมีจิตส านึกรับผิดชอบมองเห็นคุณค่าของ
ศาสนาและน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยเสริมการเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นสามารถน าหลักธรรมประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและศาสนาต่อไป 

สรุปได้ว่าบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้ 
ด้านสังคมบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคมนั้นโดยภาพรวมพระสงฆ์มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือของสังคมได้ดีและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดี 
ด้านเศรษฐกิจบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางพระสงฆ์มีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจนี้จ านวนน้อยซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์จะเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้ 
ด้านวัฒนธรรมบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีแสดงว่าพระสงฆ์มีความส าคัญอย่างมากต่อชุมชนหรือต่อสังคมในส่วนของการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและมีอิทธิพลต่อ
ชุมชนในด้านนี้จึงท าให้บทบาทของพระสงฆ์ในด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี 

ด้านสาธารณสุขบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านสาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ด้านสิ่งแวดล้อมบทบาทของพระสงฆ์กับการร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางพระสงฆ์ไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทต่อชุมชนเท่าที่ควรจึงท าให้บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมนี้อยู่ในระดับปานกลาง 
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วิถีการด าเนินชีวิตของชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา 

 
     พระครูสิริพัชรากร(สมบัติ สิริคุตฺโต) 

         อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
            วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

 
บทคัดย่อ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ครั้งสร้างชาติไทย 
กล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  พุทธธรรม เป็น
องค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ให้สามารถ ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง และ
การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ท าให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุข
ไปพร้อมกันด้วยการพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดีมี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพ่ือความเจริญรุ่นเรื่องแห่งชีวิตโดยตรงโดยทรง
แสดงวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตสู่ความก้าวหน้าที่ดีงามไว้อย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานให้กับชีวิตโดยให้
ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีและเลือกสรรสิ่งที่ดีงามให้แก่ชีวิต  

วิถีแห่งความดีงามทุกอย่างของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ถูกน ามาร้อยเรียงไว้อย่า งได้ดีงามเหมาะสมกลมกลืม 
ภายใต้ชื่อว่า ไตรสิกขา ๓ การด าเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขาถือว่าเป็นธรรมมะพ้ืนๆ ในการด าเนินชีวิตก็ว่าได้หากเราทุกคน
ขาดสิ่งเหล่านี้นั้นก็หมายความว่าธรรมข้ออ่ืนอย่าไปพูดถึงเลย 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิต      หลักไตรสิกขา 
Abstract 

Lifestyle and culture of Thailand. Has been refined to the teachings of Buddhism. Since the creation 
of Thailand said that the Buddhist culture of the majority of Thailand. It is unique The study and follow 
Buddhism is happy in the meantime. It allows people around you and are happy to go along with the 
development of people. To the quality Most importantly, it is Students who are good citizens. Ethics 
Contributes to peace in the society. The principles of the Buddha presented a model for the growth of life 
by showing them how to improve the lives and prospects of progress in detail, starting from a pretty good 
foundation for life by ignoring things. bad and choose what is good for the soul. 

Way of the goodness of all life in Buddhism. Hundreds were placed in a well fitting a round to forget. 
The third was threefold lifestyle typical threefold considered basic dharma. In life, it's that if we all of these 
things, it means that the others do not mention at all fair. 
Keywords: lifestyle, the main three - fold 

บทน า 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ครั้งสร้างชาติไทย 
กล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  พุทธธรรม เป็น



๒๙ 
 
องค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ให้สามารถ ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง และ
การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ท าให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุข
ไปพร้อมกันด้วยการพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดีมี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพ่ือความเจริญรุ่นเรื่องแห่งชีวิตโดยตรงโดยทรง
แสดงวิธีการและเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตสู่ความก้าวหน้าที่ดีงามไว้อย่างละเอียดเริ่ มตั้งแต่การวางรากฐานให้กับชีวิตโดยให้
ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีและเลือกสรรสิ่งที่ดีงามให้แก่ชีวิต  

กล่าวได้ว่า วิถีแห่งความดีงามทุกอย่างของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ถูกน ามาร้อยเรียงไว้อย่างได้ดีงามเหมาะสมกล
มกลืม ภายใต้ชื่อว่า ไตรสิกขา ๓การด าเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขาถือว่าเป็นธรรมมะพ้ืนๆในการด าเนินชีวิตก็ว่าได้หากเรา
ทุกคนขาดสิ่งเหล่านี้นั้นก็หมายความว่าธรรมข้ออ่ืนอย่าไปพูดถึงเลย 
 
หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี 

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนซึ่งเป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้มานานเกินกว่า ๒,๕๐๐ปีแล้ว คนไทยยอมรับว่าศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเกินกว่า ๙๐% นับถือพระพุทธศาสนาเรียกตนเองว่าเป็น “ชาว
พุทธ” รวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์ คนไทยส่วนมากเป็นชาวพุทธกันโดยก าเนิด เนื่องจากชีวิตเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่
เกิดจนตาย บางคนเกิดมาจึงเป็นชาวพุทธไปเลยทั้งที่มิได้ประกาศตนเองเป็นพุทธ แต่ถ้าจะถามคนทั่วๆไปว่าค าว่าชาวพุทธ
หมายถึงใครบ้าง ก็คงจะได้ค าตอบว่าก็ชาวบ้านชายหญิงที่เป็นเด็กหนุ่มสาวเฒ่าแก่ทั่วๆไปนั้นแหละ คือมองแต่เพียงเฉพาะ
ชาวบ้านทั่วไปว่าเป็นชาวพุทธ ความจริงความหมายของชาวพุทธนั้น หมายถึง ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด ซึ่งรวมเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “พุทธบริษัท” นั่นเองพุทธบริษัทมี ๔คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แต่ปัจจุบันนี้คงมีเพียง๓เพราะภิกษุณีได้
ขาดตอนไปแล้ว ที่เราเห็นนางชีนั้นก็คือ อุบาสิกาผู้ถือศีล ๘นั่นเองความเป็นจริงพระพุทธศาสนานั้นได้ให้เกือบทุกอย่างแก่คน
ไทยและสังคมไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ชีวิต ทัศนคติ อุดมคติ วัฒนธรรมเช่น สอนให้ช่วยตนเองให้รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ช่วยเหลือกันและกัน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆแต่สังคมไทยในหมู่พุทธบริษัททุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดมา 
ทั้งที่พระพุทธศาสนาแก้ปัญหาได้ทุกประการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพุทธบริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักค าสอนสั่ง ไม่สนใจ
ต่อการประพฤติปฏิบัติ “ธรรม” ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของ
บริษัททั้ง ๔หากปฏิบัติโดยชอบก็ท าให้เจริญ หากปฏิบัติไม่ชอบก็ท าให้เสื่อมสูญ การประพฤติปฏิบัติธรรมตามค าสั่งสอนนั้นก็คือ 
การท า “หน้าที่” ของพุทธบริษัทเพราะความหมายหนึ่งของธรรมะนั้นก็คือการปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อพุทธบริษัทได้ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของพุทธบริษัทที่ดีก็ท าให้ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญและด ารงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ หากพุทธบริษัทปฏิบัติหน้าที่ไม่
ถูกไม่ควรก็เป็นผลตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น พุทธบริษัทจึงควรจะต้องปฏิบัติ “หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี” ตามคุณสมบัติซึ่งพอจะ
อธิบายได้ ดังนี้ 

 
๑. หน้าที่ท่ีจะต้องรู้จักวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา 
การท างานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของโครงการใหญ่หรือเล็ก ผู้ปฎิบัติจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นล าดับ

แรก ทั้งนี้เพ่ือผู้ปฎิบัติจะได้เข้าสู่เป้าหมายได้ถูกทิศทางและไม่ล้มเหลวได้ง่าย พระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ได้
ทรงวางหลักปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายอย่างแน่ชัดไว้แล้วว่า “เพ่ือความพ้นทุกข์และหมดจดแห่งกิเลสทั้งปวง” โดยที่ได้ทรงเล็งเห็นว่า 
แม้บุคคลจะมีชีวิตอยู่อย่างส าราญทางด้านวัตถุเพียงใด แต่จิตใจก็ยังไม่พ้นไปจากความเร่าร้อนแห่งกองกิเลสและไม่พ้นไปจาก
ความทุกข์อันได้แก่ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงของสัตว์ทั้งหลายไปได้จึงได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเด็ด
เดี่ยวที่จะออกผนวช เพ่ือแสวงหาสัจธรรมที่จะท าให้พ้นจากทุกข์ดังกล่าวได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา 
การรู้จักวัตถุประสงค์ย่อมเป็นผลดีที่จะท าให้ผู้ปฎิบัติได้รับผลที่ถูกต้อง ไม่เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติแต่คนไทยส่วนมากที่
เรียกตนเองว่าชาวพุทธนั้นไม่เคยเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแท้จริงเลยมักถือกันว่าตระกูลของตนได้เป็น



๓๐ 
 
ผู้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อน อนุชนลูกหลานรุ่นหลังก็นับถือต่อไปตามทะเบียนส ามะโนครัว จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
ที่ว่า”เพ่ือความพ้นทุกข์นั้น”ก็ยังแบ่งออกเป็น ๒ระดับคือ๑) การประพฤติปฏิบัติตามโลกิยธรรม ก็เป็นผลให้ได้รับความสุขความ
สมบูรณ์ในระดับของชาวบ้านผู้ครองเรือนและการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน ๒) ในระดับโลกุตรธรรมนั่นแหละจึงจะเป็นผลให้
ได้รับการพ้นจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงจึงต้องรู้จักจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้นเพ่ือที่จะได้ไม่ประพฤติปฏิบัติออกนอกลู่นอกทาง จากค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่หลงติดอยู่กับสวรรค์วิมานใดๆ อันเป็นผลได้ตามทางผ่านเสียก่อนที่จะถึงความสงบอันจะท าให้เกิด
ความสว่างทางปัญญาต่อไป คนที่ไม่รู้จักจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาก็เลยไม่รู้จักคุณของพระศาสนาคิดว่าเป็นของคร่ าครึไม่
ทันสมัยไม่ก่อให้เกิดผลประการใดๆ จนกระท่ังเกิดเป็นปัญหายุ่งยากในสังคมทุกวันนี้   

       
๒. หน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
หน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธที่เป็นคุณธรรมตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือความพ้นทุกข์นั้นมีหลายประการ โดย

รวบยอดที่จะถือเป็นหลักชัยของพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่าหลักของพระพุทธศาสนาเป็น ๓ ประการคือ ๑) ละเว้นจากการท าบาป
ทั้งปวง ๒)ถึงพร้อมด้วยการท าความดี ๓) ท าจิตให้สดใสผ่องแผ้ว  แต่ถ้าแยกเป็นแนวปฏิบัติก็จะมีหลายประการ ดังกล่าวในที่นี้
จะได้ยกข้อธรรมที่ชาวพุทธจะต้องถือเป็นหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้า ความดี ความงามของตนเองคือ ข้อธรรมที่ว่าด้วยประโยชน์ 
๓ ประการและคุณสมบัติอุบาสก ๕ ประการ ดังจะได้แยกกล่าวต่อไปดังนี้ 

 
๒.๑ประโยชน์ปัจจุบัน ๔ อย่าง 

๒.๑.๑.๑อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบการงาน การท าธุระหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นเครื่อง
เลี้ยงชีวิตของตนเพราะการงานนั้นคือหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สิ่งมีชีวิตต้องท าหน้าที่ คนไม่ท าหน้าที่คือคนตาย สัตว์ไม่ท า
หน้าที่คือสัตว์ตาย ต้นไม้ต้นไร่ก็ท าหน้าที่ของมันเพราะการงานคือหน้าที่ของชีวิตหรือเรียกว่าธรรมะ เพราะธรรมะก็คือหน้าที่แต่
การท าหน้าที่นั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือความดีงามความถูกต้องที่เรียกว่ากุศลกรรมเป็นหลักท าอย่างมีความตั้งใจให้ส าเร็จ ไม่ปล่อยให้
คั่งค้างอากูล ไม่เป็นมงคล เพราะการผลัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทเมื่อเรามีความหมั่นในการประกอบการงาน
แล้วความเจริญและประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง 

๒.๑.๑.๒อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาทรัพย์ที่หาได้จากการท าหน้าที่นั้นๆ ไม่ให้เสื่อมเสียไป รู้จักการใช้
จ่าย ไม่ให้เกิดปัญหาต่อชีวิตและครอบครัว รู้จักอดทน อดออม รู้จักอ่ิม รู้จักพอในสิ่งบริโภคใช้สอย 

๒.๑.๑.๓กัลยาณมิตตา คบแต่คนดี ไม่คบคนชั่ว มิตรสหายเป็นสิ่งจ าเป็นที่เราจะต้องกระท าหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน เป็นผู้บอกประโยชน์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้เกิดภัยอันตรายก็เป็นที่พ่ึงพิงได้ แม้ในมงคลสูตรพระพุทธองค์ก็ยังยกการ
คบคนคบเพ่ือนไว้เป็นเบื้องต้นว่า ไม่คบคนพาลให้คบแต่บัณฑิตเพราะบัณฑิตจะแนะน าให้เราพบกับความสุขได้ 

๒.๑.๑.๔สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ทรัพย์ที่หาได้โดยไม่ฝืดเคืองและฟูมฟาย รู้จักความจ าเป็นและไม่จ าเป็น 
ไม่ท าสิ่งใดตามที่ใจต้องการมากเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหารู้จักการตัดสินใจว่า อะไรจะเป็นประโยชน์และพอดีกับอัตภาพของ
ตน สิ่งใดจ าเป็นมากสิ่งใดจ าเป็นน้อยต้องน ามาเปรียบเทียบกันการด ารงชีวิตจึงจะเป็นไปโดยราบรื่น 

๒.๑.๒ประโยชน์ภายหน้า ๔อย่าง 
๒.๑.๒.๑สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ ว อันเป็นหลักของกรรมใน

พระพุทธศาสนาที่จะส่งผลให้ผู้กระท าได้รับในโอกาสต่อไปได้ 
๒.๑.๒.๒ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดโทษท้ังตนเองและผู้อื่น 
๒.๑.๒.๓จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน เป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อ่ืน เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ในหมู่

มนุษย์ด้วยกัน ซึ่งประสบปัญหาไม่เหมือนกัน การให้จึงเป็นการประทับตราแห่งความสุขทางจิตใจอย่างถาวร 
๒.๑.๒.๔ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความมีปัญญา การรู้จักบาป บุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วเลือกท าใน

สิ่งที่ดี ละเว้นจากการท าในสิ่งชั่วเพราะการกระท าเกิดจากความคิด คือปัญญา มีปัญญาดีก็คิดดี พูดดี ท าดี มีผลเป็นสุข 



๓๑ 
 

๒.๑.๓ประโยชน์อย่างยิ่ง 
คือการพ้นทุกข์ทั้งปวงที่เรียกว่า “พระนิพพาน” การประพฤติปฏิบัติใน ๒ข้อแรกเป็นไปเพ่ือโลกิยธรรม คือหน้าที่ที่ให้

ความสุขในโลกของชาวบ้านคนครองเรือนทั่วไป แต่การประพฤติปฏิบัติในข้อนี้เป็นไปเพ่ือโลกุตรธรรม คือ ให้ผลเป็นความสงบ 
ความสว่างแห่งจิตใจ การท าใจให้อยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวง ย่อมถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จิตใจที่มีความมั่นคงเป็นปกติก่อให้เกิด
ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงละความยึดถือเสียได้ไม่เกิดความยินดียินร้าย ความก าหนัดขัดเคือง หลงใหลมัวเมาใดๆ นั่นคือการ
ชนะทุกข์ทั้งปวงอันประกอบด้วยกิเลสตัณหา และภัยจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย แม้ในเวลาปัจจุบันในการประพฤติปฏิบัติตาม
ประโยชน์ทั้ง ๒ข้างต้นให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันและภายหน้านั้นหากเราไม่ปฏิบัติควบคู่ไปกับประโยชน์อย่างยิ่งในข้อนี้แล้ว การท า
มาหากินก็จะเกิดความละโมบโลภมากไม่รู้จักพอแม้โดยสุจริตก็ตาม ซึ่งในทางโลกก็ยอมรับกันว่าเป็นคนดีรู้จักท ามาหากินแต่
ในทางธรรมถ้าไม่รู้จักปล่อยวางยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็จะเกิดปัญหาต่อจิตใจในวาระที่สุดได้เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ถ้าทรัพย์ที่หา
มาได้หรือตัวของเราเองต้องเกิดความพลัดพรากจากกันไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความโทมนัสเสียใจ อาลัยอาวรณ์พะวง
ห่วงใยไม่สงบลงได้จึงต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากประโยชน์อย่างยิ่งนี้ 

 
๒.๒คุณสมบัติของอุบาสก ๕ประการ 
๒.๒.๑ประกอบด้วยศรัทธา คือ เชื่อในพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระธรรมค าสั่งสอนท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นจากทุกข์ พระสงฆ์เป็นผู้ปฎิบัติดี ปฏิบัติ
ตรง เพื่อความพ้นทุกข์ด้วยใจอันม่ันคง 

๒.๒.๒มีศีลอันบริสุทธิ์ แม้เพียงศีล ๕ถ้าพยายามรักษาให้บริสุทธิ์จะเป็นหลักประกันได้คือ ประกันชีวิต ประกันทรัพย์
สมบัติ ประกันครอบครัว ประกันการคบหาสมาคมในทางการพูดและประกันตนเองไม่ให้เของขลังแทนการระลึกถึงคุณของพระ 
ซึ่งไม่ถูกต้องได้         

๒.๒.๓ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว มั่นคงในการประกอบกรรมดีอันจะเป็นผลให้ตนเองได้ดี
เพราะความดี ความเลว ทุกข์ สุข เสื่อม เจริญ เกิดจากการกระท าของตนเอง ไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอก โชคลาง ดาวเดือน หรือสิ่ง
ใดจะมาเป็นมงคลแก่เราไม่ได้         

๒.๒.๔ไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา คือไม่ท าบุญนอกพระพุทธศาสนา เช่น การบูชายัญ การบูชาไฟ ฯลฯ บุญ
ที่แท้ของพระพุทธศาสนา คือ บุญกริยาวัตถุ ๑๐ประการเท่นั้น         

๒.๒.๕บ าเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา ก็คือการบ าเพ็ญบุญตามกริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนา ประพฤติ อ่อนน้อม
ถ่อมตนช่วยกิจการของคนอ่ืนให้ส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญ ฟังธรรม แสดงธรรมและท าความคิดเห็นให้ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา     

     
๓. หน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของพุทธศาสนิกชน 
เอกลักษณ์หมายถึงลักษณะเด่นหรือลักษณะที่เป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร เช่น การแต่งกายของแต่ละชาติแต่ละภาษาก็มี

เอกลักษณ์ของตน ท าให้เรามองออกว่าถ้าแต่งกายอย่างนั้นๆก็เป็นคนของชาตินั้นๆในทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนก็เหมือนกัน 
เรามีข้อประพฤติปฏิบัติที่จะท าให้ทราบได้ทันทีว่าผู้นั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่หลายอย่างหลายประการ แต่พอจะ
รวบรวมไว้เป็นแนวทางไว้ ๙ประการคือ         

๓.๑แสดงตนเป็นพุทธมามกะแต่ยังเยาว์ ศาสนิกชนหลายศาสนามีการแสดงออกต่อผู้อ่ืนหรือต่อสาธารณะชนว่าตนได้
เข้าเป็นสมาชิกหรือเข้านับถือศาสนานั้นๆแล้ว แต่ของพุทธศาสนาแต่เดิมมาก็มักจะถือกันว่านับถือพุทธศาสนาตามบิดา มารดา 
ไม่ได้มีการแสดงตนหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่อย่างใดเลย ท าให้ตัวเองบางทีก็สงสัยว่าเป็นชาวพุทธขึ้นมาด้วยวิธีใด ฉะนั้น
ลักษณะที่น่าจะยอมรับกันไว้ข้อแรกก็คือ ให้ได้เข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถึงซ่ึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึงที่ระลึกเสียแต่ยังเยาว์ 
เริ่มตั้งแต่เข้าโรงเรียนซึ่งสถานศึกษาหรือสถาบันพุทธศาสนาหลายแห่งได้กระท ากันอยู่แล้ว         



๓๒ 
 

๓.๒มีที่บูชาประจ าบ้าน เพ่ือเป็นที่เคารพกราบไหว้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ไม่จ าเป็นต้องที่ใหญ่ เพียงหิ้งเล็กๆพอตั้ง
พระพุทธรูปได้องค์เดียว เพราะการมีมากองค์จะท าให้การบูชามุ่งไปทางเครื่องรางของขลังแทนการระลึกถึงคุณของพระซึ่งไม่
ถูกต้องได้         

๓.๓ไหว้พระสวดมนต์ประจ าวันเป็นการเสริมข้อต้นๆ ทั้ง ๒คือการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ให้รู้จักความกตัญญูตาม
หลักธรรมระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณมีบิดามารดาครูอาจารย์ อย่างน้อยก่อนเข้านอนวันละครั้งตามโอกาสแล้วตั้งใจท าความสงบ
ทางใจเพื่อสร้างพลังกุศลแผ่เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อไป         

๓.๔ตักบาตรตามก าลังของตน เพ่ือเป็นการสืบพระศาสนาด้วยการบ ารุงพระภิกษุสงฆ์ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
น ามาเผยแผ่แก่ประชาชนทั่วไปให้ประพฤติปฏิบัติทั้งเป็นการฝึกใจในการบริจาคทานด้วยแม้ท าไม่ได้ทุกวันก็อาจท าในวันเกิดหรือ
วันส าคัญทางศาสนาก็ได ้

๓.๕ฟังธรรมเป็นนิจ ในวันพระหรือวันอาทิตย์ได้เข้าวัดฟังธรรมหรือแม้ทางสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่อยู่ทั่วไป 
๓.๖ท าบุญและประกอบพิธีตามฤดูกาล เช่น วันส าคัญทางศาสนาหรือพิธีบ าเพ็ญบุญต่างๆ ตามฤดูกาลนั้นๆ 
๓.๗แสดงความเคารพเมื่อผ่านปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงคุณของพระ

รัตนตรัย รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้ในฐานะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๓.๘มีเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นท่ีจะให้คนละเว้นความชั่วแล้วท าความดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
๓.๙ผู้ชายควรบวชตามโอกาสอันควรแม้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วหรือเข้าเป็นสมาชิกของชาวพุทธแล้วยังมีอีก

องค์การหนึ่งที่ผู้ชายควรหาโอกาสเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือศึกษาปฏิบัติยอมสละกายใจและเวลาเพ่ือบวชเป็นภิกษุตามโอกาสและ
ความสนใจ ข้อส าคัญต้องรู้จุดมุ่งหมายของการบวชว่าเพ่ืออะไร ต้องปฏิบัติอย่างไร มิใช่มีวัตถุประสงค์ เช่น บวชหน้าศพ บวชแก้
บน บวชให้บิดามารดา บวชเพ่ือแต่งงานหรือเพ่ือประเพณีเท่านั้นจึงพอสรุปได้ว่า “หน้าที่ของชาวพุทธที่ดี” นั้นก็คือ การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างเข้าใจในพระพุทธศาสนา ตามธรรมคือหน้าที่ดังกล่าวแล้ว รวมลงเป็นค าสั้นๆ ว่า “ยึดหลักธรรมเป็นคติ
ประจ าใจ ยึดความมีระเบียบวินัยเป็นทางด าเนินชีวิต”  
 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา 

พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบศึกษา ๓ ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา คืออธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา 
ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัยอีกทั้งความง่ายยากตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและ
ผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทั้งทาง
หลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือการศึกษาของศาสนาพุทธ เป็นหลัก
ที่บอกว่ามนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยไม่ประมาทดังนั้นมนุษย์เราจะต้องถือ
หลักการไว้ก่อนว่าหนึ่ง สิกขา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอสอง ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้า
จนกว่าจะถึงจุดหมายหลักพุทธศาสนา สิกขาท าให้คนศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตนอยู่เสมอ มุ่งไปข้างหน้าเท่านั้น ส่วนอัปปมา
ทะ คือ ความไม่ประมาทก็คอยปลุกเร้าไม่ให้หยุด คือ หยุดไม่ได้เลยหยุดเมื่อไรเป็นการประมาททันที การพัฒนาคนตามหลักพุทธ
ศาสนาจึงเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์โดยเน้นการสร้างเสริมคุณภาพของคนที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของยุคสมัยและ
เป็นการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนามนุษย์เพ่ือมา
สนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณีปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดอย่างหนึ่งขององค์การเพราะคนเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในองค์การและ
ทรัพยากรนี้ยังสามารถพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร จึงไม่เพียงแต่ให้
ความส าคัญกับข้ันตอนในการสรรหา การคัดเลือกเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยพระพุทธองค์



๓๓ 
 
ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการนี้สิกขา ๓ ประการมี 
อะไรบ้าง คือ 

๑ . อธิศีลสิกขา 
๒ . อธิจิตสิกขา 
๓ . อธิปัญญาสิกขา  
พุทธพจน์ข้างต้น ถือเป็นค าจ ากัดความที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรศึกษาให้รู้แจ้งความหมายของไตรสิกขาใน

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ค าว่า ไตรสิกขา มีรากศัพท์มาจากค าสองค า คือ ๑) ไตร หรือ 
ตรี เป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม ๒) ค าว่า  สิกขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศึกษา 
หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติให้บริสุทธิ์ส่วนค าว่า ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องค์ประกอบ ๓ 
ประการ คือ อธิศีลสิกขา ,อธิจิตสิกขา, อธิปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้ 

 
๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง ดัง

ค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่าอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วย
ความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่
คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่พึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็น
ประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิศีลสิกขา โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความ
บริสุทธิ์ในการกระท าเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา 
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกามฉันทะ...ความส ารวม ชื่อว่า อธิศีลสิกขา... 
อพยาบาท ชื่ว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นพยาบาท...อรหัตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้ง
ปวง”  

๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูง
การสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตต นิเทส คัมภีร์มหานิทเทส ว่าอธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะ
วิตกวิจาร สงบระงับไปแล้ว บรรลุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข
ที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่
ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตสิกขา โดยการฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต , การ
ท าใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
“ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน. . . ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อธิจิตสิกขา” 

 
๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง

อย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นล าดับไปจนท าให้แจ้งทั้งเจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ สามารถท าลายอาสวะ
กิเลสให้หมดไป ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานิทเทส ว่าอธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้
ตามความเป็นจริงว่า“นี้ทุกข์”...“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับทุกข์ )”... “นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา 
(ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข์) ” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ ” ... “นี้อาสวสมุทัย ”... “นี้อาสวนิโรธ 
”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า อธิปัญญสิกขา โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม



๓๔ 
 
ความเป็นจริงเพ่ือ ให้เกิดคามเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อ
ว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา การฝึกอบรมทั้ง ๓ ด้าน จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวม
เพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงด ารัสว่า “ส าหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหมั่น
ศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้” ทั้งนี้  

 
ความหมายของไตรสิกขา 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงรวบรวมค าอธิบายจากวรรณกรรมชั้นรองลงมา ซึ่งอรรถ
กถาจารย์และนักวิชาการร่วมสมัยได้ขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายว่า การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึงการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกับค าว่า สิกขา ใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น การ
ปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ทรมาร ความยุ่งยากล าบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อัน
ไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา๑ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูก ต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ 
สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็
ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพา อวิชชา ตัณหาอุปทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้
อ านาจครอบง า ของมันพร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมขึ้นและด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัย
หมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุหมายเป็น นิโรธโดยสมบูรณ์๒ 

 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ สมาธิว่า เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ 

ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่นความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในด้านความสามารถ
ของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคงความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิม
ใจความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส่ ความรู้สึกพอใจ พูดสั้นๆว่า พัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจิต และยัง
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักของ ปัญญาว่าเป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเริ่มตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น 
ความรู้ ความเข้าใจความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรองตรวจสอบ คิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการ
รู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของ
โลกและชีวิตที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ (คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น) บุญมี แท่นแก้ว ให้ความหมาย
ของไตรสิกขาว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ 

๑. ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อยไม่ท าให้ตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อ
ปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 

๒. ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติงานคือ พิจารณา
ความเป็นจริง เพ่ือเป็นพื้นฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตั้งมั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา 

                                         
๑พุทธทาสภิกข,ุ การศึกษาสมบูรณ์แบบคือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร :  

อุษาการพิมพ,์ ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕            

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) หน้า ๗.    



๓๕ 
 

๓. ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หมายถึง กาฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ
เป็นอนัตตาได้จริง ๆ การฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า ปัญญาสิกขา๓ 

ระวี ภาวิไล ได้กล่าวถึงไตรสิกขาว่า หมายถึงการศึกษาสามประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะ
น าสังคมไปสู่อายธรรมที่ถูกต้อง๔ 

สรุปได้ว่า จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมานั้นพอ ไตรสิกขา หมายถึง  การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่ม
จากการรักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติ กรรมและการด าเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพ่ือน
ร่วมงานให้มีความเกื้อกุนต่อกัน และกระบวนการที่ส าคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ 
และบริบูรณ์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันและอนาคต 

 
ความส าคัญของไตรสิกขา 

หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิขา (ศีล – สมาธิ – ปัญญา) การพัฒนาตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่
หลักการของการศึกษา เพราะการภาวนาหรือการพัฒนานั้น แท้ที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา
หรือสิ่งที่ต้องพัฒนา แยก ออกไปเป็น ๓ ด้านใหญ่ๆ โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือ
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ 
(ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย) 

๒) สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจาก
พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้อหลัง ถ้าจิตใจได้รับการ
พัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจยิ่งกว่านั้น 
ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิด
หรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึง
จะคิดได้ชัดเจนเจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผล 

๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรม
ทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระ
ได้การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น 

                                         
๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร,  พิมพ์ครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๓๙), หน้า ๒๗-๓๙.  
๔ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรือง หัวใจ 

ของศาสนา), ธรรมสถาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘.   
 



๓๖ 
 

ก. เป็นปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ร่วมทั้งศิลป
วิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจนการเรียนรู้ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์
รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

ข. ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัย
สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย 

ค. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขารคือโลกและ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระ
ได้โดยสมบูรณ์ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขา นั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ เช่น 
สอดแทรกอยู่ในหลักโอวาทปาติโมกข์ 

ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงจ าแนกพุทธโอวาทท่ีแสดงถึงความส าคัญของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 
๑. ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร ว่าด้วยการ

ตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไป
ตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้
แล้ว              ภวเนตติสิ้นไปแล้ว ธรรมเหล่านี้คือ ศีลสมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้ว ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง  

๒. ไตรสิกขารากฐานที่ส าคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ค าแนะน าภิกษุรูป
หนึ่งว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไว้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละ
ราคะโทสะ โมหะ ท าให้เป็นผู้ไม่ประกอบอกุศลกรรม เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง  

๓. ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึกพฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่าภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล ท าพอประมาณในสมาธิ และปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระ
โสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามี ขณะที่ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิท าพอประมาณในปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็น
พระอนาคามี ส่วนภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง  

 
พุทธทาสภิกขุกล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาไว้ พอสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้าง

มนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุก อย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรมคือสร้างมนุษยธรรม
ขึ้นมา แล้วเสริมมนุษยธรรมให้ก้าวหน้า ก้าวหน้าไปนับตั้งแต่ว่า ละสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มีความคิดนึกอย่างมนุษย์ ก็เป็น
มนุษยธรรมก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมให้มันมาในทิศ ทางที่
ถูกต้อง คือละอหังการ มมังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นี้คือเป้าหมาย
ของการศึกษา๕ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่าไตรสิกขา นี้เมื่อน ามาแสดงเป็น
ค าสอนในภาคปฏิบัติทั่งๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่าโอวาทปติโมกข์ (พุทธโอวาทท่ีเป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) คือ 

๑. การไม่ท าความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล 
๒. การบ าเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ 

                                         
๕พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ์แบบ  : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, 

ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖.  



๓๗ 
 

๓. การท าจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา๖ 
 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขา หรือ(การศึกษา ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่าการศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับ
การพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอ านาจ
กิเลสตัณหาดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกข์มีเพราะยืด ทุกยืดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะ
ปล่อย” เมื่อปล่อยวางแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์ และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู้
บรรลุวิมุตติ คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะ ฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึง
วิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียกว่า พระอเสขะ หมายถึงผู้จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา ความส าคัญของ
ไตรสิกขาที่น ามาแสดงข้างต้นนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขาเป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรน ามา
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์
ต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ ผ ลดีที่สุด สู่
จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป๗ 

 
สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝน

อบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกายทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็น
ความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา จ าเป็นต้องมีกรอบ หรือ มี
เส้นทางท่ีเราต้องเดินตาม สิ่งที่มนุษย์จะต้องมีหรือต้อง ปฏิบัติตาม ก็ได้แก่ หลักไตรสิกขาเพราะค าว่า สิกขา เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือ
ชาวพุทธเราต้องศึกษา และเรียนรู้ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามหลักของ ไตรสิกขา แล้วย่อมจะน าพาชีวิต และร่วมน าสังคม
ประเทศชาติ ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญสืบไป 
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การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย 

 
        นายสุพล  ศิริ 

         อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
      วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 

 
บทคัดย่อ 
 การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมากในสังคมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสังคมของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามจะด าเนิน
ไปได้อย่างมีสันติสุขยาวนานหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับหลักแห่งการประนีประนอมและผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจซึ่งจะท าให้
คนส่วนใหญ่ในแต่ละสังคมยอมรับและเกิดความรู้สึกร่วมกันอย่างแท้จริงว่าผลประโยชน์ที่แต่ละคนหรือแต่ละสังคมได้รับมานั้น
เหมาะสมถูกต้องและชอบธรรมตามความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่แต่ละคนแต่ละสังคมรับผิดชอบหรือไม่แต่ถ้าตรงกัน
ข้ามก็จะเกิดปัญหานานัปการตามมาเริ่มตั้งแต่ความไม่เชื่อใจถึงการเข่นฆ่าล้างผลาญชีวิตเพ่ือโค่นล้มกันและกันไปในที่สุด 

ปัจจุบันมีผู้ตั้งข้อสังเกตมากมายถึงรูปแบบการจัดระบบองค์การการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ว่ามี อิทธิพลของ
ความเป็นเผด็จการและความอนุรักษ์นิยม (conservative) แอบแฝงอยู่มาก ท าให้สังคมสงฆ์ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดองค์การ
ที่กลายเป็นองค์กรแบบรวมศูนย์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อม กระแสแห่งการปฏิรูปประชาธิปไตย และการเมืองภาคประชาชน นี้
อาจเป็นส่วนหนึ่งของหลายสาเหตุ ที่ท าให้องค์กรสงฆ์เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลากหลายด้าน อันมี
สาเหตุจากอิทธิพลของกฎหมายปกครองสงฆ์ที่ไม่ยืดหยุ่น และเอ้ือต่อระบบอุปถัมภ์ดังกล่าวมา 

การศึกษาท าความเข้าใจถึงความเป็นมาและพัฒนาการของอิทธิพลของระบบการปกครองรัฐไทยที่มีผลต่อการ
จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจและร่วมกันแสวงหาทางออก เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจถึงรากเหง้าแห่งความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยของสังคมสงฆ์ และเพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุผลและค าตอบของ
ค าถามท่ีว่าเหตุใดรูปแบบการปกครองสงฆ์ไทยจึงกลายมามีรูปแบบที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ   :  การปฏิรูป    การพัฒนา    การปกครองคณะสงฆ์ 
 
Abstract 

The coexistence of a number of people in the larger society. Whether a society clamored householder 
or whatever. Will continue to have a lasting peace or not. It is based on the principle of compromise and 
benefits. Both material and psychological This puts most people in society and feel that together truly. Each 
individual or social benefits that derive appropriate. Legitimate and justified by the knowledge and the 
amount of work that each individual social responsibility or not. Conversely, if it is followed by numerous 
problems ranging from mistrust to the slaughter devastating life. To topple each other eventually. 
 At present, noted the many forms of organized Organization ruling clergy in Thailand. The influence 
of an authoritarian and conservative. (Conservative) latency is very Society chapter in the form of corporate 
organization to become a centralized location in the middle of the circle. Tide of democratic reform And 
politics This may be one of several reasons. The fraternal organization caused inefficiencies in the 
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management of various aspects. Caused by the influence of laws governing monks inflexible. And contributing 
to the host system. 
 A study to understand the origin and evolution of the influence of the regime of Thailand, affecting 
the formatting ruling clergy in Thailand. You are advised to pay attention and seek a solution together. To 
achieve a better understanding of the root causes of change in the era of social disciplines. And to understand 
why, and the answer to the question of why the style of governance disciplines Thailand has become a 
model to be debated today. 
 
Keywords: reform / development / administration clergy. 
 
บทน า 
 การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมากในสังคมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสังคมของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามจะด าเนิน
ไปได้อย่างมีสันติสุขยาวนานหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับหลักแห่งการประนีประนอมและผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจซึ่งจะท าให้
คนส่วนใหญ่ในแต่ละสังคมยอมรับและเกิดความรู้สึกร่วมกันอย่างแท้จริงว่าผลประโยชน์ที่แต่ละคนหรือแต่ละสังคมได้รับมานั้น
เหมาะสมถูกต้องและชอบธรรมตามความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่แต่ละคนแต่ละสังคมรับผิดชอบหรือไม่แต่ถ้าตรงกัน
ข้ามก็จะเกิดปัญหานานัปการตามมาเริ่มตั้งแต่ความไม่เชื่อใจถึงการเข่นฆ่าล้างผลาญชีวิตเพ่ือโค่นล้มกันและกันไปในที่สุด 

ปัจจุบันมีผู้ตั้งข้อสังเกตมากมายถึงรูปแบบการจัดระบบองค์การการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ว่ามีอิทธิพลของ
ความเป็นเผด็จการและความอนุรักษ์นิยม (conservative) แอบแฝงอยู่มาก ท าให้สังคมสงฆ์ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดองค์การ
ที่กลายเป็นองค์กรแบบรวมศูนย์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อม กระแสแห่งการปฏิรูปประชาธิปไตย และการเมืองภาคประชาชน นี้
อาจเป็นส่วนหนึ่งของหลายสาเหตุ ที่ท าให้องค์กรสงฆ์เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลากหลายด้าน อันมี
สาเหตุจากอิทธิพลของกฎหมายปกครองสงฆ์ที่ไม่ยืดหยุ่น และเอ้ือต่อระบบอุปถัมภ์ดังกล่าวมา 

ดังนั้นการศึกษาท าความเข้าใจถึงความเป็นมาและพัฒนาการของอิทธิพลของระบบการปกครองรัฐไทยที่มีผลต่อการ
จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจและร่วมกันแสวงหาทางออก เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจถึงรากเหง้าแห่งความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยของสังคมสงฆ์ และเพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเหตุผลและค าตอบของ
ค าถามท่ีว่าเหตุใดรูปแบบการปกครองสงฆ์ไทยจึงกลายมามีรูปแบบที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน 
 
จุดมุ่งหมายของสังคมสงฆ์ท่ีต้องก้าวเดินต่อไป 

สังคมของพระสงฆ์เป็นสังคมเก่าแก่ที่ด ารงอยู่กับสังคมของมนุษย์มาแต่สมัยบรรพกาลแม้แต่บุคคลที่เข้ามาสู่สังคมของ
พระสงฆ์แต่ละยุคๆจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองมาอย่างถูกต้องตามรูปแบบของการอุปสมบทที่พระวินัยบัญญัติไว้ทุกประการ
แต่เมื่อสังคมของพระสงฆ์ยังมากไปด้วยภิกษุที่เป็นปุถุชนและมิได้มุ่งมั่นศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปโดย
ล าดับอย่างแท้จริงแล้วการแก่งแย่งหรือขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งมีท้ังส่วนที่เป็นวัตถุและจิตใจย่อมจะต้องเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดาจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเฉพาะรูปแบบแห่งการแก่งแย่งหรือขัดแย้งนั้นอาจมีการปิดบังหรือซ่อนเร้นอ าพรางไว้เพ่ือมิ
ให้ตกเป็นเป้าสายตาของสังคมคฤหัสถ์มากเกินไปเท่านั้นแม้กระนั้นบางครั้งรูปแบบแห่งการแก่งแย่งหรือขัดแย้งกันในสังคมของ
สงฆ์อาจปะทุมาอย่างรุนแรงชนิดที่สังคมของคฤหัสถ์เองต่างพากันคาดไม่ถึงก็มีดังเช่นในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตคิดอุบายที่ท า
ร้ายพระพุทธเจ้าหรือการตามล้างตามผลาญกันระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ด้วยกันเองจนลืมค านึงถึงความถูกต้องอย่างแท้จริง
ตามพระธรรมวินัยว่าควรจะเป็นอย่างไรซึ่งตัวอย่างเหล่านี้มีให้เห็นกันมาโดยล าดับตราบเท่าปัจจุบันเมื่อสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นใน
สังคมของพระสงฆ์ถ้าเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่พระองค์ก็จะทรงประชุมสงฆ์พร้อมทั้งตรัสเรียกภิกษุผู้กระท า
ผิดมาสอบถามจนได้ความจริงอันประจักษ์แล้วจากนั้นก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นเป็นข้อๆโดยความเห็นชอบและยอมรับของ



๔๑ 
 
สงฆ์เพ่ือป้องกันมิให้ภิกษุรูปอ่ืนได้ท าความชั่วทางกายและวาจาอีกต่อไปและในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้ายังได้ทรงเปิดกว้างให้
ทางฝ่ายอาณาจักรสามารถใช้กฎหมายของรัฐขจัดภิกษุท่ีไม่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยชอบสร้างปัญหาก่อความร้าว
ฉานขึ้นในสังคมของพระสงฆ์และก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็ได้ตรัสแก่พระอานนท์ไว้ว่า “เมื่อเรา
ล่วงลับไปแล้วพระธรรมและวินัยที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้วนั้นแหละจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑จากพระด ารัสนี้
เท่ากับเป็นการยืนยันไว้ว่าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วพระธรรมวินัยก็ยังอยู่และภิกษุทุกหมู่เหล่าไม่ ว่าจะเป็น
ชาติหรือภาษาใดก็ตามจะต้องประพฤติยึดมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยนั้นตลอดไป 

พระพุทธเจ้าทรงสร้างสังคมสงฆ์ เพ่ือให้เป็นตัวแทนแห่งผู้ศึกษาปฏิบัติตนตามค าสอนและสืบทอดสั่งสอนสังคม เพ่ือ
ธ ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นตัวกลางระหว่าง ธรรมะและสังคม เป็นตัวเชื่อมส าคัญที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้โดยมีจุดเน้นอยู่
ที่การสร้างสังฆะให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในสังคมให้สูงสุดได้อย่างที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ดีเมื่อ
พระองค์ทรงสร้างสังคมขึ้นมาแล้ว ย่อมเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยในหมู่สงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมและไม่เข้ าใจถึงจุดมุ่งหมายของ
การมีองค์กรสงฆ์บ้าง ตามธรรมดาของมนุษย์ที่มาจากหลากหลายกลุ่มชนและมีพ้ืนฐานความคิด คติ และสาเหตุในการเข้ามา
บวชแตกต่างกัน พระพุทธองค์จึงทรงสร้างหรือวางข้อบัญญัติซึ่งเรียกว่า พระวินัย หรือพระวินัยบัญญัติขึ้นแก่คณะสงฆ์ เพ่ือให้
เป็นระเบียบแบบแผนเป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือความเรียบร้อยและอยู่เป็นปกติของคณะสงฆ์ โดยทรงมีจุดมุ่งหมายคือเน้นที่การ
วางกฎเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมแห่งการศึกษาเพ่ือเข้าใจสัจธรรม และเมื่อก่อนจะปรินิพพาน พระองค์ยังได้
ตรัสสั่งให้พระสงฆ์ยึดพระธรรมและพระวินัย ที่ทรงวางเอาไว้เป็นใหญ่กว่าบุคคลที่ไม่มีความแน่นอน และพระสงฆ์ทั้งมวลก็น้อม
รับน าแนวคิดนี้มาปกครองสงฆ์สืบมา โดยยกให้พระวินัยอันวางไว้ดีแล้ว เป็นหลักในการสร้างและรักษาสังคมสงฆ์ให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคลุมตรวจสอบทั้งจากพระสงฆ์เองและประชาชนทั้งในและนอกศาสนา ดังพระพุทธพจน์ใน
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ว่า “อปฺปสนฺนาน   วา  ปสาทาย  ปสนฺนาน   วา  ภิยฺโยภา
วาย” อันแปลว่า “เพ่ือยังชนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส และให้ชนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้น”    ภายใต้ปรัชญาดังกล่าว ท าให้
สถาบันสงฆ์ในฐานะสถาบันหนึ่งในพระพุทธศาสนาสามารถด ารงอยู่รอดท่ามกลางความกดดันและความผันแปรทางการเมือง
และสงครามมาได้โดยตลอดช่วงเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี ท าให้องค์กรสงฆ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถท าหน้าที่
และด ารงอยู่สืบเนื่องยืนยาวมามากกว่าองค์การใดในโลก แต่เมื่อมามองที่คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน กลายเป็นว่าได้มีปัญหาหลาย 
ๆ ประการเกิดขึ้น ทั้งความล่าช้าในการวินิจฉัยอธิกรณ์ของสงฆ์ ความขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมไปถึงการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ที่ยึดถือตามตามแบบแผนโบราณ ที่ละเลยวัตถุประสงค์หลักของพระพุทธองค์ ท าให้หลายส่วนประสบ
ปัญหาด้านประสิทธิผล ที่น ามาใช้ได้จริงในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน จนมีบางท่านกล่าวว่าล้าสมัยไม่ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาด้านบุคลากรและเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยโดยรวม 

ทั้งหมดนี้สังเกตได้จากความพยายามของพระสงฆ์และผู้มีส่วนเกี่ยวของที่มองเห็นปัญหาและหาทางปฏิรูปปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายของคณะสงฆ์ให้มีความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ในภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พยายามลดระบบศักดินาที่แอบแฝงอยู่ในคณะสงฆ์เพ่ือเปิดทางให้สังคมสงฆ์เข้ าสู่ยุคแห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงหวัง ไม่ใช่ยุคแห่งอนุรักษ์นิยมที่เน้นอ านาจและตัวบุคคลที่ไม่มีความแน่นอน ที่เอ้ือต่อการขาดประสิทธิภาพและ
วิสัยทัศน์ในการปกครอง จนปล่อยปละละเลยให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ล้มเหลวในด้านผู้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชน กลายมา
เป็นสาเหตุของเสื่อมความศรัทธาเลื่อมใสและความเจริญของพระพุทธศาสนาเสียเองเช่นในปัจจุบัน 
 
แนวคิดทางด้านการปกครอง 

                                         
๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔ 



๔๒ 
 

ความหมายของการปกครอง ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๒๕ให้ความหมายค าว่า การปกครอง 
คือ ผู้คุ้มครอง รักษา ดูแล ควบคุม ซึ่งก็คือการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินการรักษาผลประโยชน์การดูแลความสงบเรียบร้อย 
และการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบ้านเมือง 

การปกครอง (Government)ในพจนานุกรมศัพท์ทางการเมือง หมายถึง การดูแล การให้ความคุ้มครองหรือการบริหาร 
เป็นค าที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองในลักษณะที่มีผู้ปกครอง ผู้มีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองสูงสุดเรียกกันว่าพ่อเมือง กรมท่ีมี
หน้าที่ดูแลในเรื่องการปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขและมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ เรียกว่า กรมการ
ปกครอง๒ 

ส่วนค าว่า  การปกครอง ในความหมายทางด้านการเมือง หมายถึงอ านาจอันชอบธรรมหรือการใช้อ านาจอธิปไตยของ
รัฐบาลในการสั่งการหรือควบคุมกิจการสั่งการต่าง ๆ ของประชาชนภายในประเทศนั้น รวมทั้งการบัญญัติกฎเกณฑ์ในการที่จะ
ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ค าว่า ปกครอง ยังอาจใช้ในความหมายของผู้ปกครองระดับต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น ผู้ปกครองประเทศ 
ผู้ปกครองนคร ผู้ปกครองคณะสงฆ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และผู้ปกครอง
นักเรียน เป็นต้น ยิ่งกว่านี้ค าว่า ปกครอง ถ้าใช้ในความหมายของผู้ถูกปกครอง ก็หมายถึงไพร่ฟ้าประชาชน ซึ่งอยู่ใต้การปกครอง
ของผู้ปกครองประเทศนั่นเอง 

นักคิดในสมัยบรรพกาลเป็นจ านวนไม่น้อย ต่างได้ประจักษ์ความจริงและยอมรับกันเป็นอย่างดีว่า  ความแตกแยกหรือ
ความขัดแย้งกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมหรือระหว่างสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่งนั้น มีสาเหตุมาจากการแย่งชิงหรือ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลในสังคมในระหว่างสังคมแต่ละ
สังคม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้พยายามคิดค้นหลักการหลากหลายรูปแบบเพ่ือนน ามาเป็นหลักในการประนีประนอมหรือแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ความสามารถและสภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น การแบ่ง
บุคคลในสังคมออกเป็นชนชั้น มีการก าหนดหน้าที่และผลประโยชน์ที่บุคคลในแต่ละชนชั้นจะพึงกระท าหรือพึงได้รับ หรือการ
ก าหนดหลักแห่งความเสมอภาค เพ่ือให้ทุกคนมีความทัดเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่และยึดครองผลประโยชน์ ต ลอดจน
หลักการอีกหลากหลายรูปแบบที่เน้นหนักในด้านคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตใจที่จะท าให้คนในสังคมไม่ยึด
ติดอยู่ในผลประโยชน์ทางวัตถุมากเกินไป 

 หลักการประนีประนอมผลประโยชน์เหล่านี้ ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยล าดับ จนท าให้เชื่อว่าจะกลายมา
เป็นแม่บทให้มีระบบการปกครอง เพ่ือให้มีลักษณะสอดคล้องและครอบคลุมกลไกต่าง ๆ ทางสังคมได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม การศึกษา จริยธรรมหรือการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะสภาพ ทางสังคมมีการขยายตัวกว้างขวางออกไปตาม
ปริมาณของประชากรที่ทวีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง การปกครองสังคมขนาดใหญ่ เช่นระดับประเทศ จ าเป็นต้องมีอ านาจ
เด็ดขาดสูงสุด ซึ่งในความหมายทางรัฐศาสตร์เรียกว่า อ านาจอธิปไตย ประเทศที่มีเอกราชทุกประเทศจะต้องมีอ านาจอธิปไตย
เป็นของตนเอง ประเทศอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ไม่สามารถจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารกิจการภายในหรือ
การด าเนินนโยบายภายในของประเทศนั้น ๆ ได้ อ านาจอธิปไตยนี้มีไว้เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการออกกฎหมาย เรียกว่า อ านาจนิติ
บัญญัติ ท าหน้าที่ในการน ากฎหมายออกไปบังคับให้แก่ประชาชนภายในประเทศของตนเรียกว่าอ านาจบริหาร และท าหน้าที่ใน
การพิจารณาตัดสินอันเป็นกรณีขัดแย้ง  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เรียกว่าอ านาจตุลาการ 

 
ลักษณะการใช้อ านาจ 

การใช้อ านาจของรัฐบาลในการบริหารประเทศ  เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสามารถแยกออกได้เป็น ๓ลักษณะด้วยกัน คือ 

                                         
๒เดโช  สวนานนท์. พจนานุกรมศัพท์ทางการเมือง. (กรุงเทพฯ :หน้าต่างสู่โลกกว้าง, ๒๕๔๕) หน้า ๒๗-๒๘ 



๔๓ 
 

๑.  เผด็จการเบ็ดเสร็จ หมายถึงการที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมกิจกรรมทุกอย่าง  ทั้ งในด้านการศึกษา ศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้ 
ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนดหรือจัดการให้ทั้งสิ้น แม้จะไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถจะคัดค้านหรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้ 

๒.  อ านาจนิยม  หมายถึงการที่รัฐบาลยอมรับเปิดโอกาสให้ประชาชน  มีสิทธิเสรีภาพเกือบทุกด้านคงยกเว้นเพียง
เฉพาะด้านการเมืองเท่านั้นที่รัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษไม่ยอมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด หรือ
หากจะมีการเปิดโอกาสบ้างก็เพียงกลวิธีเพ่ือกลบเกลื่อนมิให้นานาอารยะประเทศต าหนิการปกครองประเทศของตนเองมาก
เกินไปเท่านั้น 

 ๓.  เสรีนิยม หมายถึงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้  ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งในด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น รัฐบาลจะเข้า
ไปควบคุมบ้างก็เพียงเฉพาะในสิ่งที่เห็นว่าจ าเป็นเท่านั้น เช่น ด้านความสงบสุขของประชาชนในประเทศ การเข้าไป
แทรกแซงเพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบของคนส่วนน้อย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ม่ัง
คั่งและด ารงอยู่ด้วยความสงบสุขเป็นส าคัญ 

การใช้อ านาจของรัฐบาลทั้ง  ๓ลักษณะนี้ อาจมีอยู่ในรัฐบาลที่กล่าวอ้างว่าด าเนินการปกครองทั้งในรูปแบบของราชาธิป
ไตย อภิชนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย เป็นต้นก็ได้อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลใดใช้อ านาจการปกครองในลักษณะแข็งกร้าว ปิดกั้น
มิให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเลย รัฐบาลนั้นก็จะด ารงอยู่ได้ไม่นาน อาจถูกประชาชน
รวมตัวกันลุกฮือขึ้นมาท าการโค่นล้มได้  ตรงกันข้ามกับรัฐบาลที่ใช้อ านาจการปกครองในลักษณะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพและคัดค้านหรือวิพากวิจารณ์การบริหารของรัฐตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล 
หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายบริหารประเทศ เป็นต้น รัฐบาลนั้นก็จะด ารงอยู่ได้นาน แม้แต่หมดวาระการบริหารประเทศ
ไปแล้ว แต่ก็อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาท าการบริหารประเทศอีกต่อไปได้ 
 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยสุโขทัย 
หนึ่งศตวรรษก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยพระเจ้าปรักกมพาหุเสด็จขึ้นครองราชย์ในประเทศลังกาใน พ .ศ. 

๑๖๙๖ทรงฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ด้วยการท าสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  ๗พระพุทธศาสนาจึง
เจริญรุ่งเรืองในประเทศลังกาทั้งในด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม  กิตติศัพท์ได้เลื่องลือไปถึงประเทศพม่า พระสงฆ์จากพุกาม
และมอญได้ด าเนินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและบวชแปลงใหม่ในคณะสงฆ์ลังกาจากนั้นพระสงฆ์ผู้ออกบวชแปลงใหม่ได้พา
พระสงฆ์ลังกากลับเมืองพุกามและเมืองมอญ ตั้งคณะลังกาวงศ์ขึ้นจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนในเมืองทั้งสอง 
ต่อมาพระสงฆ์ชาวลังกาชื่อ  ราหุล  ได้จาริกจากเมืองพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศ์ขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช และประสบ
ความส าเร็จในการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนจนพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองที่เมืองนครศรีธรรมราช   เมื่อพ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ใน  พ .ศ. ๑๘๒๒พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์แบบลังกาสวงศ์ก็ทรง
เลื่อมใสศรัทธา  จึงโปรดอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจากเมืองนครศรีธรรมมาตั้งส านักเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา ณ  วัดอรัญญิก  
ในกรุงสุโขทัย  ดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักที่  ๑ว่า 
 “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก  พ่อขุนรามค าแหงกระท าโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฏกไตร
หลวก(รู้หลัก)  กว่าปู่ครูในเมืองนี้  ทุกคนลุก (จาริก)  แต่เมืองนครศรีธรรมราชมา” 
 ข้อความในศิลาจารึกตอนนี้แสดงว่าก่อนที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชจะอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นั้น  กรุงสุโขทัยมีพระสงฆ์ฝ่ายหินยานอยู่ก่อนแล้วซึ่งศิลาจารึกเรียกว่า “ผู้ครู” อันหมายถึง “พระ
ครู” นั่นเอง  พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงเลื่อมใสมหาเถรสังฆราช  เพราะท่านศึกษาจบพระไตรปิฏกและเป็นผู้ รอบรู้ยิ่งกว่า



๔๔ 
 
พระครูทุกรูปในกรุงสุโขทัยในระยะแรก  คงมีพระสงฆ์  ๒คณะ ในกรุงสุโขทัย  คือ  พระสงฆ์ฝ่ายหินยานซึ่งมีอยู่เดิมตั้งแต่รัชสมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  คณะหนึ่ง  กับพระสงฆ์ฝ่ายหินยานแบบลังกาวงศ์ที่จาริกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชอีกคณะหนึ่ง  
พระสงฆ์คณะเดิมได้ยุบรวมเป็นคณะเดียวกันกับพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ในรัชสมัยนี้ไม่ปรากฏว่า
มีการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์๓ 
          การศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดการท าสังคายนา ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๖๔ขึ้น แล้วพระองค์ได้จัดส่งพระสมณทูต ๙ สาย ออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในเขตพ้ืนที่ ๑๖ แคว้น ในชมพูทวีป 
และสายต่างประเทศด้วย เช่น มีพระ มหินทเถระ ผู้เป็นพระราชบุตรของพระเจ้าอโศกมหาราชเองเดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป และอีกสายหนึ่งตามที่เราได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์ คือสาย ๙ ซึ่งก็มีพระโสณะและพระอุตตระ 
เป็นผู้น าพระพุทธศาสนามาประกาศเผยแผ่ในดินแดน “สุวรรณภูมิ” นี่คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและมีวิวัฒนาการ
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
  

การปกครองคณะสงฆ์สมัยอยุธยา 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  การปกครองคณะสงฆ์ยังคงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 

กล่าวคือ  คณะสงฆ์แบ่งเป็น  ๒คณะ ได้แก่คณะคามวาสีกับคณะอรัญวาสี  สิ่งที่ต่างออกไปก็คือ  กรุงศรีอยุธยามีคณะสงฆ์ใหม่
เพ่ิมขึ้นอีก ๑คณะเรียกว่า คณะป่าแก้ว  การก่อตั้งคณะสงฆ์ใหม่นี้ได้รับอิทธิพลจากลังกาเช่นเดียวกับการปรากฏของคณะ
อรัญวาสีในสมัยสุโขทัย  การก่อตั้งของคณะป่าแก้วได้บันทึกไว้ในหนังสือต านานโยนก ซึ่งมีสาระพอสรุปได้ดังนี้ 

ในยุคต้นกรุงศรีอยุธยาคณะอรัญวาสีซึ่งสืบประเพณีมาจากพระสงฆ์ลังกาวงศ์เจริญแพร่หลายน าหน้าคณะคามวาสีที่สืบ
ประเพณีมาจากพระสงฆ์นิกายเดิมของสุโขทัย จ านวนพระสงฆ์คณะคามวาสีลดน้อยลงทุกทีใน พ.ศ. ๑๙๖๕พระสงฆ์จากคณะนี้ 
๑๐รูป  จากกรุงศรีอยุธยา  เชียงใหม่  และกัมพูชา ได้พาพระสงฆ์อีกหลายรูปไปประเทศลังกาและบวชแปลงใหม่เป็นสิงหลนิกาย 
โดยมีพระวันรัตน์มหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์  ใน  พ.ศ. ๑๙๖๗แล้วศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ในลังกาหลายปี  เมื่อเดินทางกลับ
กรุงศรีอยุธยาได้นิมนต์พระมหาเถระชาวลังกา  ๒รูป  คือ พระมหาวิกรมพาหุ  และพระอุตมปัญญาให้ร่วมเดินทางมาเผยแผ่
ศาสนาในประเทศ เมื่อเดินถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นได้แยกย้ายกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาขอ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุจ านวนมาก  จนในที่สุดพระสงฆ์เหล่านี้ได้แยกออกมาตั้งคณะสงฆ์ใหม่เรียกว่า  คณะป่าแก้ว  เพราะพระ
อุปัชฌาย์ชาวลังกาของคณะสงฆ์นี้มีชื่อว่า  วันรัตน์  ซึ่งแปลว่า  ป่าแก้ว  วัดต่าง ๆ ที่พระสงฆ์คณะนี้อยู่พ านักมักมีชื่อต่อท้ายว่ า
คณะป่าแก้ว  เช่นวัดไตรภูมิคณะป่าแก้ว วัดเขียนคณะป่าแก้ว 

รวมความว่าตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓คณะได้แก่ 
๑.  คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย  หมายถึง  คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีตั้งแต่แรกสถาปนากรุงสุโขทัย 
๒.  คณะอรัญวาสี  หมายถึง  คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ของสุโขทัย 
๓.  คณะคามวาสีฝ่ายขวา  หมายถึง  คณะสงฆ์นิกายเดิมท่ีไปแปลงที่ลังกาในสมัยอยุธยานี้แล้วกลับมาตั้งคณะใหม่ที่รู้จัก

ในหมู่ประชาชนทั่วไปว่า  คณะป่าแก้ว 
ในการปกครองคณะสงฆ์ภายในกรุงศรีอยุธยานั้นมีเจ้าคณะใหญ่  ๓รูป๕  คือ  เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย  เจ้าคณะ

อรัญวาสี  และเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพระสงฆ์ของแต่ละคณะ  พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเจ้า
คณะใหญ่รูปใดรูปหนึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชด ารงต าแหน่งประมุขสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรและกิจการคณะสงฆ์ตามหัวเมืองชั้นใน
และชั้นนอก  เจ้าคณะใหญ่ทั้งสามรูปแบ่งเขตกันรับผิดชอบ  กล่าวคือเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายซ้าย  ปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์

                                         
๓เสถียร โพธินันทะ. พรุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย.(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หน้า๔๗ 
๔แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 
๕พระเมธรธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๙,(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๕), หน้า ๑๒. 



๔๕ 
 
ในหัวเมืองฝ่ายเหนือ เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวาปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์ในหัวเมืองฝ่ายใต้  ส่วนเจ้าคณะอรัญวาสีปกครอง
บังคับบัญชาพระสงฆ์คณะอรัญวาสีทั้งในหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ต าแหน่งและฝ่ายใต้ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์
รองจากเจ้าคณะใหญ่คือพระราชาคณะ พระครูและเจ้าอาวาส ปกครองลดหลั่นกันตามล าดับชั้น  กล่าวคือพระราชาคณะ
ปกครองคณะสงฆ์ในหัวเมืองที่ส าคัญมากและในบางหัวเมืองพระราชาคณะผู้ปกครองมีต าแหน่งเป็นพระสังฆราชตามแบบอย่าง
สุโขทัยส าหรับหัวเมืองที่มีความส าคัญน้อยเจ้าคณะผู้ปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์ในหัวเมืองนั้นมีสมณศักดิ์ชั้นพระครู  ส่วน
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าพระครู  คือเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ  
 

การปกครองคณะสงฆ์สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
การบริหารและการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ช่วง  รัชกาลที่  ๑และ

รัชกาลที่  ๒ยังคงถือตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยอยุธยาสิ่งที่พิเศษควรกล่าวถึงก็คือ  พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์  กฎหมายคณะสงฆ์ในรัชกาลที่  ๑นี้มี
จ านวน  ๑๐ฉบับ๖  วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายนี้ก็เพ่ือควบคุมความพฤติของพระสงฆ์ให้ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรม
วินัย  การออกกฎหมายในสมัยนั้นแตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน พระบรมราชโองการของรัชกาลที่  ๑ถือเป็นกฎหมายคณะ
สงฆ์ที่ทรงตราบังคับใช้  กฎหมายนี้ไม่มีมาตรา  ไม่มีบทหรือตอน  เป็นข้อรับสั่ งห้ามพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น
เช่นนี้  ดังตัวอย่างกฎหมายสงฆ์ฉบับที่ ๖ซึ่งประกาศใช้ใน  พ.ศ. ๒๓๒๖มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ห้ า ม มิ ใ ห้ ภิ ก ษุ ส า ม เ ณ ร
สงเคราะห์ฆราวาส  ให้ผลไม้  ใบไม้  ดอกไม้  เป็นต้น  อย่าให้ผสมผสานขอกล่าวป่าวร้องเรื่อยไรสิ่งของอันเป็นของฆราวาส  อัน
มิใช่ญาติ  และห้ามอย่าให้เป็นทูตใช้สอยข่าวสาสน์การฆราวาส  และห้ามบรรดาการทั้งปวงอันผิดจากพระปาติโมกข์  สังวร
วินัย” 
 
จุดเริ่มต้นแห่งยุคอ านาจนิยมในคณะสงฆ์ 

ความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้องค์กรสงฆ์ตามพระธรรมวินัยต้องถูกลดบทบาทจากรู ปแบบ
กระแสหลักไปเป็นตัวประกอบ เริ่มมาจากความเปลี่ยนแปลงรัฐประศาสโนบายของผู้ปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ จากนโยบาย
รวมศูนย์กลางอ านาจของรัฐเข้าสู่ศูนย์กลาง ภายใต้ชื่อ “มณฑลเทศาภิบาล” ในขณะที่มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
แรก เพ่ือก ากับดูแล และจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ใหม่หมดทั่วสังฆมณฑล ให้สามารถตอบสนองและเป็นผู้ถ่ายถอดนโยบาย
และค่านิยมที่ส่วนกลางสร้างขึ้นแก่ประชาชนได้ แต่ทว่าด้วยรูปแบบการจัดองค์กรที่เน้นที่ผู้ปกครองส่วนกลาง ท าให้กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรสงฆ์ที่เน้นอ านาจเป็นใหญ่ และจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยต่อมาเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
พระสงฆ์เริ่มถูกลดบทบาทจากการเป็นผู้น าความรู้และคนในสังคม ท าให้องค์กรสงฆ์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถ
รับได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่ทว่าด้วยการเน้นอ านาจที่มาจากกฎหมายดังกล่าว ท าให้องค์กรสงฆ์ได้อ านาจที่อนุรักษ์นิยม
และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้องค์กรสงฆ์ชะงักและไม่พัฒนาในบางช่วงจนตามการศึกษากระแสใหม่ไม่ทัน และ
กลายเป็นว่าพระสงฆ์ได้ถูกลดบทบาทจากผู้น าเป็นผู้ตามทั้งจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงและความชะงักงันจนตามไม่ทัน
ของผู้น าองค์กรสงฆ์เอง 
 
ยุคสงฆ์นิยมประชาธิปไตย 

จนต่อมาหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดองค์กรปกครองสงฆ์ที่เปลี่ยนไปจากในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยชัดเจน ซึ่งเริ่มมีหลักการสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย  และเน้นที่ตัวพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ 

                                         
๖กรมศิลปากร, พระอัยการต าแหน่งทหารหัวเมือง เร่ืองกฎหมายตราสามดวง. (กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, ๒๕๒๑), หน้า ๕๔๔-๕๗๐ 



๔๖ 
 
ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลในการที่รัฐจ าต้องปรับปรุงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองบ้านเมือง 
จาก แถลงการณ์เรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเมื่อ วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ ออกตามความในราชกิจจานุเบกษา ความว่า (สะกดตามตัวสะกดเดิม) 
“พระราชบัญญัติฉะบับใหม่นี้ ได้ถือหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อส าคัญ ดังจะเห็นได้ในข้อบัญญัติหลายมาตรา ที่ไม่ยอมให้กระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดให้ขัดกับพระธรรมวินัย และถือหลักที่ว่า การกระท าทุกอย่างจะต้องเป็นไปในทางรักษาพระวินัยให้
เคร่งครัด” 

ผลของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นได้จากความตื่นตัวของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมในการปกครองตามรูปแบบ
พระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย การได้นักวิชาการศาสนาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้บริหาร องค์กรสงฆ์ 
และมีการรื้อฟ้ืนความเป็นผู้น าในด้านการศึกษาของสงฆ์จากการเริ่มด าเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งขึ้นใหม่ในช่วงนี้ 
คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่
ถูกทอดทิ้งไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 
ยุคเผด็จการในคณะสงฆ์ 

แต่ทว่าจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ หลังจากอ านาจของจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ผู้น าสาย
คณะปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ สิ้นสุดลง จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ นายกรัฐมนตรีสายนิยมกษัตริย์ ได้เข้ามามีอ านาจ ผลของรัฐบาลใหม่นี้ 
บางท่านกล่าวว่า เป็นยุคที่น าประเทศไทยเข้าสู่ยุคมืดแห่งการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร หลังจากท่ีท่านได้ท าลายสถาบัน
ประชาธิปไตยในฝ่ายอาณาจักรจนหมดสิ้นแล้ว จอมพลสฤษดิ์จึงเริ่มหันมาท าลายระบอบประชาธิปไตยในฝ่ายศาสนจักร โดยการ
ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับใหม่ ซึ่งมีเค้าโครงมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ซึ่ง
เน้นหนักที่การให้อ านาจรวมศูนย์กับผู้ปกครองสงฆ์เป็นอย่างมาก เช่น ตามความในมาตรา ๘ พระสังฆราชสามารถออกพระ
อักษรได้โดยไม่ต้องผ่านมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมจ าต้องปฏิบัติตาม หรือการที่ให้เจ้าอาวาสมีอ านาจปกครอง วัด และ
เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการจัดการวัด ผู้ฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายฐานละเมิดค าสั่งเจ้าพนักงาน เช่นเดียวกันการละเมิด
ค าสั่งของเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งเป็นให้อ านาจที่มากและเหมือนเผด็จการกลาย ๆ สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองบ้านเมือง
สมัยนั้นที่มีรูปแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ส าหรับในวงการผู้ปกครองคณะสงฆ์เองนั้น แม้ในคณะสงฆ์เองก็มีการเปลี่ยนอ านาจจาก
คณะสังฆมนตรีเดิมที่เป็นนักวิชาการศึกษา เช่น พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พระผู้พัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาและการ
ฟ้ืนฟูเผยแผ่พระพุทธศาสนาหัวก้าวหน้า หรือพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิตและนักวิชาการศาสนารูปส าคัญที่
ริเริ่มวันอาสาฬหบูชา โดยพระพิมลธรรมนั้น ได้ “ถูกกระท าถึงขั้นต้องติดคุกทั้งผ้าเหลือง” ผลของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่มีต่อ
การเป็นผู้น าในด้านการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมของคณะสงฆ์ พิจารณาได้จากกฎมหาเถรสมาคมหลายฉบับที่ออกมาใน
ช่วงแรก ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขาดวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรสงฆ์ ความอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง และการรวมศูนย์อ านาจอย่าง
ชัดเจน เช่น ค าสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งไม่มีการระบุหรือนิยามให้ชัดเจนถึงวิชาชีพที่ห้ามพระเณรศึกษา ท าให้สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ห้ามพระเณรเข้า
ศึกษาโดยเด็ดขาดในทุกสาขาวิชาทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์โดยอ้างค าสั่งนี้ พระสงฆ์นักการศึกษาส่วนใหญ่จึงขาดการ
พัฒนาและต่อยอดความรู้ ท าให้พระสงฆ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนใหญ่จ าต้องหาทางออก ด้วยการออกไปศึกษาวิชาการต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ไม่มีค าสั่งหรือกฎที่จ ากัดสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยทุนค่าใช้จ่าย
ที่มากมายมหาศาล และแม้ในช่วงหลังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย จะมีการผ่อนคลายบ้างแล้ว แต่อิทธิพลของค าสั่ง
นี้ก็ยังมีอยู่ ดังในการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่รับพระเณรเข้าเรียนปะปนกับฆราวาส โดยอ้าง
เหตุผลจากค าสั่งดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่มีต่อการจัดการปกครองสงฆ์นั้น ได้ท าให้มีการ
รวมศูนย์อ านาจเข้าส่วนกลางอย่างเบ็ดเสร็จ โดยรวบอ านาจเข้าสู่มหาเถรสมาคม ดังที่ ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ กล่าวไว้ว่า คณะ
สงฆ์เติบโตโดยปราศจากการถ่วงดุลและการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาครัฐ ประชาชนและพระสงฆ์ชั้นผู้น้อยไม่มีสิทธิ์



๔๗ 
 
เสียงในการตรวจสอบการใช้อ านาจในคณะสงฆ์ และในกิจการพระพุทธศาสนาทั้งปวง ส่งผลให้ผู้มีอ านาจในคณะสงฆ์มั่งคั่งขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด แต่พระเถระผู้มีอ านาจซึ่งส่วนใหญ่ชราภาพแล้ว ไม่อาจแก้ปัญหาภายในของคณะสงฆ์ รวมทั้งภัยคุกคาม
พระพุทธศาสนาทั้งจากภายในและจากภายนอกได้เลย ส่งผลกระทบให้พระพุทธศาสนาโดยรวมเสื่อมถอยลงเป็นล าดับ และไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด แม้การเมืองการปกครองไทยจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ปกครองผ่านมาและผ่านไป รัฐธรรมนูญถูกฉีกท้ิงและแก้ไขสร้าง
ขึ้นใหม่โดยตลอดหลายฉบับ ก็ไม่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเผด็จการนี้แต่อย่างใด ซึ่งแม้ว่าจะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ทว่า เป็นการแก้ไขในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหารที่มาจากคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (ร.ส.ช.) ซึ่งได้อ านาจมาจากการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงท าให้
อ านาจในการวางตัวผู้เข้าสู่มหาเถรสมาคมเป็นไปโดยผู้อาวุโสโดยสมณศักดิ์ ซึ่งการแต่งตั้ง สมณศักดิ์ก็มาจากการพิจารณาจาก
มหาเถรสมาคมนั่นเอง ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการรวบอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ
อย่างถึงท่ีสุด ภายใต้ “สังฆธรรมนูญ” ที่รัฐ “สร้าง” เพ่ือครอบง าและ “บอนไซ” สงฆ์ให้ “เชื่อง”  สามารถควบคุมได้โดยสะดวก 
และท าให้พระสงฆ์ขึ้นตรงอยู่กับองค์กรแบบระบบราชการ (Bureaucratic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบโครงสร้างที่แยก
พระสงฆ์ออกจากประชาชน ตัวอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ผู้ปกครองสงฆ์กลายมาเป็นผู้ให้คุณให้โทษอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่
ค านึงถึงความเห็นของประชาชนในท้องถิ่นรอบวัดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะด ารงต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์นั้น กว่าจะพ้นจาก
ต าแหน่งก็ต่อเมื่ออายุพ้น ๘๐ ปี  ซึ่งท าให้ภาระงานคณะสงฆ์ตกที่พระสงฆ์ผู้แก่พรรษาโดยมาก จึงท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีความอนุรักษ์นิยมที่บางครั้งขัดขวางต่อการพัฒนาคณะสงฆ์ดังที่ พระมหาวุฒิชัย  วชิร
เมธี กล่าวว่า “การเมืองคณะสงฆ์ เป็นสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งดีและน่าเบื่อ” และพระมหานรินทร์ นรินฺโท ที่ได้กล่าวสรุปถึง
ผลของสถานการณ์เช่นนี้ ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การให้พระผู้ชราภาพ... ด ารงต าแหน่งผู้บริหารคณะสงฆ์นั้น เป็นการท าลาย
พระพุทธศาสนาให้ล้าหลัง... เมื่อพระผู้เฒ่าแบบนอนโรงพยาบาลบริหารบ้านเมืองยังคงกุมอ านาจไว้ในย่ามอยู่อย่างไม่รู้วันตาย ก็
อย่าหวังเลยว่าสังฆมณฑลไทยจะเจริญ”  ด้วยเหตุผลหลายประการดังกล่าว จึงกลายเป็นว่า องค์กรสงฆ์กลายเป็นผู้ถูกกระท า 
โดยตัว “กฎหมายคณะสงฆ์” ของรัฐเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พระสงฆ์โดย “ส่วนใหญ่” ขาด
ประสิทธิภาพในด้านการเป็นผู้น าด้านจิตใจของสังคมในเวลาต่อมา 
 
การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทยคืนสู่พระธรรมวินัย 

อย่างไรก็ดีหลังการได้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ก็มีความพยามจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ทว่า ด้วยความยึดมั่นในอิทธิพลอย่างมั่นคงของมหาเถรสมาคม ท าให้ร่างพระราชบัญญัติไม่มีการ
แตะต้องมหาเถรสมาคมที่เป็นผู้กุมอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในคณะสงฆ์ สิ่งเหล่านี้จึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขอย่างจริงใจต่อไป 

ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆ์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศ และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย จึงควรเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม
ทั้งภาครัฐ พระสงฆ์และประชาชน หลักการส าคัญที่ควรปรับปรุง คือการจัดวางโครงสร้างการปกครององค์กรสงฆ์ในระดับพระ
สังฆาธิการผู้บริหารทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสถึงกรรมการมหาเถรสมาคมให้เป็นระบบที่มีการตรวจสอบได้, โปร่งใสและ
ยึดหลักคุณธรรมที่ใช้ดุลพินิจให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม ไม่เปิดช่องโหว่ให้มีระบบเส้นสายและวิ่งเต้นแบบ
ข้าราชการ โดยไม่วางระบบที่เอ้ือต่อระบบอุปถัมภ์ที่ยึดติดกับต าแหน่งอย่างเหนียวแน่น กฎระเบียบเหล่านี้จ าต้องแก้ไขโดยเร็ว 
เพราะเป็นสาเหตุส าคัญของการพยายามรักษาและสืบทอดฐานอ านาจและการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงส่วนร วม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการด ารงต าแหน่งเพ่ือพัฒนาองค์กรสงฆ์ให้เป็นองค์กรเพ่ือการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากแก้ไขได้ดังกล่าว พระสังฆาธิการในระบบใหม่ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและดูแลขององค์กร
นักวิชาการพุทธศาสนา ที่มาจากพระสงฆ์ท่ีมีความรู้และได้รับการคัดเลือกมาจากพระสงฆ์ทั่วประเทศ แทนที่จะเป็นระบบแต่งตั้ง
สืบทอดอ านาจกันภายในวัดตัวเองเช่นในปัจจุบัน และภายใต้กฎใหม่ที่ให้สิทธิในการตรวจสอบและตั้งอธิกรณ์ได้ ทั้งจากพระสงฆ์
และฆราวาสต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอธิกรณ์สงฆ์ (ศาลปกครองสงฆ์) ซึ่งทั้งสององค์กรจะเป็นองค์กรหลักในด้านวิชาการ, ตุลา



๔๘ 
 
การและการให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมถึงการมีธนาคารพระพุทธศาสนา เป็นธนาคารหลัก
ที่จัดเก็บหารายได้จากพุทธศาสนสมบัติและรับฝากปัจจัยจากวัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปหาประโยชน์ในทางที่ชอบ และน า
ดอกผลมาอุปถัมภ์บ ารุงวัดทุกวัดในประเทศอย่างเท่าเทียมสมเจตนารมณ์ของผู้ถวายอุทิศเป็นสังฆทาน (ทานที่ให้แก่สงฆ์โดย
ส่วนรวม) เพ่ือจัดสรรกองทุนดอกผลอันเกิดจากทานที่อุทิศแก่ “สังฆะ”  ให้เป็นกองทุนของคณะสงฆ์ ทั้งในด้านสาธารณูปการ 
สาธารณกุศล สาธารณสงเคราะห์ และการศึกษา ไม่ใช่ให้แก่วัดใดวัดหนึ่งหรือรูปใดรูปหนึ่ง อันจะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความมั่นคงในด้านวิชาการและการจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม ซึ่งจะท าให้พระสงฆ์หันมาเน้นการพัฒนา
ในด้านการศึกษาพัฒนาจิตใจตนเองและกลายเป็นผู้น าการรักษาศีลธรรมของสังคมโดยไม่ต้องพะวงถึงความบกพร่องทางปัจจัย
วัตถุ การเรี่ยไรอย่างบ้าคลั่งจะไม่เกิดขึ้น เพราะมีการเติมเต็มแก่วัดที่ขาดแคลน และในขณะเดียวกันเมื่อประกอบกับการมี
พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้แทนดูแลสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนให้ความสะดวกประสานงาน เป็นผู้รับใช้ หรือเรียกว่า “สังฆา
ภิบาล” เป็นตัวแทนอุปถัมภ์สงฆ์ แทนที่จะเป็น “สังฆาธิการ” ที่แปลตามตัวว่า ผู้แทนผู้มีอ านาจยิ่งใหญ่เหนือสงฆ์ ที่เน้นอ านาจ
ปกครองให้คุณให้โทษเบ็ดเสร็จเช่นในปัจจุบัน กล่าวคือระบบใหม่จะไม่มีพระผู้ปกครองสงฆ์ หากแต่มีพระผู้เป็นตัวแทนบริการ
สงฆ์ โดยกฎใหม่นี้จะมุ่งให้ความส าคัญและเคารพพระสงฆ์ผู้ด ารงศีล ๒๒๗ ผู้ที่เป็น “พระสงฆ์” ในพระพุทธศาสนาอย่างเท่า
เทียมเสมอภาคกัน โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นกันเองภายในคณะสงฆ์ดังเช่นในปัจจุบัน 

แต่หากไม่สามารถท าได้เช่นที่กล่าวมา ก็คงอาจจ าต้องใช้ทางออกสุดท้าย คือการยกเลิกกฎหมายปกครองสงฆ์และระบบ
สมณศักดิ์แต่งตั้งทั้งหมด คืนอ านาจในการตรวจสอบซึ่งกันและกันให้แก่ประชาชน เพ่ือให้คณะสงฆ์เป็นองค์กรที่สอดคล้องกับ
พระธรรมวินัยที่แท้จริง และสามารถเป็นองค์กรตัวอย่างแก่ประชาชนได้ ซึ่งจะท าให้องค์กรสงฆ์เป็นองค์กรแห่งการศึกษาที่เน้น
พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ ไม่ใช่เน้นอ านาจที่มาจากเผด็จการเป็นใหญ่ ที่ผิดจากหลักการก่อตั้ง “สังฆะ” ของพระพุทธเจ้า เช่นที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพราะว่า “สถาบันสงฆ์” นับเป็นตัวแทนด้านจริยธรรมของคนในสังคม และถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดทาง
สังคมที่ส าคัญ หากตราบใดที่องค์กรสงฆ์ยังคงถูกครอบง าด้วยรูปแบบเผด็จการเช่นนี้อยู่  สังคมไทยก็คงยากที่จะหวังหาสังคม
จริยธรรมที่สมบูรณ์และประชาธิปไตยท่ีแท้จริงได้เช่นเดียวกัน 
บทสรุป 

จากการศึกษาถึงการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาการปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ตั้งแต่สมัยการตราพระราชบัญญัติการปกครอง
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๓๕นั้น  พบว่ารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แต่ละสมัยคล้อยตามแบบอย่างการปกครองทาง
บ้านเมืองในสมัยนั้น ๆ กล่าวคือ  เมื่อ การปกครองบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  รัฐบาลตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ได้ก าหนดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เป็นประชาธิปไตย สมเด็จ
พระสังฆราชต้องทรงบัญชาการคณะสงฆ์ผ่านทางสังฆสภา  คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร  เป็นต้น  หรือถ้าฝ่ายอาณาจักร
เปลี่ยนไปสู่ยุคปฏิวัติรัฐประหารซึ่งนิยมเรียกกันว่า  ระบบเผด็จการ  โครงสร้างของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็จะเป็นแบบเผด็จ
การรวบอ านาจเบ็ดเสร็จ  เช่น  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕เป็นต้น 

จากภาพรวมที่ได้กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่า  ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ช่วงนี้เริ่มต้นด้วยปี  
พ.ศ. ๒๔๗๗พระภิกษุหนุ่มฝ่ายมหานิกาย  จ านวน  ๓๐๐รูปเศษ  ซึ่งมีท้ังพระนักธรรม พระเปรียญ และพรราราชคณะ ได้รวมตัว
กันประกาศเรียกชื่อคณะของตนอย่างเปิดเผยว่า คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนา ด าเนินการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ฝ่าย
อาณาจักรยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร .ศ. ๑๒๑ซึ่งคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนามีความเห็นว่า  การ
บริหารคณะสงฆ์ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในระหว่างพระสงฆ์ทั้งสองนิกาย 
โดยเฉพาะประเด็นที่เปิดทางให้  เจ้าคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายมีอ านาจปกครองพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติได้การเคลื่อนไหวของคณะ
ปฏิสังขรณ์การพระศาสนาได้ท ากันอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย แต่ก็ต้องประสบภาวะบีบคั้นจากคณะสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งและอิสริยช
นบางท่านอย่างหนักหน่วง  แต่ในขณะเดียวกันก็มีพระมหาเถระฝ่ายมหานิกายและบุคคลส าคัญ ๆ ในฝ่ายอาณาจักรอักหลาย



๔๙ 
 
ท่าน  ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ในที่สุดฝ่ายอาณาจักรจึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร .ศ. 
๑๒๑และประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔สืบแทนต่อมา 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  ถึงแม้ว่าจะมีส่วนดีตรงที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง
มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย และท าให้มีเอกภาพเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ไทยได้ก็จริง แต่กระนั้น  พระราชบัญญัตินี้ก็ได้สร้างปัญหา
ให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ท้ังนี้เพราะมีการยกเลิก  สังฆสภา  สังฆมนตรี  และคณะวินัยธร  แล้วมอบงานทั้งหมดให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม  ว่าโดยหลักการกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปต้องรับภาระก ากับดูแลงานปกครอง  งาน
ศึกษา  งานเผยแผ่  งานสาธารณูปการ และงานสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ การวินิจฉัยสั่งการแต่ละครั้งต้องอาศัยมติ
ร่วมกันของมหาเถรสมาคม  มีหลายครั้งที่มีเรื่องสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆ์เกิดข้ึน  ประชาชนรอดูว่าคณะสงฆ์จะจัดการอย่างไร  
ปรากฏว่ากรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปยังท าอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาเรื่อง
นั้น  เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม  ควรทบทวนบทบาทของตนเสียใหม่  ซึ่งบางสิ่งควรเปลี่ยนไป
ตามกระแส  และบางสิ่งควรทวนกระแส  แต่มหาเถรสมาคมไม่เคยคนึงถึงสิ่งเหล่านี้เลย  ท างานไปตามอารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
ไม่มีนโยบายไม่มีแผนงานไม่มีระบบ  จนถูกนักวิชาการมองว่าบทบาทของสงฆ์ไทยมีเพียงไว้ท าพิธีกรรม เสก  เป่า และเจิมเท่า
นั้นเองโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของมหาเถรสมาคมชอบเหลือเกินกับการท าแบบที่กล่าวมานี้  แม้งานฉลองครบรบวันเกิด
ยังสร้างพระเครื่องออกมาเพ่ือประกาศให้โลกรู้ว่า สงฆ์ไทยมีบทบาทอย่างนี้  ทางที่ดีจะสร้างต าราทางพุทธศาสนาเมื่อ
ผู้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างนี้จะหวังอะไรมากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ปัจจุบันนี้  การบริหารคณะสงฆ์มีปัญหาอยู่มากมายเช่น 
 ก.  ปัญหาความกระจุกตัวของอ านาจ  ขาดการกระจายอ านาจไปสู่เบื้องล่าง  คือในส่วนภูมิภาค  จะเห็นได้จากต าแหน่ง
การบริหารมักจะตกอยู่ในเฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นต าแหน่งเจ้าคณะภาคยังอยู่ในส่วนกลางน่าจะอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
 ข.  ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร  ขาดการติดต่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในพระสงฆ์ด้วยกันเอง และระหว่างพระสงฆ์กั บ
ประชาชน 
 ค.  ปัญหาด้านบุคลากร คือผู้บริหารซึ่ง  มักจะผูกขาดอ านาจและต าแหน่งหน้าที่เช่นจะเห็นได้จากต าแหน่งเจ้าอาวาส
จะเป็นจนกระท่ังหมดสมรรถภาพในการบริหาร 
 ง.  ปัญหาด้านขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร งานคณะสงฆ์ มักจะมองว่าตนเก่งกว่า  ขาดการยอมรับความ
คิดเห็นจากคนอื่น 
 ดังนั้น  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คณะสงฆ์จะต้องหันกลับมาส ารวจและปรับปรุงกลไกบางอย่างของคณะสงฆ์ให้เป็นไปใน
ลักษณะเปิดกว้างต่อการรับบุคลากรถือพระภิกษุสงฆ์ให้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการบริหารงานในแต่ละระดับให้เพ่ิมมากขึ้น 
และควรจะมีระบบปลดถ่ายบุคลากรมิให้ด ารงต าแหน่งรับผิดชอบการบริหารงานของคณะสงฆ์ยาวนานเกินไปเพราะบุคลากรที่มี
อายุมากเกินไปจนอย่างเข้าสู่วัยชรานั้นย่อมขาดความกระตือรือร้นขาดความฉับไวต่อเหตุการณ์และต้องการพักผ่อนเหมือนกับ
คนทั่ว ๆ ไป  หากปล่อยให้รับผิดชอบภาระบริหารงานต่อไปจนถึงสิ้นอายุขัย  ความผิดพลาดเสียหายย่อมจะเกิดขึ้นแก่การคณะ
สงฆ์โดยส่วนรวมมากว่าที่จะเป็นผลดี 
 การพิจารณาในประเด็นนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ  โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชาบัญญัตินี้  ควรจะได้พิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการใช้พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ว่า
แตกต่างกันอย่างไรและควรถึงเวลาหรือยัง  ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่เสนอ
คณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาเสนอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ให้มีลักษณะเหมาะสมและคล่องตัวต่อการที่
จะน ามาใช้เป็นแม่บทในการบริหารคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กว้างไกลต่อการพระศาสนาและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยมีเจ้าอาวาสท า

หน้าที่เป็นผู้เผยแผ่มีวัดเป็นศูนย์กลางของเผยแผ่สู่ชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นองค์ประกอบของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะ เป็น
ผู้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าด้านทางจิตวิญญาณโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจส่วน
ทางวัตถุจะท าโดยการแนะน าชักจูงศรัทธาของปวงชนให้ร่วมกระท าด้วยกันประกอบด้วยการให้ค าแนะน าทางหลักธรรม
แก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตในด้านต่างๆ 

 
ค าส าคัญ : การเผยแผ่, หลักธรรม,เจ้าอาวาส 
 
Abstract 

Objective of this academic article is a presentation of knowledge in Buddhism dharma propagation 
by the abbot through a temple which serves as a center to disseminate the dharma to a community and the 
abbot also act as a player of Buddhist institute as he is the one who creates a movement and is a spiritual 
leader by using dharma principles to abstractly elevate people's mind and materially giving advice and 
convincing people with faith to practice in coherent with dharma principles by providing dharma advice on 
life. 
Keywords:propagation, Buddhism dharma, abbot 

 
บทน า 

การเผยแผ่ คือ การน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไป ท าให้เป็นที่เผยแผ่หลายต่อสาธารณชน
เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสน้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาสโดยมีวิธีการเผยแผ่ คือ (๑) การเทศนา (๒) การ
แสดงปาฐกถาธรรม (๓)การอภิปรายธรรม (๔) การสนทนาธรรม (๕) การสอนสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน (๖) การใช้สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ 

 
แนวทางการเผยแผ่หลักธรรมของเจ้าอาวาส 
การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสจักต้องกระท าโดยการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิด

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเจ้าอาวาสยังจะต้องปฏิบัติภารกิจที่
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ส าคัญคือการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าการเผยแผ่พระธรรมจะได้ผลดีนั้นเจ้าอาวาสต้องท าตนให้เป็น 
'กัลยาณมิตร' คือเพ่ือนที่แท้ที่คอยชี้แนะแนวทางให้พุทธศาสนิกชนด้วยความหวังดีขอกล่าวโดยสรุป๕ประการคือ 

๑.สร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาและท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีเจ้าอาวาสต้องพยายามชักชวนและชี้แจงให้ประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเช่นถ้ามีบางคนเช้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอน
หลักธรรมที่สูงเกินไปกว่าสามัญชนจะปฏิบัติได้ก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาสอนธรรมะไว้ถึง ๓ระดับคือ
ระดับพ้ืนฐานเน้นไปที่การประสบความส าเร็จการมีความสุขแบบชาวโลกการพ่ึงตนได้ทางเศรษฐกิจระดับกลางเน้นไปที่ความมี
คุณธรรมจริยธรรมและระดับสูงเน้นไปที่การลดละกิเลสได้เด็ดขาดธรรมะค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงเหมาะแก่คนทุกระดับ
ใครพอใจหรือมีความสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วค่อยพัฒนาให้ก้าวสูงขึ้นไปตามล าดับอนึ่งวิธีส ร้างศรัทธาที่ดีที่สุดก็
คือการสอนด้วยตัวอย่างเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดงามไปด้วยศีลสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดถึงจะไม่
สั่งสอนอะไรใครมากก็ท าให้ผู้พบปะเสวนาด้วยเกิดความเลื่อมใสได้เป็นอย่างดี 

๒.สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบางครั้งบางคนอาจจะไม่เลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามิใช่เพราะพระพุทธศาสนาสอนไม่ดีแต่เพราะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดจึงเหมาเอาว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีไม่น่า
เลื่อมใสศรัทธายกตัวอย่างเช่นกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมที่ขัดกับการพัฒนาคนและสังคมเพราะพระพุทธศาสนา
สอนให้ก าจัดตัณหาโดยเขาให้เหตุผลว่าการจะพัฒนาอะไรได้นั้นต้องเร้าให้คนเกิดความอยากเกิดความต้องการเมื่อต้องการมากๆ
ก็จะกระท าหรือพัฒนาตนมากขึ้นเองพระพุทธศาสนาสอนให้ละความอยากก็เท่ากับสอนให้คนงอมืองอเท้าไม่สร้างสรรค์นั่นเอง
เจ้าอาวาสผู้เผยแผ่ธรรมะจะต้องสามารถชี้แจงให้เกิดความเข้าใจให้ได้ว่าความอยากที่เรียกว่า 'ตัณหา' นั้นเป็นความโลภและ
ทุจริตคนที่อยากด้วยอ านาจความโลภและทุจริตย่อมจะกระท าการอะไรเพ่ือตนเองและสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมเป็นอย่าง
มากถ้ายิ่งเร้าให้คนเกิดความอยากชนิดนี้มากเท่าใดสังคมก็จะเต็มไปด้วยคนโลภคนทุจริตคนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมหาความ
สงบสุขได้ยากความอยากอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พยายามลดละให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้แต่ความอยากสร้างสรรค์เช่น
อยากท าความดีอยากช่วยเหลือคนอ่ืนอยากเรียนหนังสือให้มีความรู้มากๆเพ่ือออกไปรับใช้ชาติท่านเรียกว่า  'ธรรมฉันทะ' คนที่มี
ความอยากชนิดนี้เป็นคนไม่โลภไม่ทุจริตจะตั้งหน้าตั้งตาท างานด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความอยากชนิด
นี้เท่านั้นที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือ  'พระพุทธศาสนาสอนให้ก าจัดความอยากที่
เรียกว่าตัณหาแต่ให้พัฒนาความอยากท่ีเรียกว่าธรรมฉันทะ' 

๓.สอนให้ละความชั่วคนทุกคนชอบความดีเกลียดความชั่วแต่ทั้งๆที่ชอบความดีเกลียดความชั่วในบางครั้งบางคนก็อดท า
ความชั่วไม่ได้เพราะความหลงผิดบ้างเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอบ้างหน้าที่ของเจ้าอาวาสอีกประการหนึ่งก็คือพยายามหาวิธีให้คน
ละท าความชั่วแต่ให้พึงท าความดีให้ได้สิ่งใดบอกให้เข้าใจได้ก็บอกสิ่งใดบอกด้วยปากไม่ได้ผลก็ต้องท าให้ดูเป็นตัวอย่างดังกรณี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เดินไปเห็นเนื้อติดบ่วงนายพรานอยู่จึงปล่อยเนื้อตัวนั้นแล้วเอาบ่วงผูกขาตนเองแทนเมื่อนายพราน
เจ้าของบ่วงมาพบเข้าจึงส านึกว่าท่านมาแสดงปริศนาธรรมมาสั่งสอนตนให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งนายพรานก็ยอมท าตาม
ค าสั่งสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) จึงเลิกอาชีพการเป็นนายพรานนับตั้งบัดนั้นดังนี้เป็นต้น 

๔.สนับสนุนให้ท าความดีเจ้าอาวาสต้องสร้างเสริมก าลังใจให้คนท าความดีมีเทคนิควิธีแนะน าที่เหมาะแก่บุคคลเพราะ
คนเรานั้นมีพ้ืนฐานและความสนใจไม่เหมือนกันผู้สอนจึงต้องรู้จักปรับวิธีการแนะน าสั่งสอนให้เหมาะแก่คนแต่ละคนว่าจะเป็น
เรื่องใดดังกรณีผู้ปฏิบัติสมาธิบ่นกับอาจารย์สอนสมาธิรูปหนึ่งว่าเขาหมดก าลังใจปฏิบัติแล้วยิ่งปฏิบัติเท่าใดก็มีแต่ความฟุ้งซ่านไม่
ได้ผลอะไรเลยอาจารย์ตอบว่า 'อย่างน้อยโยมก็ได้แล้วคือได้ความรู้ว่าจิตโยมฟุ้งซ่านถ้าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆโยมก็อาจจะได้มากกว่า
นี้ขอให้ท าต่อไปเถอะความดีมิใช่ว่าท าได้ในภายในวันสองวันอย่างนี้เป็นต้น 

๕.สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัย 
(พระพุทธศาสนา) ก็ยังคงอยู่เพราะได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีหน้าที่สืบทอด
พระพุทธศาสนาโดยตรงจึงต้องสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพไว้ด้วยศาสนทายาทที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

- มีความรู้พระพุทธศาสนาดี 
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- มีความประพฤติดีสามารถปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาจนได้รับผลแห่งการปฏิบัติ 
- มีความสามารถในการถ่ายทอดคือชี้แจงหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนอ่ืนเข้าใจได้ 
- เมื่อมีภัยเกิดข้ึนแก่พระพุทธศาสนาพร้อมที่จะปกป้อง 
การสร้างบุคลากรไว้สืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเปรียบได้ดั่งตระกูลที่ไม่มีทายาทสืบทอดแม้จะมั่งคั่งมั่นคงเพียงใดใน

เบื้องต้นที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาแม้จะมีค าสอนที่ดีวิเศษเพียงใดถ้าขาดศาสนทายาทสืบทอดต่อๆกันมา
ก็สูญสลายไปเช่นนั้น' ฉะนั้นเจ้าอาวาสที่มองการณ์ไกลท่านจึงพยายามสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่ง
คงสถาพรต่อไป 

เมื่อกล่าวดังนี้แล้วย่อมพิจารณาได้ว่าหัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชน์สุขของ
ชาวโลกและประโยชน์ตามพุทธประสงค์ก็ทรงวางไว้๓หลักเรียกว่าอัตถะคือประโยชน์, จุดหมาย, ผลที่มุ่งหมายปรารถนาดังนี้ 

- ทิฎฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในชาตินี้) 
- สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ชาติหน้า) 
- ปรมัตถะ (ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน) 
ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายทั้ง๓ประการนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้พุทธบริษัท๔เพ่ือที่จะไม่คลาดไม่พลัดตกจาก

ประโยชน์อันพึงจะได้ในพระพุทธศาสนานี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสได้ท างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก
เป็นพิเศษดังจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูตธรรมจาริกธรรมพัฒนาและหน่วยพัฒนาทางจิตทั้งมีหน่วยอบรมอ .ป.ต. (หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้การเผยแพร่จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 

๑. เจ้าอาวาสจะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามอย่างจริงจังสอนอย่างไรปฏิบัติได้
อย่างนั้น 

๒. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเพ่ือผลประโยชน์ของตนกิจ 
๓. ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
๔. ไม่เห็นแก่ความง่ายตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความต้องการของประชาชน 
๕. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
๖. ประสานความเข้าใจความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล

ออกไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความม่ันคงของชาติไทยผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแพร่
ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจการเผยแพร่ศาสนามีค าที่ใช้อยู่๒ค าคือ
ค าว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” “ค าว่าเผยแพร่เป็นลักษณะของมิชชันนารี่คือมุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตนซึ่งเป็น
ลักษณะแห่งการจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆส่วนค าว่าเผยแผ่หมายถึงการประกาศให้ทราบหากทราบแล้วสนใจ
จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็นที่รังเกียจการเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกว้างไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วย
ความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน” 

ฉะนั้นจักเห็นได้ว่าการเผยแผ่ของเจ้าอาวาสวัดและคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณีแบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบันและแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานขึ้นด าเนินการคือ 

๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทยได้แก่การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัดที่บ้านที่มีผู้อาราธนา
และท่ีอ่ืนๆในโอกาสต่างๆท้ังแบบเทศน์ธรรมดาคือเทศน์รูปเดียวหรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา๒รูปขึ้นไป 

๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันได้แก่การบรรยายธรรมการสนทนาธรรมการปาฐกถา
ธรรมในที่ประชุมที่วัดหรือที่อ่ืนๆในโอกาสต่างๆหรือโดยทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบ
บันทึกเสียงไปเผยแผ่ที่อ่ืนในโอกาสต่างๆรวมทั้งการพิมพ์หนังสือเทศน์หนังสือธรรมะออกเผยแผ่หรือลงในหนังสือพิมพ์และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตออกเผยแผ่ 



๕๔ 
 

๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่และสถานศึกษาเป็นประจ าหรือครั้งคราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษ
ในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นงานพระธรรมทูตงานพระธรรมจาริกงานอบรมประชาชนประจ าต าบลหน่วยสงเคราะห์พุทธ
มามกะเด็กและเยาวชนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นต้น 

ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลายได้แก่การด าเนิน การ
เพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้นพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสทุกระดับชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ
ด้านการเผยแผ่คือ 

๑. เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
๒. เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์ 
พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลกความวัฒนาสถาพร

ของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตามค า
สอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจการเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่๒ค าที่ใช้อยู่คือค าว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” ค าว่า 
“เผยแพร่” เป็นลักษณะของมิชชันนารีคือมุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตนซึ่งเป็นลักษณะของการจูง ใจให้อีกฝ่ายหนึ่ง
หันมานับถือค าสอนนั้นๆค าว่า “เผยแผ่” หมายถึงการประกาศให้ทราบหากทราบแล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจการเผยแผ่เป็น
ศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงมีความใจกว้างและไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตนในการ
เผยแพร่หรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์นิยมใช้ค าว่า “เผยแพร่” เช่นอ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของกรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนับเป็นศาสนาประจ าชาติ 

หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือเจ้าอาวาสส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเจ้าคณะ
ต าบลเจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัดจะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้ 

๑. อบรมพระภิกษุสามเณรให้เป็นสมณะสัญญาและอบรมเรื่องจรรยามารยาทตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือ
แบบอย่างต่างๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาทค าสั่งสอนหรือค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 
๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง 
๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้นหรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดยที่ชอบ 
๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรมมีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น 
๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนหรืขวนขวายจัดหาหนังสือ

เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้างที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้างที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้างที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้างเพ่ือให้ผู้รักษาศี ล
ฟังธรรมตามวัดต่างๆได้ท่องได้อ่านได้ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 

๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้นไว้เพ่ือให้เด็กที่ขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสวัดและคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณีและปรับปรุงให้เหมาะสม

กับสังคมปัจจุบันและแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเฉพาะจัดขึ้นมีการด าเนินการดังนี้ 
เจ้าอาวาสในการส่งเสริมจริยธรรมพระพุทธองค์ทรงเห็นความส าคัญของเจ้าอาวาสที่ผ่านการฝึกฝนตัวเองดีแล้วว่าน่าจะ

ก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนฉะนั้นจึงแสดงมรรคมีองค์๘อันเป็นทางที่จะน าไปสู่ความเป็นผู้เจริญเป็นอารยธรรมเมื่อตนเองดับทุกข์ได้
แล้วก็ควรเผยแผ่แจกจ่ายแนวทางนั้นแก่ผู้อ่ืนด้วยดังนั้นจึงมีพุทธด ารัสส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาดังพระพุทธพจน์ที่ว่า 
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของคนจ านวนมากเพ่ืออนุเคราะห์โลกจงประกาศ
พรหมจรรย์อันมีความงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดผู้มีกิเลสคือธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในด้านสังคมและความเป็นอยู่ที่ผูกพัน
กับประชาชนคือการเป็นอยู่ประจ าวันพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า  “การบวชนี้ต้องอาศัยข้าวที่ชาวบ้านใส่บาตร
เป็นอยู่เธอพึงควรอุตสาหะในข้อนี้ตลอดชีวิต” “บรรพชิตต้องพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อ่ืนจงท าตัวให้เป็นผู้ที่เลี้ยง
ง่าย” 

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสกับประชาชนนั่นเองจุดเน้นคือประชาชน
บ ารุงเจ้าอาวาสด้วยปัจจัย๔เป็นการให้วัตถุเจ้าอาวาสก็ตอบแทนประชาชนด้วยธรรมคือแสดงธรรมปฏิบัติธรรมให้ประชาชนเห็น
เป็นตัวอย่าง 

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระนั้นต้องมีกรอบไม่เกินเลยพระวินัยซึ่งเป็นกรอบรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคง
เช่นบทบัญญัติทางวินัยว่าให้เจ้าอาวาสพิจารณาลงโทษปฏิสารานียกรรมแก่พระภิกษุที่ผิดต่อคฤหัสถ์เช่นการขวนขวายเพ่ือมิใช่
ลาภมิใช่ประโยชน์เพื่ออยู่ไม่ได้แห่งคฤหัสถ์ด่าว่าเปรียบเปรยยุยงคฤหัสถ์ให้แตกแยกกันรับค าเขาแล้วไม่ท าจริงเป็นต้น 

จากความสัมพันธ์ที่พระองค์ได้แสดงแนวไว้ได้ทรงท าเป็นตัวอย่างและเจ้าอาวาสได้สืบทอดเจตนารมณ์นั้นต่อๆกันมาจึง
ท าให้เจ้าอาวาสกับคฤหัสถ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจวบเท่าพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นในดินแดนไทยตลอด๖๐๐ปีที่ผ่านมาท าให้เกิด
ความสัมพันธ์กันด้านอื่นๆดังต่อไปนี้ 

(๑) ความสัมพันธ์ด้านสังคมประชาชนได้ใช้วัดเป็นที่พบปะพูดคุยเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงงานบุญเป็นสถานที่ปรับทุกข์
เรื่องเดือดร้อนต่างๆกับเจ้าอาวาสวัดเป็นคลังเก็บวัสดุส าหรับชุมชนเป็นที่พักคนเดินทางเป็นที่สงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยด้วยการแพทย์
โบราณเป็นที่สร้างผู้น าพัฒนาชุมชนเช่นการก่อสร้างโรงเรียนการขุดบ่อท าถนนหนทางสร้างสะพานเป็นต้น 

(๒) ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาเจ้าอาวาสกับคฤหัสถ์ได้ใช้วัดเป็นศูนย์การศึกษาของชุมชน 
(๓) ความสัมพันธ์ในด้านการผลิตศิลปกรรมและศิลปวัตถุท้ังเจ้าอาวาสและชาวบ้านต่างช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลปวัตถุ

เช่นกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาการเปรียญหอไตรเป็นต้นเมื่อมีความสัมพันธ์อันดีแล้วเจ้าอาวาสก็สร้างบทบาทของตนต่อสังคมในทาง
สร้างสรรค์ในฐานะผู้น าทางสติปัญญา 

 
สรุปได้ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคือการส่งเสริมในการเรียนรู้เรื่องที่เหมาะสมส่วนด้านศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลปวัตถุเช่นกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาการเปรียญหอไตรเป็นต้นและด้านสังคมและด้านการศึกษา
ร่วมกับคฤหัสถ์ใช้วัดเป็นศูนย์การศึกษาของชุมชนเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลายเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก๓ประการคือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์(ประโยชน์ในชาตินี้) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และ
ปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
๑. ภาษาไทย 
(๑) หนังสือ 
กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๔๐. 
พระมหาสมทรงสิรินฺธโรและคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทยจ ากัด, 

๒๕๒๕), หน้า๔๓. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์

และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า๑๔๔. 



๕๖ 
 
มาณพพลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า๒๓๖. 
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
www.songbanmoh.myreadyweb.com/article/topic-16209.html,วันที่๑๙สิงหาคม๒๕๕๕. 
อ้างอิงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
พระครูประภัศร์วชิรกิจ ดร. ( พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ). งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,การเผยแผ่หลักธรรมของเจ้าอาวาส

ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๘(IBRS2016). มหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, น่าน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.songbanmoh.myreadyweb.com/article/topic-16209.html


๕๗ 
 

การจัดการงานสารบรรณแนวใหม่ 

พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย  

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 

 การจัดการงานสารบรรณเป็นการจัดการที่เกี่ยงกับระบบเอกสารที่ใช้อยู่ในหน่วยงานต่าง หรือระหว่างหน่วยงาน การ
ประสานงานที่ต้องใช้เกสารต่างๆในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการที่เป็นการบริหารงานของภาครัฐเพื่อเป็น
การให้บริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชน จึงเกิดการจัดการงานสารบัญแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ระเบียบนี้ออกโดนความเห็นของคณะรัฐมนตรีให้มีผลบังคับใช้แก่ส่วนราชการ โดยเป็นหนังสือราชการ ทั้ง ๖ ประเภท 
และระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์เพ่ือตอบสนองในการให้บริการกับประชาชนให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการให้บริการ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการจัดการสารบรรณ
ของภาครัฐภายใต้การด าเนินงานการบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีบทบาท หน้าที่ ขอบเขตงานการบริหารงานธุรการของ
ภาครัฐครอบคลุมหลายภารกิจ ในการให้บริการของรัฐ 

ค าส าคัญ : งานสารบรรณ, งานสารบรรณแนวใหม่, การจัดการงาน, เทคนิคการจัดการ 

 

Abstract 

 Document management to deal with disputed documents used in the different departments. Or 
between departments Coordination requires substances in action. Especially in the bureaucratic 
administration of the public sector to provide public services to the people. Thus was born the new Content 
Management for effectiveness in providing public services to the people. Tao Regulations of the Office of the 
Prime Minister Document 2526and amendment (No. 2 )  Act 2548and regulations issued by the Council of 
Ministers to apply to government agencies. The Government of the ๖ types of Archives and electronics 
industries. In response to the public service. Have a glance the process of providing services to promote 
public access to government services more effectively. Document Management System, which was 
developed by the government under the public service. The mission is the scope of administrative duties of 
government covers many missions. In the service of the state 

Keyword: Correspondence, New Document, Management, Technical Manager 

 

บทน า 

 สารบรรณตามพจนานุกรม หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน. เมื่อน ามาใช้กับระบบราชการก็หมายถึง “หนังสือราชการ
ที่เป็นหลักฐาน” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ “งานสารบรรณ” หมายความว่า “งานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึ งการท าลาย”การจัดท างานสาร



๕๘ 
 
บรรณเริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป 
ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ยืม ติดตาม และท าลาย ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณเป็นพ้ืนฐานของการบริหารและปฏิบัติงานในส านักงานการบริหารงานควรถือว่างานสารบรรณและ
กฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยส าคัญของการปฏิบัติงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุก
คนต้องตระหนักถึงความส าคัญของงานสารบรรณ 

 

 ความส าคัญของงานสารบรรณ 

  งานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ในส่วนราชการทุกแห่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานต่างๆหน่วยงานราชการ ต้อง
ด าเนินงานด้วยระบบเอกสารทั้งหมด ซึ่งงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร จึงเป็นงานที่มีความส าคัญใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน การน าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณนั้นจะเริ่มตั้งแต่การคิด การอ่าน การร่าง การเขียน การแต่ง 
การพิมพ์การจด การจ า การท าส าเนา การส่งหรืการสื่อข้อความ การรับการบันทึก การจดรายงานการประชุม การสรุป การย่อ
เรื่อง การน าเสนอ สั่งการ ตอบ การท ารหัส การจัดเก็บ การค้นหา การขอยืม การติดตาม  และการท าลาย ซึ่งทั้งหมดเป็น
กระบวนการของงานสารบรรณที่ต้องการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และปฏิบัติอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังที่กล่าวแล้วว่า งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารของทางราชการเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความส าคัญ ได้ดังนี้ 

   ๑. เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

   ๒. เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน 

   ๓. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ท าความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หน่วยงานกับบุคคล และ
บุคคลกับบุคคล 

   ๔. เป็นเครื่องมือเตือนความจ าของหน่วยงาน 

   ๕. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานหน่วยงานของหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพ 

ความหมาย 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๖ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ให้ความหมายและค าที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณไว้ดังนี้ 

 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรั กษา 
การยืม จนถึงการท าลาย” ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอน และขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทาง
ปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ 
บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้ ต้องท าเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 

 

ลักษณะของงานและคุณสมบัติของผู้ท าหน้าที่งานสารบรรณ 

  ๑. ปฏิบัติได้ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา  



๕๙ 
 
  ๒. หาวิธีลัดในการร่าง โต้ตอบ รับ-ส่ง เก็บ ค้น และท าลาย เพ่ือประหยัดเวลา และทรัพยากร ทั้งนี้ หนังสือทุกฉบับ
ต้องได้ใจความสมบูรณ์ ประณีต สะอาด ชัดเจน มีความเรียบร้อย และได้มาตรฐานเดียวกัน  

  ๓. ร่างโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  

  ๔. เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ลงบัญชีรับถูกต้องตามแบบที่ก าหนดแล้วรีบรวบรวมเสนอ ผู้มีอ านาจพิจารณาออก
ความเห็นหรือสั่งการได้โดยเร็วที่สุด 

 เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้อง
ด าเนินงานด้วยระบบเอกสารทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณประสบความส าเร็จ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจึงควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอย่างด ี

  ๒. มีความรู้ด้านธุรการและปฏิบัติงานได้ดี 

  ๓. มีความรู้ในระบบงานที่ตนเองปฏิบัติ และระบบงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

  ๔. มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี 

  ๕. สามารถพิมพ์งานทั้งจากเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

  ๖. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ขยันหมั่นเพียร 

 

 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 

  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๖/ว ๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องค าอธิบายการพิมพ์
หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 

  ๓. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องผนวก ๖ ท้าย ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

แนวการปฏิบัติงานสารบรรณ 
 การจัดการงานสารบรรณแนวใหม่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ระเบียบนี้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี - ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ (ไม่ใช้บังคับแก่
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ) โดยมีข้อยกเว้น ดังนี้ 

  ๑. ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ขอท าความ
ตกลงกับผู้รักษาการ 

  ๒. มีกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือปฏิบัติตามนั้น 



๖๐ 
 
 ดังนั้นงานสารบรรณจึงเป็นงานที่เก่ียวข้องกับเอกสาร เช่น   การจัดท า การรับ – การส่ง การเก็บรักษาการยืม การ
ท าลายของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในการจัดการงานสารบรรณแนวใหม่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ระเบียบนี้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี – ให้ใช้บังคับแก่ส่วน
ราชการ ได้แก่หนังสือราชการ 

  หนังสือราชการ 

  หนังสือราชการคือเอกสารที่จัดท าขึ้นและใช้เป็นหลักฐานในราชการแบ่งออกเป็น๖ประเภทได้แก่ 

  ๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

  ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

  ๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

  ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

  ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

  ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  ชนิดของหนังสือราชการ 

  หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖มี๖ชนิดคือ 

  ๑.หนังสือภายนอก 

  ๒.หนังสือภายใน 

   ๓. หนังสือประทับตรา 

  ๔.หนังสือสั่งการ: ค าสั่งระเบียบข้อบังคับ 

  ๕.หนังสือประชาสัมพันธ์:ประกาศแถลงการณ์และข่าว 

  ๖.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานของราชการ:หนังสือรับรอง รายงานการประชุมบันทึกและ
หนังสืออ่ืน(แบบพิมพ์โครงการรายงานรายงานประจ าปีฯลฯ) 

   ๖.๑.หนังสือภายนอกคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก 

   ๖.๒.หนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการที่เขียนเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

   ๖.๓.หนังสือประทับตราคือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปโดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อ
ก ากับตราใช้กระดาษตราครุฑ 

   หนังสือประทับตราใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการหรือกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่ วนราชการและกับ
บุคคลภายนอกแต่ใช้ได้เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ซึ่งได้แก่ 

    -การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 



๖๑ 
 
    -การส่งส าเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร 

    -การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 

    -การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

    -การเตือนเรื่องค้าง 

    -เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือ ประทับตรา 

   ๖.๔. หนังสือสั่งการให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบเว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะหนังสือสั่ง
การม๓ีชนิดได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

    ๑)ค าสั่งคือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ 

    ๒)ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอ านาจทางกฎหมาย หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือ
เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 

    ๓)ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจทางกฎหมายที่บัญญัติให้
กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

   ๖.๕.หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสัมพันธ์มี๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

    ๑)ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้
กระดาษตราครุฑ 

    ๒) แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

    ๓)ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ 

   ๖.๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานของราชการ คือหนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับ
ไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี๔ชนิดคือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน (แบบพิมพ์โครงการ 
รายงาน รายงานประจ าปี ฯลฯ) 

    ๑) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานเพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฎแก่บุคคลทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ 

    ๒) รายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐาน  

    ๓) บันทึก คือ ข้อความที่ ผู้ ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่ งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดย
ปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

    ๔) หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็น
หลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสีย แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของ



๖๒ 
 
บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ละเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ ว รูปแบบตามที่กระทรวง บวง 
กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่นโฉนดแผ่นที่แบบแผนผัง
สัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและค าร้องเป็นต้น 

  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ส านักงานต่างๆนิยมน ามาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการเอกสารในปัจจุบัน ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้นิยาม
ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่า ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - office) หรือ ส านักงานอัตโนมัติ (OA = Office Automation) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์) ของแต่ละ
หน่วยงานนั้น ๆ 

   ข้อดีของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารส านักงานยุคใหม่ คือ๑ 

    ๑. ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

    ๒. ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

    ๓. เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ รวบรวมและค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

    ๔. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในส านักงานเช่นด้านแรงงาน ด้านเครื่องมือและด้านสถานที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร 

    ๕. ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นแบบโลกาภิวัตน์หรือส านักงานเสมือนจริง (Virtual Office) 

    ๖. ลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการจัดท าต้นฉบับจัดท าส าเนา และท าลายเอกสาร 

    ๗. ลดปัญหาการจัดท า จัดเก็บเอกสารซ้ าซ้อน โดยใช้หลักการส านักงานปราศจากเอกสาร(Paperless 
Office) 

    ๘. เป็นการประหยัดทรัพยากรชาติ 

   ข้อเสียของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารส านักงานยุคใหม่ คือ๒ 

    ๑. ลดการติดต่อแบบตัวต่อตัว (face-to-face) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

    ๒. ท าให้ผู้บริหารรู้สึกว่าสูญเสียอ านาจการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 

    ๓. การใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจ าวันอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเมื่อระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงาน
ผิดพลาด 

    ๔. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และ
ต้องการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

                                         
 ๑ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์.ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์กับการบริหารงานส านักงานยุคใหม่ .บทความวิชาการ.สังกัดส านักงาน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ๒เรื่องเดียวกัน 
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 การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑. ต้องศึกษาระเบียบงานสารบรรณให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นอย่างดี 

  ๒. ต้องเป็นนักสังเกตที่ด ี

  ๓. ต้องฝึกในด้านการปฏิบัติจริงให้เกิดความช านาญ เช่น การบันทึก การร่าง การจดรายงานการประชุม การพิมพ์ 

  ๔. ต้องเป็นนักบันทึกและจดจ าที่ดี 

  ๕. ต้องละเอียดรอบคอบ 

  ๖. ต้องขยันหมั่นเพียร 

  ๗. ต้องสนใจและตั้งใจจริงในการเข้าประชุมอบรมว่าด้วยงานสารบรรณตามโอกาส 

  ๘. ต้องรู้งานธุรการ และปฏิบัติได้ดี เช่น การติดต่อประสานงาน 

  ๙. ต้องรู้จักรับผิดชอบงานดี 

  ๑๐. ต้องมีความรอบรู้ 

  ๑๑. ต้องพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณให้มีความเจริญก้าวหน้า 

  ๑๒. ต้องรู้จักเก็บหนังสือให้เป็นระบบที่ดี 

 

 ประโยชน์ของงานสารบรรณ 

  ๑. ท าให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา 

  ๒. ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความต่อเนื่องในการท างาน 

สรุป 

 จากการปฏิบัติงาสารบรรณของส่วนราชการต่าง ๆ ปรากฏว่า มีข้อแตกต่างกันอยู่หลายประการทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้วยเหตุนี้ หน่วยงานทุกหน่วยงานจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ เอกสารต่างๆให้ไปในรูปแบบหรือ
ทิศทางเดียวกันเพราะ ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังมีความเข้าใจคลาดเลื่อน บางรายก็ปฏิบัติไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกต้องหรือไม่ 
บางรายก็ถือปฏิบัติแบบตามเคยจึงต้องการผู้ที่มีความสามารถและความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแนวทางในการพัฒนางาน
สารบรรณมีดังนี้ 

  ๑. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียว 

  ๒. น าระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

  ๓. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ 

  ๔. จัดสถานที่หรือส านักงานให้เหมาะสม 

  ๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
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 การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็น
สื่อในการปฏิบัติงานเพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท างานตามภารกิจต่อไป ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัย
การท างานของเจ้าหน้าที่เป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึง
เปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 ในสังคมทุกๆสังคมย่อมมีผู้น า ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการน าสมาชิกของสังคมไปสู่เป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้ร่วมกัน สังคมไทยก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีผู้น าเชิงพุทธตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้น าเชิงพุทธที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนมากของประเทศ และเป็นผู้น าเชิงพุทธที่สามารถน าประชาชน
ไปสู่เป้าหมายได้  
 ผู้น าเชิงพุทธในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์ของท้องที่นั้นๆ ในสังคมไทย ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาถือว่าการที่จะเป็นผู้น าเชิงพุทธที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม จึงจะท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น
และเป็นผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือที่จะน าสังคมไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ผู้น าเชิงพุทธที่จะน าบุคคลอ่ืนนั้น ตาม
รอยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก ยิ่งกลุ่มบุคคลมีขนาดใหญ่เท่าใด ความส าคัญของผู้น าเชิงพุทธที่มีต่อสมาชิก
ในกลุ่มก็ยิ่งทวีความส าคัญเป็นเงาตามตัวขึ้นไป กลุ่มใดได้ผู้น าเชิงพุทธที่ดีก็ดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามกลุ่มใดได้ผู้น าเชิงพุทธที่ไม่
ดีสมาชิกในกลุ่มก็ต้องประสบกับความล าบาก  

 องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าก็คือจรรยาบรรณของผู้น า หรือของผู้ปกครองในฝูงโคแต่ละฝูง ย่อมมีโคที่เป็นผู้น า
และฝูงโคนั้นย่อมเดินตามโคหัวหน้านั้นฉันใด ในหมู่มนุษย์ย่อมต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น าหมู่คณะและหมู่คณะนั้นย่อมด าเนินตาม
ผู้น าของตนฉันนั้น ผู้น าในหมู่มนุษย์เราเรียกกันว่านักปกครอง จะเป็นนักปกครองระดับใดก็ตามถือว่ามีหน้าที่เป็นผู้น าสังคมใน
ระดับของตนทั้งสิ้น และจัดว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมนั้นๆ อาจน าสังคมของตนให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้งก็ได้ อาจน า
สังคมของตนให้ถึงความวิบัติล่มจมได้ทั้งนี้อยู่ที่มโนธรรมส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมไปถึงนโยบายและวิธีการที่ผู้น ามา
ปกครองหรือบริหารหมู่คณะของตน 
 
ค าส าคัญ :  บทบาทผู้น า    พระพุทธศาสนา  
 
Abstract 
                In every society there are leaders. Who have the knowledge and the ability of society to the goal 
that has put together. Thailand is the same society Buddhist leaders have a high level to the local level, 
including village headman assistant headman. , A leading Buddhist who is closer to the public most of the 
country. And a Buddhist leader who can bring people to a goal. 
                  Buddhist leaders at various levels Must qualify according to the situation of the local people in 
Thailand, according to the viewpoint of Buddhism is considered to be a good Buddhist leader must be 
qualified by Buddhism. So as to make the resulting conviction and is based on cooperation. In order to lead 
society towards the common goal of unity. Buddhist leader to lead the party. Buddhism is a track that is very 
important. The much larger group of people. The importance of the Buddhist leader to the group members 
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was more important to closely. The Buddhist leader has any great good. In contrast, the Buddhist leader 
have any bad group members would be faced with hardship. 
              Key elements of the ethics of leadership is leadership. Or of parents in each herd cattle. I have 
cattle and a herd of cattle that would follow it, so head of cattle. Among men, there would be a group 
leader and the group will follow their leader as well. The leader among the men called judges. It is a ruling 
class of any society is considered a leader in its totality. And is considered the highest authority in society 
itself. May lead to their social progress without any delay. May bring their society to the disaster broke, subject 
to the conscience collective responsibility to policies and procedures that lead to administrative or executive 
board of themselves. 
Keywords: leadership / Buddhism. 
 
บทน า 
 ในสังคมทุกๆสังคมย่อมมีผู้น า ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการน าสมาชิกของสังคมไปสู่เป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้ร่วมกัน สังคมไทยก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีผู้น าเชิงพุทธตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้น าเชิงพุทธที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนมากของประเทศ และเป็นผู้น าเชิงพุทธที่สามารถน าประชาชน
ไปสู่เป้าหมายได้  
 ผู้น าเชิงพุทธในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์ของท้องที่นั้นๆ ในสังคมไทย ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาถือว่าการที่จะเป็นผู้น าเชิงพุทธที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม จึงจะท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น
และเป็นผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือที่จะน าสังคมไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ผู้น าเชิงพุทธที่จะน าบุคคลอ่ืนนั้น ตาม
รอยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก ยิ่งกลุ่มบุคคลมีขนาดใหญ่เท่าใด ความส าคัญของผู้น าเชิงพุทธที่มีต่อสมาชิก
ในกลุ่มก็ยิ่งทวีความส าคัญเป็นเงาตามตัวขึ้นไป กลุ่มใดได้ผู้น าเชิงพุทธที่ดีก็ดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามกลุ่มใดได้ผู้น าเชิงพุทธที่ไม่
ดีสมาชิกในกลุ่มก็ต้องประสบกับความล าบาก  

 พระองค์อุบัติขึ้นมาเพ่ือเป็นผู้น าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับเพ่ือนมนุษย์ที่ประสบปัญหา คือความทุกข์ ได้ชี้น า
แนวทางแก้ปัญหาความดับความทุกข์เป็นผู้น าแสงสว่างมาให้มนุษย์ทุกคนบนพ้ืนโลกนี้ให้พบกับแสงสว่างแห่งความเป็นจริง หาก
มนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุด มนุษย์จะต้องยอมรับความจริงและพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด พระองค์
ทรงเห็นความส าคัญของผู้น าว่าไม่ว่าจะด ารงอยู่ในฐานะใด ต าแหน่งใดมีที่มาโดยการสมมติแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งให้มีอ านาจ ใน
สถานะผู้น าประชาชนเป็นสมมติราชพระราชามีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางความเป็นสังคมและรัฐยังผลถึงความเป็นอยู่
ของสมาชิกหรือประชาชนภายใต้การน านั้น แม้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ได้ความส าคัญกับผู้น าโดยตรัสถึงความเป็น
ผู้น ามีปรากฏดังพุทธพจน์ว่า “เมื่อโคท้ังหลายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อมีโคหัวหน้าฝูงว่ายคดอย่างนี้โคท้ังหมดก็ย่อม
ว่ายคดไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน  ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชน
นอกนี้ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาเป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมรัฐ ก็ย่อมไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคท้ังหลายว่ายข้ามแม่น้ า
ไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง เมื่อมีโคผู้น าฝูงว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหลายก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกัน ในมนุษย์ทั้งหลายก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติธรรมไปตามโดยแท้ถ้า
พระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อมเป็นสุขทั่วกัน”๑ 

                                         
 ๑สุรศักดิ์ ม่วงทอง,“พุทธธรรมกับภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ : ศึกษาเฉพาะกรณีก านันและผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช”,  
วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓. 



๖๗ 
 

 องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าก็คือจรรยาบรรณของผู้น า หรือของผู้ปกครองในฝูงโคแต่ละฝูง ย่อมมีโคที่เป็นผู้น า
และฝูงโคนั้นย่อมเดินตามโคหัวหน้านั้นฉันใด ในหมู่มนุษย์ย่อมต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น าหมู่คณะและหมู่คณะนั้นย่อมด าเนินตาม
ผู้น าของตนฉันนั้น ผู้น าในหมู่มนุษย์เราเรียกกันว่านักปกครอง จะเป็นนักปกครองระดับใดก็ตามถือว่ามีหน้าที่ เป็นผู้น าสังคมใน
ระดับของตนทั้งสิ้น และจัดว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในสังคมนั้นๆ อาจน าสังคมของตนให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่หยุดยั้งก็ได้ อาจน า
สังคมของตนให้ถึงความวิบัติล่มจมได้ทั้งนี้อยู่ที่มโนธรรมส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมไปถึงนโยบายและวิธีการที่ผู้น ามา
ปกครองหรือบริหารหมู่คณะของตน๒ 

 ผู้น านักปกครองควรมีจรรยาบรรณเป็นหลักปฏิบัตินั้น มีปฏิปทาหนักแน่นในจรรยาบรรณ ย่อมท าหน้าที่ปกครองได้
เป็นอย่างดี และสามารถยกระดับฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆ ทั้งจะสามารถน าสังคมที่ตนปกครองอยู่ให้เกิดสันติสุขให้พัฒนา
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปได้ด้วย ในสังคมปัจจุบันนี้มีปัญหามากมายเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหา
ความขัดแย้งทางความคิดเรื่องการเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ยากที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่ามีสาเหตุมา
จากส่วนใด ทั้งนี้เพราะปัญหาต่างๆมีความซับซ้อนหลายประการยากท่ีจะตัดสินว่าเป็นปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงด้านเดียว การ
แก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่ง่ายนักต่อการจัดการได้อย่างถูกต้อง เมื่อปัญหาเกิดขึ้นประชาชนมักปัดความรับผิดชอบกลับ
โทษสถาบันปกครองบ้าง สถาบันครอบครัวบ้างสถานศึกษาหรือสถาบันศาสนาปัญหาต่างๆ ก็แก้ไม่ตรงจุด 

 ความเป็นผู้น านักปกครองในการบริหารงานมีปัจจัยต่างๆ ในการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ มีส่วนประกอบหลาย
ประการเช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการต่างๆ ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุด คือคน เป็นผู้ท างานให้ทุกอย่างเกิดขึ้น เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เพราะผู้น าเป็นศูนย์ รวมพลังในการใช้อ านาจหรืออิทธิพลในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความร่วมมือให้เกิดงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ผลงานที่ได้ปฏิบัติก็ย่อมสะท้อนกลับ ดังนั้นผู้น าเป็นแกนกลางหรือหลัก
ชัยในการด าเนินงาน น าผู้ตามให้เกิดผลงานขององค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
 ผู้น าผู้ปกครองควรมีจรรยาบรรณเป็นหลักปฏิบัติ มีปฏิปทาหนักแน่นในจรรยาบรรณ ย่อมท าหน้าที่ปกครองได้เป็น
อย่างดี และสามารถยกระดับฐานะของตนให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆ ทั้งจะสามารถน าสังคมที่ตนปกครองอยู่ให้เกิดสันติสุขให้พัฒนา
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปได้ด้วยผู้น าศึกษาเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันตามลักษณะ
ของปัญหา ตามสติปัญญาและความประสงค์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ระดับค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับทั้งที่เป็น
สัจธรรมเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูง มีทั้งส่วนที่ เรียกว่าเป็นโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมแก้ไขปัญหาตามความยากง่ายและ
ตามความภูมิรู้ของผู้น า 
 
ความหมายของผู้น า 

  เมื่อผู้น ามีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในองค์กรทุกแห่งแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความของค าว่า ผู้น า หมายถึง
บุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นและได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักน าพา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชั่วได้ ถ้าน าไปในทางไม่ถูกต้องปฏิบัติการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบแบบแผนของ
สังคมก็เรียกว่าเป็นผู้น านิเสธ (negative Leader) ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายบทบาทหน้าที่ไว้ดังนี้คือ   
 ธรรมรส โชติกุญชร๓ ให้ความหมายว่า ผู้น าเป็นบุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็นหัวหน้า มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักพาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชั่วได้  

                                         
 ๒พระบุญเรือง  ฐิตธมฺโม,“การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙. 
 ๓ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษย์สัมพันธ์ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙), หน้า๑๓๑.  



๖๘ 
 
 บัญชา ชื่นชม๔ ให้ความหมายว่า ผู้น ามีความสามารถในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา ความกลมเกลียว ความ
ร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม ทั้งนี้เพ่ือให้งานหรือภารกิจส าเร็จตามเป้าหมาย    
  
 สิปปนนท์  เกตุทัต๕ ให้ความหมายว่า ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจ โดยมองอย่างนก มอง
ภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และ
แผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบให้เป็นนโยบาย  
   พนิดา  ดามาพงษ๖์ ให้ความหมายว่า ผู้น ามีบทบาทหน้าที่แบ่งออกได้ ๔  ดังนี้ 
 ๑. เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อื่นยอมตาม  ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิดความร่วมมือ 
 ๒. เป็นการใช้อิทธิพลท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือไปสู่จุดหมาย 
 ๓. เป็นรูปแบบของการชักจูงให้ยอมท าตามโดยสมัครใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ยอมรับ 
 ๔. เป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์มีการกระตุ้นซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่อุดมการณ์เดียวกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งความ
เป็นผู้น าเป็นความสามารถของบุคคลที่ท าให้ผู้อื่นยอมท าตามด้วยความสมัครใจ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน  
  คุณพัชนี วรกิน๗ ให้ความหมายว่า ผู้น าที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้   
  ๑.  สติปัญญา (Intelligence) จะต้องเหนือสมาชิกทั้งหมด 
 ๒. แรงจูงใจ (Motivation) จะต้องสามารถจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ของกลุ่ม  
 ๓.  การตัดสินใจ (Decision) จะต้องมีการตัดสินใจตามเป้าหมายประสงค์ของกลุ่ม หรือในกรณีพิพาทเกิดขึ้น และ
จะต้องท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือตัดสินใจชี้ขาดได้อย่างเด็ดเดี่ยวรอบคอบ 
 ๔.  มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล(Interpersonal Relationship) ผู้น าจะต้องใกล้ชิดกับลูกน้องทุกๆ คนอย่างเสมอ
หน้า ไม่มีการแบ่งพรรคพวกควรจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวใน ลักษณะที่เกี่ยวพันกับงานหากผู้น ามีความสัมพันธ์อันดี กับ
ลูกน้อง และผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายก็ถือว่าความสัมพันธ์นั้นมีผลต่อการบริหารงาน 
 ๕.  เกียรติยศ (Person integrity) จะต้องมีเกียรติยศเป็นที่เชื่อถือได้ มีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงเป็น
บุคคลตัวอย่าง ปฏิบัติตนอยู่ ในข้อก าหนดที่ตนตั้งไว้อย่างเคร่งครัด 
 ๖. มีความอดทน (Stamina) ผู้น าจะต้องมีความอดทนในทุกๆ ด้าน ทุกสถานการณ์เช่น อดทนต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ 
เพราะเป็นธรรมดาการบริหารงานย่อมผิดพลาด  
 ๗.  มีความสามารถในการสร้างสังคม (Conceptual Abilities) ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถท่ีจะเป็นตัวกลางที่จะยึด
เหนียวสังคมให้ด ารงอยู่ได้ และท าให้สังคม เป็นสังคมที่มีสมรรถภาพตลอดจนการสร้างลักษณะประจ าของสังคมนั้น ๆ  
 ๘.  มีความริเริ่ม (Reality) แนวคิดท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการแปลกๆใหม่อยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  
 ๙.  มีความยุติธรรม (Fairness) ผู้น าจะต้องมีความยุติธรรมกับสมาชิกในด้านการมอบหมายงานควรมอบให้ตาม
ความเหมาะสม มิใช่มอบงานที่ยากจนเกินไปให้กับคนที่ตนไม่ชอบเพราะเป็นลักษณะของการลงโทษอย่างหนึ่ง ควรชมและให้
ก าลังใจแก่สมาชิกทุกคนที่ท างานได้ไม่ต าหนิเพ่ือสร้างความเสียหายแก่สมาชิก และควรให้รางวัลอย่างเสมอหน้ากัน เมื่อถึงคราว
ที่สมาชิกควรจะได้รับ  

                                         
 ๔บัญชา ช่ืนชม, “บทบาททางการเมืองของนายประสิทธิ์ กาญจนวัตน์ : ศึกษากรณีบทบาทการด ารงต าแหน่งประในรัฐสภาในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๘”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ), ๒๕๓๙. 
 ๕สิปปนนท์ เกตุทัต,วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง, ในผู้น า,สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และสุทธิลักษณ์ สติตะสิริ บรรณาธิการ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 
 ๖ศิริพร  พูนชัย  “ผู้น าและภาวะผู้น า”,<www.ratnc.th>. ๒ /๗/ ๒๕๕๑. 
 ๗พัชนี วรกวิน, จิตวิทยาสังคม, ( คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยครูจันทรเกษม , ๒๕๔๔), หนา้ ๑๓๒. 



๖๙ 
 
 กล่าวโดยสรุปแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ให้ความหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ “ผู้น า” 
หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกิดในการตัดสินใจ โดยมองอย่างนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถ
วางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงิน เป็นบุคคลที่สามารถก าหนดความอยู่รอดขององค์กรเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาล
ใจแรงจูงใจให้องค์กรด าเนินกิจกรรมต่างๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
บทบาทการท างานของผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา 
  วิธีการท างานของผู้น าแบบต่างๆ มีความแตกต่างกันไม่ว่าผู้น านั้นจะปฏิบัติงาน หรือแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
อาศัยหลักของการท างานแบบใดก็ตามย่อมให้เกิดผลงานและกิจกรรมต่างๆ วิธีการท างานของผู้น าแบบยึดสถาบัน จ าเป็นต้องมี
กฎระเบียบต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพของการท างานของหน่วยงาน หรือสังคม ต่างจากผู้น าแบบยึดตัวบุคคล จ าเป็นต้องอาศัย
ความสามารถลักษณะพิเศษน าวิธีการท างานของพระพุทธเจ้าเพียงส่วนมาศึกษา และได้ศึกษาหลักธรรมมาเปรียบเทียบในการ
ท างานของผู้น าตามหลักพุทธธรรมที่ควรประพฤติ มุ่งไปถึงสภาวะสูงสุด (อมตมหานิพพาน) ดังนี้ คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว 
ทรงเริ่มเผยแพร่พระธรรมค าสั่งสอนเพ่ือส่วนรวมทันทีด้วยการออกเดินด้วยพระบาทจากพุทธคยาไปเมืองพาราณสี เพ่ือทรง
แสดงธรรมแก่ พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร และเพ่ือโปรดพระเจ้าพิมพิสารระยะทางประมาณ 
๓๐๐ กิโลเมตร จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ท างานหนักท่ีสุดคนหนึ่งในโลก ในแต่ละวันพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติดังนี้  
  ๑.  ปุเรภตฺตกิจ  ในภาคเช้าพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาต เป็นการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เพ่ือให้
ความอนุเคราะห์พวกที่ยากจนเข็ญใจ 
  ๒. ปัจฉาภตฺตกิจ  ในภาคบ่าย หรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ พระพุทธองค์เสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงโอวาทภิกษุ
สงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ พระองค์เสด็จเข้าพระคันกุฎีอาจบรรทมเล็กน้อยระยะที่ ๒ ทรง
พิจารณาตรวจดูความเป็นไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ ประชาชนในถิ่นนั้นมาประชุมกันธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด 
  ๓. ปุริมยามกิจ ในยามที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล้ว  อาจทรงสนานแล้วปลีกพระองค์อยู่
เงียบๆ พักหนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆ์มาเฝ้าทูลถามปัญหาบ้างขอกรรมฐานบ้าง ขอให้แสดงธรรมบ้าง ทรงใช้เวลาตลอดยามแรก
นี้สนองความประสงค์ของพระภิกษุสงฆ์ 
 ๔.  มัชฌิมยามกิจ ในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆ์แยกย้ายกันไปแล้ว ทรงใช้เวลาที่ทรงตอบปัญหาพวกเทพทั้งหลาย
ที่มาเฝ้า 
  ๕.  มัชฉิมยามกิจ ในปัจฉิมยามกิจ ทรงแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะแรกเสด็จด าเนินจงกรม เพ่ือให้พระวรกายได้ผ่อน
คลาย ระยะที่ ๒ เสด็จเข้าพระคันธกุฎีบรรทมสีหไสยาสน์ มีพระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณาสอดส่อง
เลือกสรรว่า ในวันต่อไปมีบุคคลผู้ใดที่ควรเสด็จไปโปรดเฉพาะพิเศษ เมื่อทรงก าหนดพระทัยไว้แล้ว ก็เสด็จไปโปรดบุคคลนั้นใน
ภาค พุทธกิจที่ ๑  คือปุเรภตฺตกิจ๘ 
   กิจวัตรด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา ๔๕ ปี แม้ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพก็ยังทรงบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติมาตลอดช่วงที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนอยู่ดังกล่าวนี้  
พระพุทธองค์ทรงใช้ภาวะผู้น าพระองค์แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี วิธีการท างานขึ้นอยู่กับผู้น าที่มีวิธีการท างานให้
เหมาะสมกับเนื้องานนั้นๆ วิธีการท างานของผู้น ามีความแตกต่างในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่แสดง สาระส าคัญของวิธีการ
ท างาน ควรที่จะหลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ นั่นคือวิธีการท างานควรมีพลวัต สามารถยังประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่มวลสมาชิกได้  
 พุทธธรรมจะเป็นเครื่องมือชี้วัดที่ส าคัญในการท างานของผู้น า ไม่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบใด  พุทธธรรมในที่นี้
จึงหมายถึง คุณธรรมที่เป็นตัวกลางส าคัญของทั้ง “ผู้น าที่ดี (มีคุณธรรม) จึงสามารถน าพา บริหารหมู่คณะ หรือองค์กรให้

                                         
 ๘พระมหาประพันธ์  ศุภษร,  “ความส าคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความส าเร็จในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา”,  
วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๗. 



๗๐ 
 
เจริญรุ่งเรือง”๙ ผู้น าต้องมีลักษณะเฉพาะตัวในการท างานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในองค์กรที่รับผิดชอบ สามารถก าหนดการ
บทบาทการท างานตามแนวหลักธรรมได้แสดงออกมาหลายรูปแบบไม่ตายตัว แต่ได้อาศัยหลักส าคัญเสมือนเป็นเป้าหมาย
โดยรวมน าหลักธรรมบางประการมาพิจารณาเปรียบเทียบทางวิชาการท่ีได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาคือ  
  ๑. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) คือการไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเพ่ือความสุข ผลประโยชน์ หรือความ
ปลอดภัยเฉพาะส่วนตัว ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ ทาน การให้ หรือการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  ๒. ลักษณะท่าทาง (Bearing) คือการวางตัวเหมาะสม ทั้งในด้านการปกครองและในด้านความพระพฤติ ตลอดจน
มีความสงบเสงี่ยม (Humility) คือการไม่อวดดี ไม่หยิ่ง ตรงกับมทฺทว  คือ สุภาพอ่อนโยน ทั้งกายและวาจาไม่แข็งกระด้าง  
  ๓. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คือการซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม รักษาสัจจะและเกียรติยศ ตลอดจนเป็นที่
เชื่อถือ ไว้วางใจได้ (Dependability) ในเรื่องการท างานและมีความภักดี (Loyalty) ตรงกับอาชฺชว  คือความซื่อตรงต่อตนเอง 
ต่อการงาน และต่อบุคคลอื่น  
  ๔. ความอดทน (Endurance) คือทนต่อความเคร่งเครียดต่างๆ ทั้งกายและใจ เช่นความอดทนต่อความเจ็บปวด 
เหนื่อยอ่อน ทนต่อความทุกข์ เดือดร้อนไม่ยอมแพ้ รวมทั้งความกล้าหาญ (Courage) ทั้งกายและทางใจ คือตระหนักถึงความ
กลัวแต่ก็ยังสามารถเผชิญกับอันตรายได้ด้วยตนเอง มั่นคง ควบคุมตัวเองได้ ทังยังส านึกในความรับผิดชอบที่ต้องท าการใน
เหตุการณ์นั้นด้วย ตรงกับหลักขนฺติ คือความอดทนอดกลั้นรู้จักข่มใจและห้ามใจตนเอง ทนทานต่อกิเลสและความทุกข์ มีสติ 
ควบคุมจิตใจให้คงท่ีอยู่ตามปกติ  
  ๕. ความเด็ดขาด (Decisiveness) มีความสามารถในการตัดสินตกลงใจอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ไม่ลังเล และมี
อ านาจในตัว (Force) คือความสามารถที่จะบังคับผู้อ่ืนปฏิบัติตามความตั้งใจของตน ตรงกับ ตปํ คือการมีอ านาจ หรือธรรมที่
ท าลายหรือขจัดความชั่ว 
  ๖. ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) คือรู้จักแบ่งเบาความรู้สึกของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกันรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตรง
กับอกฺโกธ  ความไม่กริ้วโกรธโดยใช่วิสัย มีความเมตตารัก และปรารถนาดีต่อผู้อื่น  
  ๗. ความยุติธรรม (Justice) คือมีความเสมอภาค ไม่ล าเอียงในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การให้รางวัล
หรือการลงโทษ  
  ๘. ความรู้ (Knowledge) คือมีความรอบรู้ในวิชาชีพและความรู้ทั่วไป รู้จักงานของตน มีความรู้ความเข้าใจบุคคล
อ่ืน รวมทั้งมีความฉลาด (Intelligence) มีสติปัญญาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และมีความแนบเนียน มีกาลเทศะ (properness) 
คือมีปฏิภาณไหวพริบสามารถปฏิบัติต่อบุคคลโดยวิธีอันเหมาะสม ปราศจากข้อขุ่นเคืองหรือขัดขืน ซึ่งตรงกับสัปปุริสธรรม ๗  
  ๙. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือมีความใจใส่ จดจ่อ หรือสนใจอย่างจริงจังต่องานที่ท าและการปฏิบัติ
ต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม (Initiative) คือคุณลักษณะที่เล็งเห็นเองว่า สิ่งใดควรท าขึ้น หรือต้องท า แล้วท าในสิ่ง
นั้น ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔๑๐วิธีการท างานของผู้น าต้องมีลักษณะเฉพาะตัวในการท างานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในองค์กรที่
รับผิดชอบ สามารถก าหนดบทบาทการท างานตามแนวหลักธรรมได้แสดงออกมาหลายรูปแบบไม่ตายตัว แต่ได้อาศัยหลักส าคัญ
เสมือนเป็นเป้าหมายโดยรวมน าหลักธรรมบางประการมาปฏิบัติใช้งานให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
 ก) ลักษณะวิธีการท างานของผู้น าตามค านิยามพุทธธรรมได้แสดงออกมาโดยธรรมที่ควรประพฤติ ควรที่จะมุ่งไปถึง
สภาวะสูงสุด (อมตมหานิพพาน) ค าว่า หลักพุทธธรรม มิได้มีจุดหมายเพ่ือการพัฒนาองค์กร หรือเป็นทฤษฏีขององค์กร หรือ
หน่วยงาน แต่พุทธธรรมได้ให้ความส าคัญของสมาชิกทุกคนในสังคมที่รวมอยู่ด้วยกัน  คือพุทธธรรมมุ่งหมายให้มนุษย์ไม่ว่าจะ

                                         
 ๙ขุ.ชา. ทุก. ๒๗/๒๔/๒๒๑. 
 ๑๐คณะอนุกรรมการการศึกษาก าหนดหลักวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์,รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๖),   หน้าท่ี ๑๑๘-๑๒๐. 



๗๑ 
 
ด ารงอยู่ในฐานะใด หรือสมาชิกภายใต้การน าของกษัตริย์ ผู้ปกครอง หรือคณะบุคคลต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองในทางคุณธรรม 
ดังนั้นหลักธรรมส าคัญที่ได้ประมวลประเด็นส าคัญออกมาเพ่ือศึกษาบทบาทวิธีการท างานของผู้น าได้ ดังนี้  
  ๑.  ผู้น าจะต้องประพฤติกรรมคือ ละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 
  ๒.  ผู้น าจะต้องป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดข้ึน มิให้เกิดขึ้น 
  ๓.  ผู้น าจะต้องบ าเพ็ญกุศลที่ยังไม่เกิดข้ึน ให้เกิดข้ึน 
  ๔.  ผู้น าจะต้องรักษากุศลเกิดขึ้นให้สถาพร๑๑ 
 
 ๑.  ผู้น าจะต้องประพฤติกรรมคือละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอกุศลกรรมบถ ๑๐  
   ๑. ปาณาติบาต        การท าชีวิตให้ตกล่วง,ปลงชีวิต 
   ๒.  อทินนาทาน   การถือเอาของที่เขามิได้ให้ โดยการขโมย,ลักทรัพย์ 
   ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร   ความประพฤติผิดในกาม 
   ๔.  มุสาวาท   การพูดเท็จ,การโกหก 
   ๕.  ปิสุณาวาจา    การกล่าววาจาส่อเสียด 
  ๖.  ผรุสวาจา   การกล่าววาจาหยาบคาย จ้วงจาบ 
   ๗.  สัมผัปปลาปะ   การกล่าววาจาเพ้อเจ้อ 
   ๘.   อภิชฌา  ความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งต่าง ๆ  
   ๙.   พยาบาท   การคิดปองร้าย หมายสาปแช่งผู้อ่ืน 
   ๑๐. มิจฉาทิฎฐิ   ความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม๑๒ 
 การละอกุศลกรรมบถ ๑๐ อันเป็นทางน าสู่ความเสื่อม ผิดเป้าหมาย คือ ความมีคุณธรรมวิธีการที่แยบคายในการละ
เว้นบาปอกุศลกรรม จึงท าให้ผู้น าก็ดี  สามามารถที่พัฒนายังให้เกิดความเจริญในธรรมขึ้นได้ โดยอาศัยหลักพุทธธรรมที่จะช่วย
ให้วิธีการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 
 ๒. ผู้น าจะต้องป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการละบาป 
  การละบาปทั้ง ๑๐ ประการนั้นที่กล่าวข้างต้น สามารถละได้ด้วยหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ ประชาชนนั้นต้องมี
ธรรมะประจ าจิตใจของผู้น าในการปกครองดูแลประชาชน  ๔  ประการ คือ 
       ๑.  สจฺจะ คือ ความซื่อตรง เป็นการผ่อนบาปกรรมภายในใจเมื่อมีความจริงใจตั้งใจตรง อกุศลใดๆ ก็จะตั้งอยู่
ไม่ได้ เสมือนเหล็กขดงอที่สนิมเกาะอยู่ ถ้าน ามาดัด จัดให้ตรง สนิมก็จะล่อนกระเด็นออกไปฉันใด เมื่อบุคคลตั้งในไว้ต้องตรง
สัจจะ อกุศลทั้งหลายก็จะลายตัวไปในที่สุด 
      ๒.  ทมะ คือ การฝึกฝน เป็นกุศโลบายส าคัญที่จะให้สามารถละบาปอกุศลได้  การฝึกฝนอบรมจิตใจ รู้จัก
ประคับประคองตนเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นภายในต้องข่มใจไว้ก่อน ไม่ล่วงบาปอกุศลและค่อยๆ พัฒนาตนเองในทางกุศล ยังความ
เจริญให้เกิดขึ้น ด้วยการฝึกฝนอบรม 
                   ๓. ขนฺติ คือ ความอดทน เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะท าให้การรักษาความซื่อตรงตามสัจจะและการ
ฝึกฝน ข่ม ประคองตน ไม่ให้กุศลธรรมก าเริบ น าพาตนเองและหมู่คณะให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ ด าเนินไปสู่จุดหมายคือ 
ความส าเร็จ  

                                         
 ๑๑ไชย  ณ พล, การบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด, (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือคุณค่าธรรมาธิปไตย, ๒๕๓๗),หน้า๗๕. 
 ๑๒พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๘), หน้า ๒๗๙. 
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     ๔. จาคะ คือ การสละ ในที่สุดการละบาปอกุศล คือการสละสิ่งใดที่เป็นมูลเหตุแห่งอกุศลก็ต้องละให้สิ้น บาปนั้น
ก็จะไม่เลิกอีกถือเป็นการถอนรากสมุฏฐานโดยสิ้นเชิงการสละนี้สามารถเริ่มต้นได้ จากจุดเล็กๆ ในสังคม คือสละความชั่วในตัว
บุคคล การสละนี้ยังครอบคลุมถึง การสร้างความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม เริ่มจากทุกคนต้องละอ านาจ
การตัดสินใจบางส่วนให้แก่ผู้น า เพ่ือจะยังประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้น๑๓ 
 ๓.  ผู้น าจะต้องบ าเพ็ญกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้นการป้องกันบาป 
     การป้องกันบาปจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปราการหยุดยั้งป้องกันมิให้บาป อกุศลเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่ดีส าหรับ
ปกป้อง กายวาจา ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ ส าหรับผู้ครองเรือน ส่วนการป้องก้นบาปและอกุศลกรรมทางใจ ต้องอาศัยการอบรมใจ 
คือ สมาธิและปัญญา การจะด ารงรักษาความเป็นผู้น าจะต้องยังสมาชิกให้เกิดความเสื่อมใสและเข้าใจในหลักพุทธธรรมดังกล่าว  
  นอกจากนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่กระท าโดยเด็ดขาด เพ่ือป้องกันมิให้บาปที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้น คือ การงดเว้น
อาชีพ ที่จะน าบาปและอกุศลต่าง ๆ ที่จะเกิดตามมา ได้แก่  
   ๑.  สัตถวณิชชา          การค้าขายอาวุธทุกชนิด  
      ๒.  สัตตวิณิชชา     การค้าขายมนุษย ์
  ๓.  มังสวณิชชา   การค้าขายเนื้อสัตว์  
  ๔.  มัชชวณิชชา   การค้าขายน้ าเมา  
  ๕.  วิสวณิชชา  การค้าขายพิษ๑๔ 
   การละอาชีพอันเป็นประตูแห่งอบายนี้ ถือได้ว่าเป็นการป้องกันบาปได้ชั้นหนึ่ง สิ่งส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้น านั้นพึงสังวร หลีกเลี่ยงบุคคล กิจการพฤติกรรมใด ๆ อันจะน าไปสู่การเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ อยู่ใน
ฐานะสมาชิกหรือมิใช่สมาชิกก็ตาม แม้โดยทางกาย วาจา และใจ  
  ๔.  ผู้น าจะต้องรักษากุศลเกิดขึ้นให้สถาพรคือ สร้างกุศลรักษาความดี 
      เมื่อละบาปและป้องกันบาปได้แล้ว สิ่งส าคัญต่อมาก็คือ การสะสมเพ่ิมพูนบุญกุศล บุญตามความหมายคือ การ
ช าระท าให้จิตใจอารมณ์ สติปัญญา สะอาดผ่องใสเป็นผลให้เกิดความหมดจดจากทุกข์ บุญจึงมีส่วนส าคัญอันเป็นวิธีการด าเนิน
ไปสู่เป้าหมาย คือทศพิธราชธรรม พุทธธรรมที่ส่งเสริม ภาวะผู้น าในการสร้างความดีงามอันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มวล
สมาชิก  
 การสร้างบุญกุศลจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่าง ผู้น ากับมวลสมาชิกในกลุ่มเป็นวิธีการแห่งความเกื้อกูล
กัน การให้สิ่งของแก่ผู้อ่ืนประพฤติในสิ่งสมควรฝึกจิตใจ ประพฤติตนด้วยความอ่อนโยน ขวนขวายช่วยเหลือผู้อ่ืน อุทิศความดี
ให้แก่ผู้อ่ืน ประพฤติในสิ่งสมควร ชื่นชมยินดีกับผู้อ่ืน ศึกษาและสั่งสอนธรรมท าความรู้ให้ตรงถูกต้องธรรม ผู้น าที่มั่นสร้างกุศล
เช่นนี้ย่อมได้รับผล คือสามารถด ารงรักษาภาวะความเป็นผู้น าที่ดีไว้ได้ ในขณะเดียวกันสมาชิกของสังคมหรือชุมชนก็ได้รับ
ประโยชน์ เช่นการสร้างบุญความดีงาม ภายในจิตใจ ร่างกาย 
 การรักษาความดีที่อยู่ให้มั่นคงยั่งยืน จะได้เป็นพ้ืนฐานความส าคัญในการพัฒนาตนเองและหมู่คณะการรักษาความ
ดีนั้น  พระพุทธองค์มีวิธีการรักษาความดีไว้ ๑๙ วิธีมีดังนี้  
 ๑. เคารพในพระพุทธเจ้า 
 ๒. เคารพในพระธรรม 
 ๓. เคารพในพระสงฆ ์
 ๔. เคารพในสมาธิ 
 ๕. เคารพในความไม่ประมาท 

                                         
 ๑๓ขุ.  สุ. ๒๕/ ๓๑๑ / ๓๖๑.  
 ๑๔องฺ.ปญฺจก.  ๒๓/๒๒๔/๒๓๓. 
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 ๖. เคารพในการปฏิสันถาร 
 ๗. ตั้งมั่นในความศรัทธา 
 ๘. มีความละอายต่อความคิด 
 ๙. สดับฟังมาก 
 ๑๐.  มีความเพียรสม่ าเสมอ 
 ๑๑.  มีความอดทน 
 ๑๒.  มีสติ 
 ๑๓.  มีปัญญา 
 ๑๔.  วิเคราะห์วิจัยความเป็นจริงเนืองๆ 
 ๑๕.  มีปิติหล่อเลี้ยงใจ 
 ๑๖.  มีความสงบใจ 
 ๑๗. มีใจมั่นคง 
 ๑๘. มีใจเป็นกลาง 
 ๑๙. เคารพในการศึกษา๑๕ 
 เมื่อผู้น าได้รักษาความดีให้ยั่งยืนด้วยวิธีการดังกล่าวแล้วย่อมสามารถรักษาความตั้งมั่นของกลุ่ม เพ่ือประโยชน์
รุ่งเรืองแก่มวลสมาชิกในสังคมนั้นๆ การสร้างบทบาทที่ดีนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยที่แท้จริง คือวิธีการในการละบาปอกุศลป้องกัน
ความชั่วนานาประการอันจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการสร้างบุญญาบารมี อันเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้น ากับ
มวลสมาชิก จะเห็นว่า พุทธธรรมได้แสดงวิธีการใช้อ านาจที่จะมุ่งก่อประโยชน์แก่มวลสมาชิกเป็นส าคัญ การใช้บทบาทการ
ท างานของผู้น าตามหลักพุทธธรรมดังที่กล่าวมา จึงเป็นการเสริมสร้างทั้งภาวะความเป็นผู้น า กับภาวะแห่งความสงบสุขของ
บรรดามวลสมาชิก  
 กล่าวโดยสรุปการอธิบายผู้น าตามหลักพุทธธรรม เมื่อพิจารณาตามนัยแห่งความหมายของผู้น า “ผู้น า” ที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา มีฐานะและสิทธิมีบทบาทอ านาจสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ภาวะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมีบทบาทอ านาจ 
อิทธิพล และความสามารถ ในการชักจูงใจและน าพาให้เคารพในพระพุทธเจ้า สมาชิกหรือผู้อยู่ภายใต้ปฏิบัติตามความคิดความ
ต้องการ ภาวะที่มีอิทธิพลมีอ านาจเหนือความคิดและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนนั้น แสดงความเป็นผู้น า ซึ่งหลักพุทธธรรมได้อธิบายไว้
ด้วยหลักคุณธรรม หรือพุทธธรรมเรียกโดยทั่วไปว่า “ธรรม”  
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การจัดการสาธารณูปการภายในวัดของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 

 
พระครูประทีปวชิรธรรม 

PhrakruPradheepvajiradhama 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  
หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น มีหน้าที่ในการจัดการสาธารณูปการภายในวัด เจ้าอาวาสนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบายและบริหารบุคลากรภายในวัด ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้องมีความสามัคคีและสอดคล้อง
สัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบการจัดการสาธารณูปการภายในวัด มีการปฏิบัติหน้าที่
ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ให้ความส าคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า เจ้าอาวาสต้องมีภารกิจวิสัยทัศน์และคุณธรรม
จริยธรรม ๖ ด้าน คือ เรียกว่า “การจัดการสาธารณูปการ” ประกอบด้วย ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการเผยแผ่ ๓) ด้านการศาสน
ศึกษา ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
ค าส าคัญ : การจัดการสาธารณูปการ / วิสัยทัศน์ / คุณธรรม จริยธรรม / วัด / เจ้าอาวาส 
 
Abstract 

Objective of this article is a presentation of knowledge in infrastructure management by Buddhist ecclesiastical 
monk in abbot level as he is the primary monk dean whose responsibility is managing temple infrastructure. The abbot 
takes important role in decision making, setting up a policy and managing temple's personnel for work performance. 
Temple's personnel  should work as a team and consistent with leader and follower, able to analyze and synthesis on 
temple's infrastructure management, has good, honest and transparent performance and take economy and value 
principles into account. The abbot must possess of mission, vision and ethics in 6 areas or “infrastructure 
management” as follows  1) administration 2) propagation3) religious studies4) welfare education5) public 
facilities6)public welfare. 

 
Keywords: public facilities management / vision / ethics / temple / abbot 

 
บทน า 

วัดเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้วิชาการ เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั่วไปให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสังคมไทยจึงเกิดขึ้นที่วัด ครั้น
ประชาชนมีจ านวนมากขึ้นการสร้างวัดจึงมีจ านวนมากตามไปด้วย ท าให้เกิดปัญหายุ่งยากในการปกครองเพราะไม่มีระเบียบแบบ
แผนเป็นแนวยึดปฏิบัติ จึงมีกฎหมายที่เก่ียวกับคณะสงฆ์ตราขึ้นฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 
๑๒๑ได้จัดระเบียบการปกครอง ได้แก่ วัดราษฎร์ วัดหลวงและแบ่งเขตการปกครอง ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พุทธศักราช ๒๔๘๔ตราขึ้นเป็นฉบับที่ ๒ใช้แทนฉบับแรก กฎหมายฉบับที่ ๒นี้ให้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการ



๗๖ 
 
สร้างวัด และการตั้งวัดไว้ โดยให้คณะกรรมการอ าเภอออกใบอนุญาตให้สร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ออกประกาศการตั้ง
วัด ภายหลังจากที่ได้ใช้กฎหมายฉบับที่ ๒ มาเป็นเวลานานพอสมควร ได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบันตราขึ้นมาเป็นฉบับที่๓แทนฉบับที่ ๒และในปัจจุบันกรมการศาสนาจะเป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตการสร้างวัด ส่วนการตั้ง
วัดยังคงให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ออกประกาศเช่นเดิม ซึ่งการสร้างวัดแต่ละวัดจะเป็นไปตามเศรษฐกิจและสังคมของถิ่น
นั้นๆ และวัดในทางพระพุทธศาสนามีฐานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ก าหนดให้การปกครองในวัดเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสมีอ านาจและเป็นผู้แทนของวัด คุณสมบัติข องเจ้าอาวาสมี
พรรษาพ้น ๕พรรษา และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในท้องถิ่นนั้น จึงจะท าให้วัด
เจริญรุ่งเรืองได้และเป็นที่พ่ึงของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป  

การจัดการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส คือ การจัดการสาธารณูปการฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม ฝ่ายรูปธรรม หมายถึง การ
ก่อสร้าง การบูรณะซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ เสานาสนะของสงฆ์ภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการน ามาซึ่งความศรัทธาแห่งพุทธบริษัททั้งหลาย ส่วนฝ่ายนามธรรม คือ การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาใน
รูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและกฎหมายของบ้านเมือง และรู้จักปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอน
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและกฎหมายของบ้านเมืองนั้นๆ ด้วย 

ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงต้องรู้จักการจัดการสาธารณูปการ คือ บริการเพ่ือสาธารณะซึ่งด าเนินการโดยเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และคุณธรรมจริยธรรมในงาน ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม        ๓) ด้านการศาสนศึกษา 
๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
 
ความหมายของค าว่า “วัด” 
 วัด หมายถึง สถานที่ที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่จ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยบ าเพ็ญสมณ
ธรรมและเป็นสถานที่บ าเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

 ค าว่า “วัด” แต่เดิมครั้งพุทธกาลนั้น มีการใช้ค าว่า “อาราม” เป็นค าเรียกชื่อศาสนสถานในทางพุทธศาสนาที่ใช้เรียก
เสนาสนะที่มีผู้ศรัทธาถวายพระพุทธองค์ใน ระยะแรกๆ เช่น “เชตวนาราม” และยังมีค าที่ให้ความหมายว่าวัดอยู่อีกชื่อหนึ่ง คือ 
“อาวาส” และเรียกสมภารผู้ครองวัดว่า “เจ้าอาวาส” ซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในวัด  
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๐๕ ก าหนดไว้ว่า วัดมี ๒ ชนิด คือ 

๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพ่ือ
ใช้จัดตั้งวัด ขึ้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริเวณที่ตั้งพระ อุโบสถเท่านั้น 

๒. ส านักสงฆ์ หมายถึง สถานที่ตั้งพ านักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ผืนที่ดินแห่งนั้น
เพ่ือจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ดังนั้นส านักสงฆ์จึงไม่มีโรงพระอุโบสถเพ่ือใช้เป็นที่ท าสังฆกรรม 

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย วัดประเภทนี้ยังแยก
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ “วัดหลวงหรือพระอารามหลวง” กับ “วัดราษฎร์” 

วัดหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น
แล้วทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา 
ดังนั้น การควบคุมและส่งเสริมการวางแผนเพ่ือพัฒนาภายวัดในทุกๆ ด้าน จึงเป็นงานหลักของการคณะสงฆ์ แต่ผู้ปฏิบัติ

โดยตรงคือ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด ต้องคอยควบคุมและสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะน าส่งเสริมการวางแผน
พัฒนาภายในวัด  
  
แนวคิดการจัดการสาธารณูปการภายในวัด๖ ด้าน 
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วัด เป็นองค์กรหลัก เป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา เป็นหน่วยบริหารและจัดกิจการโดยตรง มีเจ้าอาวาส
เป็นผู้บังคับบัญชารองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยในกิจการทั่วไป ไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยงานการศาสนสมบั ติการ
จัดการสาธารณูปการภายในวัดจึงเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของเจ้าอาวาสที่มีความส าคัญต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง มีทั้งหมด ๖ 
ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการปกครอง 
ค าว่า การปกครอง (Government) หมายถึงการดูแลการคุ้มครองการระวังรักษาหรือการบริหาร อีกนัยหนึ่งหมายถึงการ

ควบคุมดูแลหมู่คณะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีระเบียบวินัยเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของหมู่คณะหรือของสังคมนั้น 
การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นล าดับจากการได้มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะ

สงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ในรัชกาลที่ ๕ และในรัชกาลที่ ๘ มีตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ก าหนดรูปแบบการปกครอง
เป็นระบอบประชาธิปไตย จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ ปัจจุบันมีการตราพระบัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนในการ
บริหารงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับ
ความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย  

พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง การปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธไว้ในหนังสือเรื่อง
พระพุทธศาสนา ในยุคโลกาภิวัฒน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอ านาจให้มากขึ้นแม้แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่
จ าเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการที่ชักช้าไม่ทันการและคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัด ให้เข้มแข็ง
เป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกันท างานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสาย
บังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อนไม่ทันการ โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือท าเอนจิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์การปกครอง
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชา
กันลงไปตามล าดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส ส่วน ความหมายของค าว่า “การปกครอง” หมายถึง 
ภารกิจที่วัดโดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือคณะเจ้าปกครองด าเนินการสอดส่องดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ ที่อยู่ในวัดหรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งประกาศของมหา
เถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมไปถึงการที่พระภิกษุได้ท าหน้าที่ปกครองทุกระดับนับตั้งแต่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่(หน) นอกจากนี้
ยังรวมถึงการที่ภิกษุท าหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร หรือการจัดระบบการเป็นอยู่ในสังคม
สงฆ์เน้นการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเป็นหลักภายใต้วิธีการ ๓ วิธี คือ 

๑) นิคคหวิธี คือ การข่มคนที่ควรข่มหรือต าหนิคนที่ควรต าหนิ 
 ๒) ปัคคัยหวิธีคือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง 
 ๓) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้คือให้ตักเตือนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยอาศัย
เครื่องมือ ๓ ประการ 
  ๓.๑) พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้แล้ว 
  ๓.๒) กฎหมายบ้านเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้อ านาจทางรัฐสภาให้ตราขึ้น
ไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

๓.๓) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารย์ยอมรับและน าปฏิบัติสืบๆ กันมา 
เพ่ือให้การบริหารปกครองวัดเป็นไปได้ด้วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดให้แต่ละวัดมี

พระภิกษุด ารงต าแหน่งบริหารปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด ซึ่งได้แก่ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยในมาตรา๓๖-๓๗ 
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้ ด าเนินการปกครองภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
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ค าสั่งของมหาเถรสมาคม การด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความดีงามภายในวัด การปกครองและสอดส่องให้คฤหัสถ์ที่มาพ านักอยู่ในวัด
นั้นปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของวัดด้วยดี 

๒. ด้านการศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการ

ของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและ
ส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ได้ก าหนด
วิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี”ดังกล่าวนี้ พระเทพ
ปริยัติสุธี(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ) ระบุไว้ว่า คณะสงฆ์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การศาสนศึกษาไว้โดยชัดเจน แต่โดยหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ 

๑) เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนเองและหมู่คณะ 
๒) เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓) เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของศาสนา 
๔) เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 
๕) เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
๖) เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗) เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
๘) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
๙) เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรม

และการศึกษาอ่ืนๆอันสมควรแก่สมณะการศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลใน
ครั้งพุทธกาลตามประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเป็นอย่างดี ตามลัทธิ
ศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ 

๑) คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ด้านการเรียน 
 ๒) วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วยเรียก
รวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุมยอด 

ในปัจจุบันการศาสนศึกษาของภิกษุสงฆ์ สามเณร แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีหลักสูตร คือ นักธรรม จัดส าหรับพระสงฆ์ สามเณรแบ่งเป็น นักธรรมชั้นตรี 

ชั้นโทและชั้นเอกและธรรมศึกษาจัดส าหรับคฤหัสถ์ แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก 
๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเรียนบาลีไวยากรณ์แล้วเรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทย

เป็นภาษาบาลี เพราะว่าภาษาบาลี เป็นภาษาที่รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระปริยัติธรรมคือ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและอ่ืนๆบรรจุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น  

๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งเป็นโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิ
ทางพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณร ทั้งวิชา
สามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป  

๔) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ด าเนินการในสองสถาบัน คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 



๗๙ 
 

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสน
ศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียนเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 

พระเทพปริยัติสุธี(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ) กล่าวถึง งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบันว่า มีอยู่ 
๔ ลักษณะ คือ 

๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยา วชนที่
ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับภิกษุสามเณร  

๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ตั้งตามพระราชประสงค์และอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์และ
อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีจ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 

๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งขึ้นตาม
ความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่ทางสถานศึกษา
ของฝ่ายราชอาณาจักรหยุดุเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็ก ศูนย์นี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญที่เรียน ตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มา
เรียนพุทธศาสนา 

๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกอบรมกิจกรรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามแก่เด็กตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ภิกษุได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้น และเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ก็ยังด าเนินการเพ่ือรับเด็กซึ้งเป็นบุตรหลานชาวบ้านที่อายุยังไม่ครบ
เกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาช่วยเลี้ยงฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัด กับพระตั้งแต่เด็ก สอน
หนังสือง่ายๆ เบื้องต้น ที่ไม่เกินก าลังของสมองที่เด็กจะเรียนได้ และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น 

๔. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบ

ในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและ
โทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์
จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือ
การเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ให้ความหมายของการเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้าน
จิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส ย าเกรง ในพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแห่งการปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเป็น
ศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดังพระด าริที่จะส่งพระอรหันต์สาวก ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พุทธ
ธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “จรถภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย 
สุขาย เทวมนุสฺสาน ”แปลว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไป เพ่ือประโยชน์ และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก 



๘๐ 
 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ว่า ๓ 
ประการ คือ 

๑) ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน, ประโยชน์โลกนี้, ประโยชน์ขั้นต้น 
๒) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือในภพหน้า, ประโยชน์สูงขึ้นไป 
๓) ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๑ ๙ 
ปิ่น มุทุกันต์กล่าวได้ว่าการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าท ากันหลายรูปแบบ เช่น การแสดงธรรม การสนทนาธรรม การ

แนะน าสั่งสอน การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส และการตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัย เป็นต้น โดยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทาน
แม่แบบ (หลัก) ในการปฏิบัติ(การแสดงธรรม) ให้มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปโดยล าดับชี้แจงให้เข้าใจชัดเจนในแต่ละประเด็น แสดง
ธรรมด้วยจิตเมตตา มุ่งให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตนข่มท่าน และไม่เสียดสี
ข่มขู่ผู้อ่ืนให้เกิดความกระทบกระเทือน ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนมุ่งประโยชน์ต่อมหาชนสอนด้วยเหตุผล 
เป็นศาสนาที่มีในโลก ที่องค์ผู้ประดิษฐานและผู้เผยแผ่ ไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงาย พระพุทธเจ้าได้ตรัสอยู่เสมอว่า ให้คิดตรึก
ตรองเสียให้ดีก่อน แล้วจึงเชื่อ ให้เชื่อภายหลังที่เข้าใจเหตุผลดีไม่ใช่ให้เชื่อเสียก่อน แล้วจึงเข้าใจภายหลังหลักใหญ่ของ
พระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เหตุผล ผลทุกประการย่อมมาจากเหตุ ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลด้วยเหตุดังนี้บทบาทการเผยแผ่มีเหตุผลที่ดีจึง
ประกาศให้ทราบมีลักษณะอะลุ่มอล่วย แสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยความคิดของตน อีกทั้งการเผยแผ่พุทธธรรม
นับว่าเป็นหัวใจของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพร งานเผยแผ่ที่พระสงฆ์ท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันมีดังนี้ 

๑) งานพระธรรมทูต เป็นงานที่น าพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะ และความจ าเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติธรรม สามารถน าธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างวิธีและถูกต้องรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่ างๆ ในด้าน
เศรษฐกิจสังคมการปกครองและสิ่งแวดล้อมประเทศชาติแนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ได้แก่ การเทศน์การบรรยายการ
สนทนา ธรรมกถา น าฝึกปฏิบัติน าเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน น าพัฒนาท้องถิ่น สาธิตและน าจัดกิจกรรม 

๒) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการ
ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลลงสู่หมู่บ้าน โดยให้พระภิกษุ
ในชนบทได้มีบทบาทเป็นแกนน าในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ 

๓) งานอบรมจริยธรรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน้อมน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม 

๔) การเผยแผ่ทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๕) วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรม 
๖) งานเผยแผ่ต่างประเทศ งานพระธรรมทูตเป็นงานที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง 
 
๕. ด้านการสาธารณูปการ 
สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา ส าหรับสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบบริหารการ

คณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง 
๑) การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การ

ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 
๓) กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔) การศาสนสมบัติของวัด 
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ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพ่ือบ ารุงรักษาวัดและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือ
สังคมผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป การบริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา ในด้านสาธารณูปการของวัดใน
ปัจจุบัน แบ่งได้๓ เรื่อง คือการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ การพัฒนาวัด และการดูแลรักษาจัดการ ศาสนสมบัติของ
วัด โดยที่การบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรให้เกิดความสุข (สัปปายะ) ๔ อย่าง ดังได้
อธิบายไว้แล้วข้างต้น 

๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะ

บุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 
กรมการศาสนา ได้เสนอรายงาน สภาพสังคมไทยด้านบทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ประชาชนไว้ดังนี้ 
๑) ให้ที่พักอาศัย ตลอดจนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และทุนการศึกษาแก่เด็กจากครอบครัวที่ยากจน 
๒) ให้สถานศึกษาของรัฐและท้องถิ่นใช้ที่ดินของวัดเป็นที่ตั้งและใช้เป็นอาคารเรียน 
๓) ให้วัดตั้งและด าเนินการโรงเรียนราษฎร์เองตามกฎหมาย โรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนส าหรับนักเรียนยากจน ให้

ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน บางแห่งจัดเก็บค่าเล่าเรียนแต่ในอัตราต่างบางวัดจัดให้มีการศึกษาผู้ใหญ่ส าหรับพระภิกษุ
สามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา 

๔) จัดการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยคณะสงฆ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการส่งพระภิกษุไปช่วยสอนศีลธรรม 
จริยธรรม ไปตามโรงเรียนต่างๆ มีการสอนรายชั่วโมงตามหลักสูตร หรือไปสอนในรูปแบบการประชุม สัมมนา ให้สถานศึกษา
เป็นครั้งคราว ทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนจัดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามส านัก
ของสงฆ์ 

๕) จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เป็นการสงเคราะห์ด้านการศึกษาที่กรมการศาสนาร่วมกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จัดขึ้น เพ่ือ
วางรากฐานการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังให้เด็กใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ให้พระภิกษุสามเณร ผู้มีความรู้
ความสามารถได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนที่อาศัย 

๖) การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
  ๖.๑) บริการด้านให้ความรู้ทางศีลธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชน 

๖.๒) จัดตั้งทุนสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนยากจน 
๖.๓) การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
๖.๔) จัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชน 

๗) การสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ 
 ๗.๑) สงเคราะห์ปกต ิ

  ๗.๒) ให้สถานที่ในวัด จัดตั้งกุศลสาธารณสถาน เช่น โรงเรียน สุขศาลา ศาลาประชาชน เป็นต้น 
  ๗.๓) อนุญาตให้ทางราชการหรือคณะบุคคลใช้อาคารของวัด ลานวัด จัดงานการกุศล งานรื่นเริงตามเทศกาล
ในประเพณีนิยม 

๘) สงเคราะห์ตามเหตุการณ ์
  ๘.๑) อนุญาตให้ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเข้าพักพิงในสถานที่ของวัด 

๘.๒) รวบรวมปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคส่งไปให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย 
งานสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรเป็น

แกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัย
ขาดแคลน วัดเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุม อบรมเยาวชนและ
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ประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ 
 
วิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาสในการจัดการสาธารณูปการ ๖ ด้าน 

วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้ก าหนด  โดยทุกคนใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม โดยมุ่งตอบค าถามว่า เราต้องการเป็นอะไร (What  do  we  want  to  come )  

วิสัยทัศน์หมายถึง  เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ   เป็นความต้องการในอนาคต  โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นข้อความ
ทั่วไป ซึ่งก าหนดทิศทางของภารกิจ เป็นความมุ่งหมายในสถานภาพที่เราจะไปเป็น  หรือเราไปอยู่  ณ  วันหนึ่งในอนาคตที่
องค์กรมุ่งหมาย  มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น  หรือจะมีในอนาคต  

ความส าคัญของวิสัยทศัน์ 
๑. ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน 
๒. ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะท าอะไร (What) ท าไม

ต้องท า (Why) ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อใด (When)  
๓. ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิด

ความหมายในชีวิตการท างาน  มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่
ปฏิบัติ 

๔. ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่
เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน   

ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ด ี
มีความชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนในอนาคต  ซึ่ง

อาจจะก าหนดเวลาไว้ด้วยก็ได้ต้องท้าทายความสามารถของสมาชิกทุกคนค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญมีความสอดคล้องกับ
แนวโน้มในอนาคต 

กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ 
๑. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็น

ในการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติท่ีดีของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร 
๒. ขั้นด าเนินการสร้างวิสัยทัศน์ มีข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑  รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจหน่วยงาน ความคาดหวังและ
ความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒.๒  วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และ
ศักยภาพของหน่วยงาน 

๒.๓  กลุ่มผู้บริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็นลักษณะของการสร้างฝันของผู้บริหารแต่ละคน (Create 
Individuals Dream) จะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 

๒.๔  น ามุมมองของผู้บริหารแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams) เพ่ือให้
มุมมองของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ 

๒.๕  คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 
๒.๖  ขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองค์ประกอบ

ของวิสัยทัศน์ 
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๓. ขั้นน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ตามขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์แล้วจะได้วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
เมื่อคณะกรรมการบริหารแล้วควรสื่อสารให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ก าหนดแผนงานและโครงกา รให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และน าแผน/โครงการไปปฏิบัติ 

๔. ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทัศน์ท าให้ทราบว่า วิสัยทัศน์นั้น มีพลังและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการว่ามีความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เพียงใด ควรปรับปรุ งแก้ไขการ
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างไร    

ดังนั้น เจ้าอาวาสจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายของการพัฒนาวัดในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว โดย
ปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วยเป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)  ช่วงเวลา (Time horizon) ในการพัฒนาวัด ช่วงเวลาที่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จเพราะวิสัยทัศน์ช่วยก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สื่อสารให้บุคลากรรับทราบ  
ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติสื่อสารให้วัดและบุคคลทั้งหลายภายนอกทราบถึงบทบาทและ
ส่วนร่วมในการผลักดันให้วัดบรรลุเป้าหมายเจ้าอาวาสจึงต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัดตามแนวทั่วไป(VETS) ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสจะต้องมีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการก าหนดนโยบาย มีรูปแบบ วิธีการท างานที่
แน่นอน ชัดเจน มีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กร มีการก าหนดแผนในอนาคตเป็นระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือก าหนดทิศทางในการท างาน (V=Vision) มีความรู้ ความสามารถ
ในพระธรรมวินัยและวิชาการต่างๆ ที่เหมาะสม (E=Education) มีการอบรม การฝึกฝน ในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการ โดยจัดเป็นโครงการอบรม หรือหลักสูตรต่างๆ (T=Training) และจะต้องรู้จักที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให้
เหมาะสมโดยการศึกษา แลกเปลี่ยน ดูงานนอกสถานที่บ้าง (S=Study Tour) 

๒) ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์รู้จักการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
ศรัทธาในการร่วมกิจกรรมนั้นควรวางนโยบายในด้านการศาสนศึกษาในภายหน้า โดยยึด 3 กลุ่ม คือ ผู้เรียนส านักเรียน และ
ผู้จัดการศึกษา ควรมีการก าหนดแผนในอนาคตด้านการบริหารศาสนศึกษา โดยมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมให้มาก (V=Vision) ควรมีการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างต่อเนื่อง (E=Education)และต้องสร้างแรงจูงใจใน
การศึกษา จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการโดยเริ่มต้นให้มีหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิ
การได้พัฒนาตนเอง (T=Training) และเพ่ิมศักยภาพมากขึ้นแก่พระสังฆาธิการโดยการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมต่างๆ เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และการดูงานในการบริหารศาสนศึกษาอ่ืนๆ (S=Study Tour) 

๓) ด้านการศาสนสงเคราะห์ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์อยู่เสมอ มีการ
วางแผนในการท างาน รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีรูปแบบการด าเนินงาน 
(V=Vision) ทั้งนี้ต้องมีความรู้คู่ความสามารถ ถ้าไม่มีความสามารถ ก็ต้องมีทีมงาน มีบุคลากรในการช่วยงานพระศาสนา เจ้า
คณะภาค เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้มีการปฏิบัติด้านศึกษาสงเคราะห์อยู่ตลอดเวลา(E=Education) ยังต้องมีการ
ฝึกอบรมอยู่เสมอที่จะลงภาคปฏิบัติและต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ (T=Training) นอกจากนี้ควรมีก าหนดแผนหรือ
นโยบายการพัฒนาพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอนาคต โดยพระสังฆาธิการต้องเริ่มจากตนเองก่อน ที่จะพัฒนาคน
อ่ืน (S=Study Tour) 

๔) ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจะต้องส่งเสริมให้มีวิสัยทัศน์อุดมการณ์ มีเป้าหมายในการท าหน้าที่นักเผยแผ่ที่ชัดเจน มี
ความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น (V=Vision) ต้องมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการเผยแผ่ แล้วน าไป
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงจะต้องมีเรียนรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (E=Education) พระสังฆาธิ
การจะต้องฝึกอบรมให้สามารถเทศน์ได้และเทศน์เป็น ควรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
ในปกครอง ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรประชุมร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้พระสังฆาธิการเข้าใจในเป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การศึกษาพระสงฆ์ควรมีการประยุกต์ใช้พัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องแก่นของพระพุทธศาสนามากขึ้น (T=Training) ดังนั้น ในเรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ควรเป็นพระธรรมจาริกหรือพระธรรมฑูตที่มีการเยี่ยมเยียนประชาชน (S=Study Tour) 



๘๔ 
 

๕) ด้านการสาธารณูปการ การสร้างสาธารณูปการขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาส ซึ่งวัตถุประสงค์จะขึ้นอยู่โครงสร้างของวัด 
ดังนั้น ควรจัดแบ่งสาธารณูปการให้ชัดเจน (V=Vision) ส่งเสริมพระสังฆาธิการที่มีความรู้เรื่องสาธารณูปการแล้วมาถ่ายทอดวิชาความรู้ใน
การก่อสร้างต่างๆ (E=Education) ในการอบรมให้พระสังฆาธิการใหม่ หรือพระสังฆาธิการที่มีความสนใจได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับสาธารณู
ปการที่ถูกต้องและเหมาะสม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรในการเรียนรู้เรื่องศิลปกรรม 
ประติมากรรมสถาปัตยกรรม จิตรกรรม หรือศิลปะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างวัด เพ่ือให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสในการศึกษา 
(T=Training) และควรมีการให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัดโดยเจ้าอาวาสต้องรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการ 
หากพระสังฆาธิการไม่มีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างก็ให้ปรึกษาทางหน่วยงานราชการที่มีความรู้ในด้านนั้น (S=Study Tour) 

๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการที่ถือว่าเป็นผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ไทยในระดับต่างๆ 
สามารถน าการมีวิสัยทัศน์และการสร้างแรงบันดาลใจและน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับตนเองใน
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (V=Vision) พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ความสามารถเสียก่อน(E=Education) คือ จะต้องอบรม
การเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมหรือการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ควรมีการร่างหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้พระสังฆาธิ
การมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ (T=Training) และควรมีการไปศึกษาดูงานการด าเนินการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม รวมถึงองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
(S=Study Tour) 
 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าอาวาสในการจัดการสาธารณูปการ ๖ ด้าน ได้แก่ 
 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 

ค าว่า”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนท าให้เข้าใจผิดได้ว่า ค าทั้งสองค ามี
ความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า”จริยธรรม” เป็นค าแยกออกได้ 
๒ ค า และมีความหมายแตกต่างกันค าว่า “ คุณ” แปลว่า ความดี เป็นค าที่มีความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนค าว่า “จริย” 
แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นค าที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังนั้น จึงควรที่ผู้บริ หารจะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของค าสองค านี้ให้ถ่องแท้ก่อน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ให้ความหมายว่า” คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี”  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็นภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็น

จิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น  
เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข  
กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข  
มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความส าเร็จให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการท าสิ่งที่ดี

งาม  
อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเป็นกลาง เพ่ือรักษาธรรมเมื่อผู้อ่ืนควรจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของเขาตามเหตุ

และผล  
จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว  
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรม คือคุณสมบัติที่ดีของจิตใจ ถ้าปลูกฝังเรื่องคุณธรรมได้จะ

เป็นพ้ืนฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมในการที่จะพัฒนาต้องตีความออกไปว่า พฤติกรรมเหล่านี้มีพ้ืนฐานจาก
คุณธรรมข้อใด เช่น เบญจศีลเป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถ้ามีความเมตตากรุณาจะมีฐานของศีลข้อที่ ๑ 
เป็นต้น  

ดังนั้น คุณธรรม คือ มโนส านึกแห่งความประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 
จริยธรรมคือหลักแห่งความประพฤติดีงามส าหรับทุกคนในสังคม ถ้าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป เรียกว่าจริยธรรม ถ้าเป็นข้อควร



๘๕ 
 
ประพฤติที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่า ศีลธรรม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จริยธรรมอิงอยู่กับหลักค าสอนทางศาสนาเพียง
อย่างเดียว แท้ท่ีจริงนั้นยังหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย 

ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม  
คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรม

เป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
ส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย  

คุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญในสังคม ที่จะน าความสุขสงบและความและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้นๆ 
เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ จะท าการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลมีคุณค่ามีประโยชน์ และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์
ต่อบ้านเมืองต่อไป  

คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคน เพ่ือให้คนมีปัญญา มีความรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการ
แก้ปัญหาชีวิต สามารถใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง รู้อะไรดี อะไรชั่ว มีทัศนคติ
ในทางท่ีเหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องยึดหลักส าคัญคือ “ให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
“ สังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมท่ีเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  

ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงต้องมีความเข้าใจและสามารถน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการจัดการ
สาธารณูปการทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสควรยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ๑) ความเมตตา มีการตรวจตราดูแล ใฝ่ใจในงานของ
ตนเสมอการศึกษางานที่ก าลังกระท าอยู่นั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง โดยจะต้องมีแผนการพัฒนาคนและพัฒนางานอย่างจริงจัง ๒) 
ความกรุณา ควรให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือและควรใช้หลักในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ๓) ความมุทิตา มีการส่งเสริมทั้งด้าน
การเงินให้รางวัลในด้านความดี ความชอบ อย่างชัดเจนโดยมีการส ารวจผลงานด้านการปกครอง ก่อนให้ยศต าแหน่ง ให้ความดี 
๔) ความอุเบกขา ควรมีการปกครองตามล าดับขั้นตอน เพ่ือท าให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่หมู่คณะ 

๒) ด้านการศาสนศึกษา เจ้าอาวาสจะต้องยึดหลักสิกขา ๓ หรือไตรสิกขา ได้แก่ ๑) อธิศีลสิกขา จะต้องให้ความส าคัญกับ
การศึกษาว่าเป็นการพัฒนาพระภิกษุและสามเณร ให้มีความรู้อย่างแตกฉาน รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ในทุกด้าน ๒) อธิ
จิตสิกขา ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ต้องมีแรงจูงใจ มีแรงกระตุ้นในการศึกษา ๓) อธิปัญญา
สิกขา จะต้องมีการการหมั่นตรวจตราดูแล ใฝ่ใจในงานของตนเสมอ 

๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เจ้าอาวาสจะต้องยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ๑) ทาน เป็นการให้มีความรู้ เพ่ือให้มีโอกาสในการ
พัฒนาสถานที่อยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติต่อไป ๒) ปิยวาจา เป็นอบรม ตรวจตราดูแล ใฝ่ใจในงานของตนเสมอ
การศึกษางานที่ก าลังกระท าอยู่นั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ๓) อัตถจริยา จะต้องพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ธรรมะและวิชาการ
ต่างๆ ๔) สมานัตตา ควรมีพิจารณาเหตุผลและกระบวนการท างาน ตรวจสอบการศึกษาสงเคราะห์อยู่เสมอ เพ่ือให้การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔) ด้านการเผยแผ่ เจ้าอาวาสจะต้องยึดหลักภาวนา ๔ ได้แก๑่) กายภาวนา คือจะต้องรู้เทคนิควิธีการพัฒนาทางด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ท าให้วัดเป็นศูนย์ในการเผยแผ่ ท าให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าในหลักธรรมค าสั่งสอน ๒) สีลภาวนาหมั่นตรวจตรา
ดูแล ใฝ่ใจในงานของตนเสมอ การศึกษางานที่ก าลังกระท าอยู่นั้นให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง โดยมีหลักปฏิบัติ มีศีลาจารวัตรงดงาม ด้วยการ
ส ารวมกาย วาจาให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ๓) จิตภาวนา ต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาก่อนที่จะเผยแผ่ รวมถึงจะต้องปฏิบัติตน
ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถ่องแท้ อบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดี ควรมีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพ่ือที่จะได้ท างานอย่างมีเอกภาพ พระสังฆาธิการจะต้องมีปัญญาภาวนา รู้หลักวิธีการพัฒนาทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้
ช านาญในหน้าที่การงาน ควรมีการประยุกต์น าเอาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 



๘๖ 
 

๕) ด้านการสาธารณูปการ เจ้าอาวาสจะต้องยึดหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ ควรมีใจรักที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาวัด
ของตนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดที่จ าเป็น รวมถึงการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ๒) มีวิริยะ 
ควรก าหนดเป็นนโยบายของวัดในการสร้างสาธารณูปการ โดยค านึงถึงว่าลักษณะของวัดเป็นอย่างไร ๓) จิตตะ จดจ่อต่อการ
สาธารณูปการ ที่จะต้องศึกษาศิลปกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม เพ่ือให้รู้จักอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ไม่ควรท าลาย
เพ่ือสร้างของใหม่ ๔) วิมังสา ควรมีพิจารณาเหตุผลและกระบวนการท างาน ตรวจสอบอยู่เสมอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสจะต้องยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ ๑) ธัมมัญญุตา ควรมีพิจารณาเหตุผลและ
กระบวนการท างาน ตรวจสอบการปกครองอยู่เสมอ ๒) อัตถัญญุตาควรจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาวัด พระภิกษุ สามเณร
และประชาชนทั่วไป ๓) อัตตัญุตา ควรมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานการสาธารณสงเคราะห์อยู่เสมอ มี
การทุ่มเทงานการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ๔) มัตตัญญุตา จะต้องพิจารณาดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพ่ือ
ไม่เกิดการช่วยเหลืออย่างฟุ่มเฟือย ๕) กาลัญญุตา ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตาม
ประเพณีนิยม และควรมีก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ๖) ปริสัญญาตา จะต้องพยายามช่วยเหลือและแก้ไข โดยเริ่มจากประชาชน
หรือชุมชนข้างๆ วัดเสียก่อน และถ้าพอมีศักยภาพก็พยายามขยายวงกว้างออกไป เพ่ือที่จะท าให้เป็นผู้ ที่พัฒนาด้านสาธารณ
สงเคราะห์ได้ถูกต้องและเหมาะสม ๗) ปุคคัญญุตา ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนมีงานท า มีที่ท ามาหากินเป็นอันดับแรกในการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสงเคราะห์ แต่ทั้งนี้จะต้องศึกษาและสอบถามความต้องการของประชาชนเสียก่อน เพ่ือจะแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นตรงความต้องการของประชาชน 
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บทคัดย่อ 
กรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตให้เข้าถึงความสงบและให้เกิดปัญญา เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิตและเป็น

ธุระส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ประสบกับปัญหาติดขัดต่างๆ ในการด าเนินชีวิตจนเกิด
ความเครียดความคับแค้นใจ วุ่นวายใจเป็นทุกข์จึงต้องดิ้นรนแสวงหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว กรรมฐานจึงเป็นวิถีทางออกจากทุกข์
ที่ดีที่สุดเท่าทีมนุษย์ค้นพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจากสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่ วิปัสสนาภูมิ
ทั้ง ๖ ประการนั้นย่นย่อลงเหลือแก่ รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เช่น เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแล้ว สีเป็นรูป เห็นเป็นนาม ถ้าเห็นรูปดีชอบใจเป็นโลภะ เห็นรูปไม่ดีไม่ชอบใจเป็นโทสะ เห็นแล้วเฉยๆ ไม่มี
สติก าหนดรู้เป็นโมหะ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวคิดในการสอนตามหลักสติปัฏฐาน ๔ แก่เยาวชน เพ่ืออบรมให้เยาวชนมี
จิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ค าส าคัญ : การสอนสติปัฏฐาน ๔ ส าหรับเยาวชน 
 
Abstract 

Meditation is mind elevation to peace and wisdom. Meditation is a science and art of live and is 
an important subject in Buddhismas human tends to face with problems and challenges from their living and 
consequently becomes stress, oppression, tense and unhappy and therefore, start searching for a solution. 
Meditation is the best solution human ever discovered and is continuously evolved and practicing from pre, 
during and post Buddha's lifetime until present.  

Development of Satipathana 4 is an Vipassana insight meditation. Senses of Vipassana insight 
meditationare 6 Vipassanabhumi which categorized into materiality and mentality senses. Both material and 
mental objects are senses at eye, ear, nose, tongue, body and mind where lust arise for example eye sees 
visible object mean that we sense material and mental, color is visible object, seeing is mental object, if 
visible object is beautiful we will be content but if it is not we will be discontent, if we don't feel anything 
mean we are unconscious and this is delusion. 



๘๙ 
 

Objective of this article is to present approach on teaching Satipatthana 4 for youth in order to 
guide them to live with conscious, virtue and morality peacefully in the society. 
 
Keyword : teaching Satipatthana 4 for youth 
 
 
 
บทน า 

ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วัตถุ ในทัศนะของคนส่วนใหญ่คิดว่าชาติที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางวัตถุมากคือชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งท าให้แต่ละ
ประเทศแข่งขันกันพัฒนาทางวัตถุจนลืมการพัฒนาทางจิตใจควบคู่กันไป ซึ่งท าให้เกิดผลตามมาคือการแก่งแย่ง ความสับสน
วุ่นวาย การเอารัดเอาเปรียบ การต่อสู้ การท าสงครามและความไม่สงบสุขในสั งคม โดยในอดีตที่ผ่านมาเข้าใจว่า การพัฒนา
ทางด้านจิตใจเป็นหน้าที่ของสถาบันศาสนาแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเยียวยาให้กับสังคม สถาบันศาสนาจึงไม่ได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายอาณาจักรเท่าที่ควร การท าหน้าที่ใช้ศีลธรรมเยียวยาสังคมจึงไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะต้านกระแสค่านิยมโลกปัจจุบัน
ไม่ไหวและคนส่วนใหญ่ตั้งหน้าแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตน เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการท าให้ปัญหาการก่อ
อาชญากรรมมีสถิติเพ่ิมมากข้ึนทุกปี มุ่งแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นทาสเงินตรา เกิดปัญหายาเสพย์ติดและอบายมุข๑ 

ในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
เป็นเพียงชาวพุทธเชิงพิธีกรรม ให้ทานและสร้างศาสนวัตถุ ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ศึกษา
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางด าเนินไปสู่ความหลุดพ้นซึ่งแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า๒“หัวใจ
ของพระพุทธศาสนา” นั้นมีอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม และการช าระจิตของตนให้
ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ ซึ่งเราชาวพุทธจะยึดถือปฏิบัติและอบรมลูกหลานสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เรื่องของการไม่ท าบาปและการ
สร้างกุศลนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายกว่าการฝึกจิตหรือการช าระจิต แต่การไม่กระท าบาป และการสร้างกุศล ก็ถือว่าเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของการฝึกจิต ส่วนการช าระจิตหรือการฝึกจิตนั้น ถือว่าเป็นมหากุศล หากผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติ ถือว่าเป็นบุญที่
ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการ ยังประโยชน์ให้เกิดข้ึนทั้งแก่ตน สังคมและที่สุดคือ พระพุทธศาสนา 

ส าหรับการฝึกจิตนั้น เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่ง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน  
สมถะ หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้สงบเป็น

สมาธิ๑สมถะกรรมฐานเป็นการฝึกอบรมจิตเพ่ือให้จิต แนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียว ผู้ปฏิบัติจะมีความสุขสงบขณะปฏิบัติ เพ่ือ
ไม่ให้อารมณ์โลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นได้ จึงกล่าวกันว่าเปรียบเสมือนก้อนหินที่ทับหญ้าไว้หญ้างอกไม่ได้ แต่เมื่อยกหินออกหญ้าก็
จะงอกตามเดิมและอาจงามกว่าเดิมอีก เพราะรากอาจหยั่งลึก ลงกว่าเก่า ด้วยไม่เห็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงและการยึด
อยู่ในอารมณ์เดียวอาจเกิดอุปาทานได้ง่าย  

ส่วนวิปัสสนา หมายถึง ความเห็นแจ้งคือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของ สภาวธรรม ; ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้
ถอนความหลงผิด รู้ผิดในสังขารเสียได้, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมัน
                                         

๑เขมานันท์ เขมานนฺโท เขียน , สุจิตรา รณรื่น แปล , สันติภาพทางเลือกเดียวและศีลห้า (ปัญจศีล) พุทธวิธีสู่โลกสันติ , 
(กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, ๒๕๓๙), หน้า ๘. 

๒นางกัลยลักษณ์ อยู่เย็น, ศึกษาทัศนะของเยาวชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณ วัดเขาพุทธโคดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑ – ๒. 



๙๐ 
 
เองซึ่งเป็นการฝึกอบรมจิตให้เกิดสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตท าให้เห็นลักษณะอาการเห็นสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิต รู้สึกตื่นตัวตื่นใจทุกขณะ เห็นแม้ความคิดที่คอยปรุงแต่งจิต รู้แจ้งตามความเป็นจริง เห็นสามัญ
ลักษณะแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท าให้เกิดปัญญาและล่วงพ้นทุกข์ไปได้ เปรียบเสมือนการถอนรากถอนโคนของต้นหญ้าไม่ให้
มีโอกาสงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้อีก การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับเยาวชนคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ร่างกายและจิตใจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ในสังคม เช่น 
ปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด ปัญหาการไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาการไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ ปัญหา
ความก้าวร้าว ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาการขายบริการทางเพศ ปัญหาการยกพวกตีกัน ปัญหาการติด
อบายมุข ปัญหาการจี้ปล้น ปัญหาการท าร้ายร่างกายกัน หรือฆ่ากัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน๓ 

วิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน 

กรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตให้เข้าถึงความสงบและให้เกิดปัญญา เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิตและเป็น
ธุระส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ประสบกับปัญหาติดขัดต่างๆ ในการด าเนินชีวิตจนเกิด
ความเครียดความคับแค้นใจ วุ่นวายใจเป็นทุกข์จึงต้องดิ้นรนแสวงหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว กรรมฐานจึงเป็นวิถีทางออกจากทุกข์
ที่ดีที่สุดเท่าทีมนุษย์ค้นพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจากสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
๑) กรรมฐานสมัยก่อนพุทธกาล 
การปฏิบัติกรรมฐานสมัยก่อนพุทธกาลมีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากซ่ึงได้กล่าวถึงฤาษีดาบสผู้

บ าเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานต์บรรลุฌานสมาบัติได้อภิญญา ๕ แสดงฤทธิ์ปาฎิหาริย์ต่างๆ ได้ การบรรลุฌานสมาบัติ การได้
อภิญญาของพวกฤาษีดาบสดังกล่าวนั้นจัดเป็นผลของการเจริญสมถกรรมฐานโดยตรงซึ่งแสดงว่า สมถกรรมฐานได้มีการปฏิบัติ
กันมาช้านานแล้ว แม้ในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาแสวงหาโมกขธรรมอยู่นั้น ก็ปรากฏว่าได้เดินทางไปปฏิบัติโยคะ
ในส านักของอารฬารดาบสและอุททกดาบสจนได้บรรลุถึงสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แต่ทรงพิจารณาเห็นว่าอรูป
ฌานไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายเพ่ือคลายก าหนัด เพ่ือดับสนิท เพ่ือสงบระงับ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน (แต่)
เป็นไปเพียงเพ่ือให้อุบัติในแนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเท่านั้น๔ จึงทรงปลีกพระองค์ออกแสวงหาหนทางสิ้นทุกข์ต่อไป 

จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมพัฒนาจิตที่เรียกว่ากรรมฐานนั้น ได้มีมาแล้วก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งโดยมากจะเป็นสมถกร
รมฐานเพียงอย่างเดียวไม่มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แต่ถึงจะเป็นเพียงสมถกรรมฐานก็ไม่ได้หมายความว่า การเจริญสมถกร
รมฐานไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการบรรลุพระนิพพาน แท้จริงการเจริญสมถกรรมฐานเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการบรรลุพระ
นิพพานอย่างยิ่งไม่ถือว่าออกนอกทางพระนิพพานแต่อย่างใด ในข้อนี้พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงความเห็นอย่าง
น่าสนใจไว้ว่า การได้ฌานสมาบัติเป็นการอยู่ครึ่งทางนิพพานเพราะได้สิกขา ๒ ข้อ คือศีลกับสมาธิ แต่ยังขาดปัญญา สิ่งที่อาฬา
รดาบสและอุททกดาบสสอนเรียกว่าโยคะซึ่งเป็นวิธีการเจริญสมาธิภาวนานั่นเอง ผลของโยคะเท่ากับหรือเป็นอันเดียวกันกับผล
ของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการยืนยันว่าสมถกรรมฐานมีอยู่แล้วในศาสนาอ่ืนสมัยพระพุทธเจ้า แต่สมถกรรม
ฐานอย่างเดียวไม่ท าให้ถึงนิพพาน ภายหลังพระพุทธองค์ทรงใช้สมาธิที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเป็นบาทแห่งการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานจึงได้ปัญญาตรัสรู้ ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นค าสอนพิเศาท่ีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น 

๒) กรรมฐานสมัยพุทธกาล 
                                         

๓ประมวล รุจนเสรี, การช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๐), (อัดส าเนา) 
๔ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๘/๓๕๘. 



๙๑ 
 

การปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาทรงไปศึกษาลัทธิของเจ้าส านักต่างๆ ที่มี
ชื่อเสียงในสมัยนั้นทรงแสวงหาหนทางดับทุกข์โดยวิธีการลองผิดลองถูกมาหลากหลายวิธีโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติแบบสมถกรรมฐาน
และวิธีทรมานตัวเอง ที่เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค ซึ่งคนในสมัยนั้นเชื่อว่าเป็ยวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริง ในที่สุด
พระองค์ทรงสรุปผลได้ว่าวิธีการเหล่านั้น ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ได้แท้จริง จึงทรงหันมาเลือกวิธีการบ าเพ็ญเพียงทางจิตด้วยการเจริญ
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าถึงการตัดสินพระทัยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่า ราช
กุมาร ความระลึกนี้ได้เกิดแก่เราว่า เราจ าได้อยู่ เมื่องานแรกนาแห่งเจ้าศากยะผู้เป็นพระราชบิดา เรานั่งใต้ร่มไม้หว้าอันเยือกเย็น
มีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหาย บรรลุปฐมฌานมีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นั่นแหละน่าจะเป็นทางแห่ง
การตรัสรู้ เราได้มีความรู้สึกส านึกว่า นั่นแหละคือทางแห่งการตรัสรู้๕ จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุถึงผลขั้นสูงสุดจน
สามารถท าลายกิเลสได้หมดสิ้นก็ด้วยทรงยึดเอาการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายในการพัฒนาจิตโดย
น าเอาสมถกรรมฐานมาสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้แก่จิตใจก่อนแล้วเพ่ิมเติมต่อยอดด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

วิปัสสนากรรมฐานจึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ แล้วน ามาเผยแผ่สั่ง
สอนพุทธบริษัทมีปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นความจริงการปฏิบัติกรรมฐานในสมัยพุทธกาลปรากฏว่ามีแพร่หลาย
มากมายจะเห็นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ได้บันทึกเรื่องราวและค าสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนกรรมฐานไว้ เช่น มหาสติปัฏ
ฐานสูตร๖ 

๓) กรรมฐานสมัยหลังพุทธปรินิพพาน 
การปฏิบัตกรรมฐานสมัยหลังพุทธปรินิพพาน หลักจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เหล่า

สาวกมีความแตกแยกกันทางความคิดมากขึ้น แต่ในส่วนที่เป็นการพัฒนาจิตเหล่าสาวกก็คงยึดถือการปฏิบัติสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสูตร อานาปานสติสูตร และสมถวิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้จนถึงยุคพุทธศตวรรษที่ ๓ 
พระเจ้าอโศกมหาราชปกครองชมพูทวีป ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงช าระมลทินในพระพุทธศาสนาให้สะอาด
หมดจดทรงถวายความอุปถัมภ์คณะสงฆ์ในการท าสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่แล้ว ได้นัดส่งพระธรรมทูตไป
เผยแผ่ยังดินแดนต่างๆ ในชมพูทวีป เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปในวงกว้างมากข้ึน 

ในส่วนของการปฏิบัติกรรมฐานยุคนี้ปรากฏว่ามีพระเถระผู้ทรงคุณสมบัติทั้งทางด้านปริยัติ และด้านการปฏิบัติ
หลายรูป เช่น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ พระมหินทเถระ และคณะพระเถระที่ไปเป็นธรรมทูตเผยแผ่ในดินแดนต่างๆ นั้นล้วน
เป็นพระอรหันต์ขีณาสพทั้งสิ้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเจริญของการปฏิบัติกรรมฐาน โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานในยุค
นี้ในบรรดาคณะพระเถระเหล่านั้น คณะพระโสณะและพระอุตตระที่น าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ นับได้ว่า
เป็นผู้วางรากฐานทางพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้รวมถึงได้น าแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เชื่อว่าได้รับถ่ายทอดจาก
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาเผยแผ่ในภูมิภาคนี้ และมีผู้รักษาสืบต่อแนวการปฏิบัตินี้มาจนถึงปัจจุบัน๗ 

การสอนหรือการปฏิบัติกรรมฐานต่างๆในประเทศไทย 

                                         
๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๕/๔๐๕. 
๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒ – ๔๐๕/๓๐๑ – ๓๔๐, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๕ – ๑๓๘/๑๐๒ – ๑๓๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๕๕ – ๓๘๙/๓๐๖ 

– ๓๒๗. ในพระสูตรทั้งสองแห่งพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯเรียกช่ือว่ามหาสติปัฎฐานสูตรเหมือนกันและมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน ส่วนที่ปรากฏใน
พระอภิธรรมปิฎกเรียกช่ือว่าสติปัฏฐานวิภังค์. 

๗คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๒- ๘. 
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แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยปัจจุบันมีรูปแบบแนวการปฏิบัติที่หลากหลายตามแนวทางที่คณาจารย์
ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าจิตให้สงบระงับและเพ่ือให้เกิดปัญญารู้เท่าทันตาม
ความเป็นจริง ดังนั้น รูปแบบวิธีการปฏิบัติอาจดูต่างกันแต่ถ้าเป็นไปเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือความสงบระงับใจและ
ให้เกิดสติปัญญาแล้ว ก็ถือว่าไม่ออกนอกจากจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา ในที่นี้จะขอยกรูปแบบ
แนวการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่คุ้นเคยรู้จักกันในปัจจุบันมาสัก ๕ สายหลักโดยย่อ คือ 

๑)กรรมฐานสายบริกรรมภาวนาพุทโธ 

กรรมฐานสายบริกรรมภาวนาพุทโธ มีปรากฏในประเทศไทยเป็นเวลานาน ซึ่งพระอาจารย์ส าคัญผู้ที่ให้ก าเนิดการ
ปฏิบัติแนวนี้เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลาย คือพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านบวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้เรียนกรรมฐานเบื้องต้นจาก
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล โดยมีบทบริกรรมภาวนาว่าพุทโธ ซึ่งถูกกับจริตท่านเป็นนักปฏิบัติที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยวเที่ยวจาริก
ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นป่าเขาล าเนาไพรจนมีลูกศิษย์ผู้มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติ
กรรมฐานมากมาย การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวพระอาจารย์มั่น นอกจากจะน าบทว่าพุทโธมาบริกรรมให้เกิดสมาธิแล้ว ยังได้น า
การบริกรรมพุทโธไปประยุกต์ใช้กับอานาปานสติกรรมฐานด้วย กล่าวคือ เวลาหายในเข้าบริกรรมว่า พุท เวลาหายใจออก
บริกรรมว่า โธ ค าว่า พุทโธ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน การใช้ค าว่าพุทโธมาบริกรรมขณะ
หายใจเข้าออกเป็นกุศโลบายในการรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวได้ง่ายซึ่งเป็นการเจริญสมถกรรมฐานก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่วิปัสสนา
กรรมฐานในภายหลัง 

๒) กรรมฐานสาย พอง – ยุบ 

กรรมฐานสายนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๕ ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร การสอน
กรรมฐานสายนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยมีพระธรรมธีรราชมหา
มุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่แนวการ
ปฏิบัติกรรมฐานวิธีนี้ แนวการปฏิบัติของกรรมฐานแบบพอง – ยุบ เกิดขึ้นจากความด าริของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) สมัยที่ท่านเป็นพระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนาประจ าอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ฯ โดยท่านเห็นว่าประเทศไทย มีหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแล้ว น่าจะมีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบ้าง ท่านจึงได้ส่งพระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ 
ป. ธ. ๙ จากวัดมหาธาตุ ฯ ซึ่งมีอัธยาสัยชอบในการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ไปศึกษาแนววิธีปฏิบัติกรรมฐาน ณ นครย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า ณ ส านักสาสนยิตสา ซึ่งมีท่านโสภณมหาเถระ (มหาสี สะยาดอ) เป็นเจ้าส านัก ท่านใช้เวลาศึกษา ๑ ปีก็เดินทาง
กลับประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๕ พร้อมทั้งอาราธนาพระภิกษุพม่า ๒ รูป มาด้วย คือท่านอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ และท่านอินท
วังสะ กัมมัฏฐานาจริยะ 

๓) กรรมฐานแบบเคลื่อนไหว 

กรรมฐานแบบเคลื่อนไหวเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งซึ่งมีวิธีการปฏิบัติแพร่หลายในประเทศไทย อาจารย์ผู้มี
ชื่อเสียงในสายนี้มีหลายท่าน ส าหรับอาจารย์ที่รู้จักโดยมากคือ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งท่านเป็นผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐาน
อยู่เสมอมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส เคยผ่านการปฏิบัติกรรมฐานมาหลายรูปแบบแต่ก็ยังไม่ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ในที่สุดท่านได้
น าเอาวิธีปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวที่ใช้ค าบริกรรมว่าไหว – นิ่ง ขณะที่เคลื่อนไหวและหยุดอิริยาบถซึ่งปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้น
มาประยุกต์ใช้ โดยท่านใช้เพียงสติก ากับดูอาการเคลื่อนไหวของอิริยาบถการเฉยๆ ไม่มีการบริกรรมใดๆ และดูใจที่นึกคิด ท่าน
ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนได้รับผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นก็ได้น าวิธี การปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวไปเผยแผ่ขณะที่ด ารงเพศ
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ฆราวาสอยู่ จนถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พ่อเทียนได้บวชในพระพุทธศาสนาและเผยแผ่แนวการปฏิบัติกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวให้
เป็นที่รู้จักและแพร่หลายเรื่อยมา 

๔) กรรมฐานแนววิชชาธรรมกาย 

ผู้ให้ก าเนิดกรรมฐานสายนี้คือพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสาโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
ท่านน ากรรมฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันกล่าวคือใช้อาโลกกสิณ อานาปานสติและพุทธานุสสติ โดยใช้อาโลกกสิณเป็นกสิณ
กลางกล่าวคือเมื่อพระโยคาวจรก าหนดบริกรรมนิมิต นึกเห็นมณฑลกสิณแสงสว่างได้ และเพ่งกสิณนั้นจนถือเอาอุคคหนิมิตถึง
ปฏิภาคนิมิตได้ ย่อมเห็นนิมิตติดตาติดใจเป็นดวงกลมใสสว่าง การปฏิบัติกรรมฐานวิชชาธรรมกายจึงเป็นกรรมฐานอีกสายหนึ่งซึ่ง
มีการปฏิบัติแพร่หลายในประเทศไทย 

๕) กรรมฐานสายอานาปานสติ 

กรรมฐานสายอานาปานสตินี้มีปฏิบัติแพร่หลายกันมากอีกแนวหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นกรรมฐานที่ใช้
อารมณ์หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในตัวของแต่ละคน คือลมหายใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพการและสุขภาพจิตอย่างยิ่ง อาจารย์
ผู้สอนกรรมฐานที่มีชี่อเสียงในสายนี้มีหลายท่าน ส่วนใหญ่มีวิธีการปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกัน ในที่นี้จะยกเอาวิธีการปฏิบัติอา
นาปานสติของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกพลารามากล่าว  

ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนารูปหนึ่งมีผลงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือ บทความ ปาฐกถา เทศนา แต่เมื่อพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วท่านมักจะยก
อานาปานสติขึ้นมาแสดงเสมอ โดยชี้แจงว่าเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงโปรดปรานและแนะน าให้สาวกปฏิบัติตาม ถ้าใคร
ปฏิบัติอานาปานสติให้สมบูรณ์แล้วก็จะมีผลให้คุณธรรมต่างๆ เช่น สติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ เป็นต้นถึงความสมบูรณ์ด้วย๘ 

ความส าคัญของการสอน หรือปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 
๑) กรรมฐานในพระพุทธศาสนา 
กรรมฐาน คือ ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝึกอบรมจิต๙ กรรมฐานเป็น

ที่ตั้งแห่งการงานทางใจ ซึ่งหมายถึงการมีสติก าหนดรู้เท่าทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้น ยังจิตของผู้ปฏิบัติให้ตื่นอยู่ คือมีการตื่นตัว
รู้สึกตัวอยู่เสมอ 

ภิกษุควรเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และควรเป็นผู้เห็นแจ้งแก่กาลในกุศล
กรรมทั้งหลายในการประกอบเนืองๆ ซึ่งกรรมฐาน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิก
บาน ผ่องใสและเป็นผู้เห็นแจ้งแก่กาลในกุศลธรรมทั้งหลาย ในการประกอบกรรมฐานอยู่พึงหวังผลได้ ๒ อย่างคือ อรหันตผลใน
ปัจจุบันหรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี๑๐ 

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)ได้วิเคราะห์ศัพท์กรรมฐานไว้ว่า กมฺมเมว วิเสสาธิคมสฺส ฐานนฺติ กมฺมฐาน . การ
ปฏิบัติบ าเพ็ญอันเป็นฐานแห่งการบรรลุคุณวิเศษคือฌานและมรรคผลในพระพุทธศาสนา เรียกชื่อว่า กรรมฐาน๑๑ 

                                         
๘  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๓), 

หน้า ๘- ๒๐. 
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 
๑๐ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๔๗/๓๙๗. 
๑๑พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิมุตติรัตนมาล,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๓. 



๙๔ 
 

กรรมฐานเป็นวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงการฝึกหัดจิตหรือการอบรมจิตให้สงบสงัด และสว่างจาก
ความทุกข์นั่นเอง กรรมฐานเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิตและเป็นธุระอันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เรียกการ
ปฏิบัติกรรมฐานว่า การบริหารจิตหรือการพัฒนาจิต ซึ่งมีความหมายให้เรารู้จักการรักษาคุ้มครองจิตด้วย วิธีการฝึกอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อลดละความวุ่นวาย และความเครียดที่เกิดกับร่างกายและจิตของเรา ให้เกิดความเข้มแข็งน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทุกอาชีพและก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจและมีความสุขใจ เพราะจิตที่พัฒนาดีแล้วย่อมมีความสงบสุข และมีความ
เกษมส าราญในการท างาน ประกอบกรรมดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง๑๒ 

๒) ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน 
วิปัสสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกคือปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรรความวิจัยธรรม ความก าหนด

หมาย ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้แจ่มแจ้ง ความค้นคิด 
ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องท าลายกิเลส ปัญญาเครื่องน าทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ชัด ปัญญาเหมือน 
ปฏักปัญญา อินทรีย์คือปัญญา ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศาตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือ ปัญญา แสงสว่างคือ
ปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลง ความวิจัยธรรมชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเรียกว่า ปัญญินทรีย์หรือ
วิปัสสนา๑๓ 

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายวิปัสสนาว่า ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของ
สภาวธรรม (รูปนาม) ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้
ชัดสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามท่ีมันเป็นของมันเอง๑๔ 

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)ได้วิเคราะห์ศัพท์วิปัสสนากรรมฐานไว้ว่า ปญฺจกฺขนฺเธสุ วิวิเธน อนิจฺจาทิอากาเรน 
ปสฺสตีติ วิปสฺสนา. แปลว่า ธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งในขันธ์ห้าคือรูปนามโดยอาการที่เป็นไปในพระไตรลักษณ์เป็นต้น ธรรมชาติ
นั้น เรียกชื่อว่า วิปัสสนา อีกนัยหนึ่งว่า วิเสเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา. แปลว่าปัญญาที่สามารถเห็นรูปนาม โดยอาการต่างๆ เป็น
พิเศษ (ไตรลักษณ์) ปัญญานั้น เรียกชื่อว่าวิปัสสนา๑๕ 

พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ)ได้ให้ค านิยามวิปัสสนากรรมฐานว่า เป็นโรงงานฝึกจิต ให้เกิดปัญญารู้
แจ้งแทงตลอดสภาวธรรมตามความเป็นจริง ปัญญานั้นมีอยู่ ๓ ขั้น คือ (๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การเรียน การ
อ่านหนังสือต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม (๒) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด (๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจาก
การเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดสภาวธรรมตามเป็นจริงนี้  ได้แก่ปัญญาอันเกิดจาก
การเจริญวิปัสสนาเท่านั้น ดังท่านตั้งศัพท์วิเคราะห์ว่า วิวิธากาเรน อนิจฺจาทิวเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ปัญญาใดย่อมพิจารณาเห็น
รูปนามโดยการต่างๆ ด้วยอ านาจแห่งความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาปัญญานั้น ชื่อว่า วิปัสสนา๑๖ 

๓) ความหมายของสติปัฏฐาน ๔ 

                                         
๑๒วริยา ชินวรรโณ และคณะ, สมาธิในพระไตรปิฎกวิวัฒนาการการตีความค าสอนเร่ืองสมาธิในพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาทใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗. 
๑๓อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๑/๓๐ 
๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๗๖. 
๑๕พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิมุตติรัตนมาล,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๓. 
๑๖พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙), วิปัสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร :ทอมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พจ ากัด, 

๒๕๓๒), หน้า ๑๑. 



๙๕ 
 

ค าว่า สติปัฏฐาน เป็นศัพท์สมาสภาษาบาลี ๒ ศัพท์คือ “สติ” กับ “ปัฏฐาน” “สติ” แปลว่า ความทรงจ า ความ
ระลึกได้ ความไม่เผลอไม่เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเลื่อนลอย ส่วน “ปัฏฐาน” แปลว่าที่ตั้ง สติปัฎฐาน จึงแปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สติหรือการปฏิบัติมีสติเป็นประธาน๑๗ 

มีผู้ถามพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) ว่า จะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะให้ตรงตามหลักที่
พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ ท่านตอบว่าต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานทั้ง ๔ เพราะมี หลักบาลียืนยันรับรองว่า 
เยเนว ยนฺติ นิพฺพาน   พุทฺธา เตสญฺจ สาวกา 
เอกายเนน มคฺเคน  สติปฏฺฐานสญฺญินา 

แปลว่า “พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์และพระอริยสงฆ์ สาวกทั้งหลายของท่านได้ด าเนินไปแล้วสู่พระนิพพานด้วย
ทางสายเอกคือ สติปัฏฐานทั้ง ๔๑๘ สติปัฏฐาน ๔ จึงเป็นหนทางด าเนินของพระพุทธเจ้า ซึ่งรวมทั้งพระอริยสาวกทั้งหลายด้วย 
พุทธพจน์ว่า 

“ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะเพ่ือดับทุกข์และ
โทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือท าให้แจ้งนิพพานทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ประการคือ พิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม อยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌา(ความเพ่งเล็ง)๑๙และโทมนัสในโลกได้๒๐ 

สติปัฏฐาน แปลว่า ‘ฐานที่ตั้งของสติ’ หมายถึงการใช้อารมณ์ ๔ อย่างเป็นหลักส าหรับให้สติยึดอารมณ์ ๔ ประการ
คือ 

๑. กาย หมายถึง การก าหนดลมหายใจเข้าออก (อานาปานสติ) ดังกล่าวแล้วนั้น การก าหนดอิริยาบถ ๔ คือ ยืน 
เดิน นั่ง นอน เพ่ง พิจารณาอาการ ๓๒ ของกาย ธาตุ ๔ และ การเยี่ยมป่าช้า วิธีท าคือตั้งสติไว้ที่อารมณ์ต่างๆ เหล่านั้น ก าหนดรู้
การเคลื่อนไหวกายทุกชนิดอย่าให้อิริยาบถใดๆ เกิดขึ้นโดยมิได้ก าหนดรู้ ในการก าหนดลมหายใจเรียกว่า บริกรรมนิมิต เมื่อได้
องค์ ฌาณท้ัง ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ก็เป็นสมาธิที่แท้จริง เรียกว่า ปฐมฌาณ หมวดกายเป็นการบริกรรมเบญจขันธ์
ในส่วนของร่างกาย 

๒. เวทนา หมายถึงการก าหนดรู้ความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจ เช่น ความรู้สึกเป็นสุขสบายใจ สบายกาย (สข
เวทนา) ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (ทุกขเวทนา) และความรู้สึกเฉยๆ (อุเบกขาเวทนา) เวทนาเป็นส่วนของจิต มี ๓ 
ลักษณะคือ 

(๑) สุข คือ โลภะ เป็นเวทนาที่ติดง่ายแต่ปลดยากท่ีสุด 
(๒) ทุกข์ คือ โทสะ ที่รู้สึกกระสับกระส่าย อยากผลักออก 
(๓) ไม่สุขไม่ทุกข์ คือ โมหะ ความสงสัย 
๓. จิต หมายถึงการก าหนดรู้สภาวะต่างๆ ของจิต เช่น จิตมีความโลภ จิตมีความโกรธ จิตมีความหลง จิตมีความหด

หู่หรือจิตฟุ้งซ่าน เป็นต้น โดยการใช้สติจ้องดู ความเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของจิตทุกชนิด เมื่อเพ่งดูในจิต ทั้งจิตส านึกและไร้
ส านึก ล้วนกลัวตาย ยึดตัวตน และยึดมั่นความสุข เพ่ือตน ในหมวดจิตนี้เพ่งที่ความสุขจึงปฏิบัติจิตให้ปราโมทย์แล้ว ตั้งมั่น
อุเบกขา เมื่อจิตเกิดญาณหยั่งรู้ว่ามีอ านาจควบคุมเจตสิกได้แล้ว จิตเป็นอุเบกขาแล้ว เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

๔. ธรรม คือการตั้งสติก าหนดรู้ธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นในจิตใจ เช่น นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
สังโยชน์ ๑๐ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ ใช้อนิจจังและปฏิจจสมุปบาทเล็งเห็นความไม่เที่ยง การปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ ๔ 
                                         

๑๗ที.ม.อ. ๓๗๓/๓๖๘, ม.มู.อ. ๑/๑๐๖/๒๕๓.   
๑๘พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิป.ธ.๙), ปิดประตูอบายทางไปสู่นิพพานคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐาน, (ประจ าส านักวัด

มหาธาตุพระนคร, ๒๕๓๓), หน้า๓–๔.   
๑๙พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์สระค า), พจนานุกรมไทย-บาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้งจ ากัด, ๒๕๓๘), 

หน้า๔๔.   
๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๑๐๑.   



๙๖ 
 
ท าให้เกิดปัญญาเห็นความ ไม่เที่ยง เห็นทุกข์เห็นความไม่เป็นตัวตนครบถ้วนละเอียดประณีตที่สุด จิตวิมุตติหมดความยึดมั่น 
สลัดทุกสิ่งคืนสู่ธรรมชาติเดิม๒๑ 

๔) วิธีการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ 
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่ วิปัสสนาภูมิ

ทั้ง ๖ ประการนั้นย่นย่อลงเหลือแก่ รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เช่น เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแล้ว สีเป็นรูป เห็นเป็นนาม ถ้าเห็นรูปดีชอบใจเป็นโลภะ เห็นรูปไม่ดีไม่ชอบใจเป็นโทสะ เห็นแล้วเฉยๆ ไม่มี
สติก าหนดรู้เป็นโมหะ ทางหูก็เหมือนกัน เช่น เสียงเป็นรูป (หมายเอาโสตประสาท) ได้ยินเป็นนาม ได้ยินเสียงไพเราะชอบใจเป็น
โลภะ ได้ยินเสียงไม่ไพเราะไม่ชอบใจเป็นโทสะ ได้ยินเสียงแล้ว ใจเฉยๆ และไม่มีสติก าหนดรู้ เป็นโมหะ ทางจมูก ลิ้น กาย ใจเป็น
รูปนามเป็นเหตุให้โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในท านองเดียวกันนี้ 

ตามธรรมดาของชาวโลกทั่วๆ ไปแล้ว เวลาจะดับไฟต้องเอาน้ าไปสาดหรือเทลงตรงไฟนั้นไฟจึงดับได้ เช่น ไฟก าลัง
ไหม้บ้านต้องเอาน้ าไปเทรดที่บ้านนั้นไฟจึงจะดับได้ฉันใด ผู้ที่จะดับกิเลสก็ฉันนั้น กิเลสเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะดับ
กิเลสตรงที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วิธีการดับกิเลส ต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ 

(๑) อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่ว ได้แก่ หมั่นขยันท ากรรมฐานมิให้ขาด 
(๒) สติมา มีสติก าหนดรูปนามอยู่เสมอ 
(๓) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือ รู้รูปนามอยู่ทุกๆ ขณะเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามองค์เช่นนี้ติดต่อกันไปภายใน ๗ วัน 

๑๕ วัน ๑ เดือน หรือ ๒ เดือน เป็นต้น จึงจะสามารถละกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ๒๒ จะต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติก าหนดรู้รูปนามอยู่เสมอไม่ปล่อยให้กิเลสมีช่องว่างแทรกตัวเข้ามา สิ่งส าคัญจะต้องท าให้มากเจริญ
ให้มาก ถ้าท าอย่างจริงจังจะเห็นผลภายใน ๗ วัน การก าหนดรู้รูปนามนี้จะต้องแยกให้ออกว่าสิ่งใดเป็นตัวก าหนดรู้และสิ่งใดเป็น
ตัวถูกรู้ สิ่งที่ถูกรู้ในการเจริญสติปัฏฐานก็คือกาย เวทนา จิต ธรรม ส่วนตัวรู้คือสติ ซึ่งค าว่าสติสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุ ๔ 
ประการ คือ 

(๑) ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 
(๒) ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 
(๓) ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 
(๔) ชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย๒๓ 
ในการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความเพียร (อาตาปี) มีสัมปชัญญะและมีสติควบ

ไปด้วยเสมอ เพ่ือก าจัดให้หมดไปซึ่งความยินดีและความเสียใจในโลก๒๔ 
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่ โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้ง

กายตรง ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก 
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’ 
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’ 
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’ 

                                         
๒๑อโณทัย อาตมา, รู้นิพพานประสาชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๑. 
๒๒พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิป.ธ.๙), วิปัสสนากรรมฐานเล่ม๕, พิมพ์ครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า๓๓–๓๔ 
๒๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๕.   
๒๔วศินอินทสระ, หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่๕, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า

๒๓๒.   



๙๗ 
 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’๒๕ 
ส่วนวิธีการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐานนั้น ควรเข้าใจที่ตั้งและสิ่งที่ท าให้เกิดการกระทบคือ ฐานทั้ง ๔ อันเป็น

อารมณ์ท่ีตั้งแห่งการฝึกฝนสติ ย่นย่อลงเป็นฐาน ๒ คือรูปและนาม 
(๑) รูป ได้แก่กายานุปัสสนาทั้ง ๖ หมวด คือ 
๑.๑ อานาปานสติปัพพะ ทรงตรัสไว้ส าหรับอิริยาบถนั่งอย่างเดียว ยืนเป็นอีกอิริยาบถหนึ่ง ซึ่งสามารถเจริญอานา

ปานสติได้ ซึ่งผู้ศึกษาและปฏิบัติควรทดลองฝึกปฏิบัติ 
๑.๒ ฐานกาย คือการพิจารณากายสามารถเจริญได้ในทุกอิริยาบถคือยืน เดิน นั่ง นอน 
๑.๓ อิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน จัดเป็นอิริยาบถใหญ่ ผู้เริ่มปฏิบัติพึงฝึกฝนสติสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญ่ให้

ได้ก่อน เมื่อผลการปฏิบัติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง สติสัมปชัญญะจะกระจายขอบเขตไปสู่อิริยาบถย่อยในชีวิตประจ าวันได้เอง 
๑.๔ เฉพาะอิริยาบถเดินและนั่งควรอาศัยรูปแบบแห่งการปฏิบัติไปก่อน รูปแบบนี้หมายถึงกุศโลบายหรือเทคนิคท่ี

ครูผู้สอนแต่ละท่านมีประสบการณ์และได้รับผลจากการปฏิบัติด้วย วิธีนั้นๆ มาแล้วในอิริยาบถนั่งบางท่านไม่สามารถเจริญอานา
ปานสติได้ สามารถเปลี่ยนวิธีไปดูความเคลื่อนไหวของกายส่วนอ่ืนแทน เช่น วิธีการแบบพอง-ยุบ หาก ๒ วิธีการยังไม่ได้ผลให้
เปลี่ยนการเคลื่อนไหวที่มือ โดยฝึกสติสัมปชัญญะในรูปการยกมือสร้างจังหวะ (หมวดสัมปชัญญะปัพพะ) เช่น วิธีการของหลวง
พ่อเทียน จิตฺตสุโภ 

๑.๕ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติแต่ละอย่างมีข้อดีพิเศษแตกต่างกันไปในฐานผู้ศึกษาปฏิบัติควรเลือกเฟ้นให้ถูกกับ
อุปนิสัยไม่พึงวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมโดยที่ตนเองยังไม่ได้ทดสอบปฏิบัติ 

๑.๖ กายคตาสติเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญอานิสงส์ไว้เป็น เอนกประการ พึงทราบว่าฐานกายใน
สติปัฏฐานนั้น มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับกายคตาสติ 

(๒) ฐานนาม คือ เวทนา จิต ธรรม มีดังนี้ 
๒.๑ จิตและเจตสิก เป็นสหชาตธรรม คือ อิงอาศัยกัน เกิดและดับพร้อมกัน ฐานเวทนาและฐานธรรมเป็น

สภาวธรรมของเจตสิกท่ีเกิดและดับพร้อมกับจิต 
๒.๒ เมื่อฐานเวทนา จิต ธรรม เกิดและดับพร้อมกันเช่นนี้ สติจะตั้งอยู่บนฐานใดก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ละช่วงที่

จะให้สติระลึกรู้ 
ฐานนาม (เวทนา จิต ธรรม) ไม่เหมือนกับฐานรูป (กาย) คือฐานกายนั้นเรา สามารถที่จะเปลี่ยนฐานอารมณ์ให้กับ

สติได้ในแต่ละช่วงซึ่งมีถึง ๖ หมวด แต่ฐานนามจะเลือกปฏิบัติเช่นนั้นไม่ได้เลย สภาพจิตหรือเจตสิกใดที่ประจักษ์ชัด (มหันตา
รมณ์) สติจะระลึกรู้เอง 

โดยสภาวธรรม รูปและนามแต่ละขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยและดับไปนั้นจะมีความสัมพันธ์กันเสมอขณะใดที่รูป หยาบ 
นามคือเวทนา จิต ธรรมจะอยู่ในลักษณะหยาบด้วย สภาวธรรมของรูปนามมีส่วนสัมพันธ์กันเริ่มต้นจากหยาบไปจนถึงจุด
ละเอียด 

โดยอิริยาบถ ในอิริยาบถหนึ่งๆ เราไม่สามารถฝึกฝนหรือบังคับสติสัมปชัญญะให้อยู่กับฐานใดฐานหนึ่งได้ “จิตจะ
รับรู้อารมณ์ทั้งรูปและนามสลับกันไป แต่จุดเริ่มต้นทุกอุบายวิธีผู้สอนจะเน้นการฝึกฝนสติบนฐานกายเป็นหลัก” เพราะกายเป็น
อารมณ์ที่หยาบง่ายและชัดเจนต่อการฝึก ส่วนฐานนานคือ เวทนา จิต ธรรมเป็นฐานรองลงไป เมื่อสภาพรู้สึกตัวชัดในฐานกาย
แล้วการรู้สึกเท่าทันต่ออารมณ์เวทนา จิต ธรรม จักตามมาเอง รูปมีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องปรุงแต่ง (กายสังขาร) ลมหายใจ
มีจิตเป็นสมุฏฐานเมื่อจิตสงบลมเข้าออกปรากฏในลักษณะที่ประณีต แผ่วเบา จนกระทั่งจิตบรรลุถึงระดับจตุตถฌาน (จิตเป็น
อุเบกขาและเอกัคคตาจิต จิตมีอารมณ์เดียว) ลมเข้าออกจึงดับสนิท 

                                         
๒๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒.   



๙๘ 
 

เจตจ านงในรูปแบบ หรืออุบายวิธีการเจริญสตินั้นเมื่อสติพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งจะถูกเพิกถอนหมด ไม่มีความ
จ าเป็นอีกต่อไป เพราะปัญญาได้ลุถึงสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงแล้ว (ยถาภูตญาณทัสสนะ)๒๖ 

การปฏิบัติตามสติปัฏฐานต้องก าหนดรู้เท่าทันทุกอิริยาบถในฐานทั้ง ๔ ตามสติปัฏฐานสูตรดังนี้ 
(๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติก าหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้สักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน 

เรา เขา แบ่งออกเป็น ๖ บรรพ คือ 
๑.๑ อานาปานบรรพ คือการตั้งสติก าหนด (พิจารณา) ลมหายใจเข้าและออก 
๑.๒ อิริยาบถบรรพ คือการตั้งสติก าหนด (พิจารณา) อิริยาบถคือ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม หรือร่างกายอยู่ใน

อาการอย่างใดก็รู้ชัด 
๑.๓ สัมปชัญญบรรพ คือมีความรู้ตัว หรือเท่าทันการกระท าทุกอย่าง ตลอดถึงความเคลื่อนไหวทุกอย่าง เช่น การ

ก้าวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ เหยียดเท้า การนุ่งผ้า การกิน การดื่ม ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น 
๑.๔ ปฏิกูลมนสิการบรรพ คือการพิจารณาร่างกายของตน ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆ มากมาย

รวมกันอยู่ 
๑.๕ ธาตุมนสิการบรรพ คือการพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นธาตุ ๔ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ เมื่อแยกออกเป็นธาตุแล้ว 

ความรู้สึกว่าเป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขาจะหมดสิ้นไป 
๑.๖ นวสีวถิกาบรรพ คือการก าหนดพิจารณาซากศพในสภาพที่ต่างกันโดยระยะเวลาเป็น ๙ ระยะ ตั้งแต่ตายใหม่ๆ 

จนเป็นโครงกระดูก แล้วก าหนดพิจารณากายตนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน 
(๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการก าหนดพิจารณา ความสุข ความทุกข์ หรืออุเบกขา ทั้งที่มีอามิสหรือไม่มี

อามิสเป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้สักแต่ว่าเป็นเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา ท าให้รู้ชัดตามท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 
(๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติก าหนดพิจารณาจิตของตนในขณะนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น จิตมีราคะ ไม่มีราคะ 

มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น ยังไม่หลุดพ้น เป็นต้น ก็สักแต่ว่าจิต ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว ตน 
เรา เขา รู้ชัดตามท่ีมันเป็นอยู่ในขณะนั้น 

(๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติก าหนดพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเป็นอารมณ์ว่า ธรรมนี้สักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา มี ๕ บรรพ 

๔.๑ นิวรณบรรพ คือรู้ชัดในขณะนั้นว่านิวรณ์ทั้ง ๕ อย่าง แต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้อย่างไร ที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไร รู้ชัดตามท่ีเป็นไปอยู่ในนั้น 

๔.๒ ขันธบรรพ คือก าหนดรู้ขันธ์ ๕ แต่ละอย่างคืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ดับไปได้อย่างไร 
๔.๓ อายตนบรรพ คือรู้ชัดในอายตนะทั้งภายในและภายนอกแต่ละอย่างได้รู้ชัดในสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย

อายตนะนั้นๆ รู้ชัดว่าสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิด เกิดข้ึนได้อย่างไร ที่เกิดขึ้นแล้วละเสียได้อย่างๆ ที่ละได้แล้ว ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป 
๔.๔ โพชฌงคบรรพ คือรู้ชัดในขณะนั้นว่า โพชฌงค์ ๗ แต่ละอย่าง มีอยู่ในใจตนหรือไม่ ที่ยังไม่เกิดเกิดข้ึนได้อย่างไร 

ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 
๔.๕ อริยสัจบรรพ คือรู้ชัดอริยสัจ ๔ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่ละอย่าง ตามความเป็นจริงตอนท้ายของทุกข้อ

มีความอย่างเดียวกันคือ “ภิกษุพิจารณาเห็นภายในกายภายในอยู่บ้าง พิจารณาเห็นกายท้ังภายในและภายนอกอยู่บ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น
และความเสื่อมสิ้นไปในกายอยู่บ้าง ก็เธอมีสติปรากฏชัดว่า “กายมีอยู่” เพียงเพ่ือเป็นความรู้และเพ่ือส าหรับระลึกเท่านั้น และ

                                         
๒๖ปิยทัสสีภิกข,ุ วิมตุติธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท, ๒๕๔๗), หน้า๙๘-๑๐๐.   



๙๙ 
 
เธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัย ไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก”แม้ในส่วนเวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธรรมมานุปัสสนา ก าหนด
พิจารณาเช่นเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากกายเป็นเวทนา จิต ธรรม๒๗ 

 
๕. บทสรุป 

กรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตให้เข้าถึงความสงบและให้เกิดปัญญา เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิตและเป็น
ธุระส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ประสบกับปัญหาติดขัดต่างๆ ในการด าเนินชีวิตจนเกิดความ
เครียดความคับแค้นใจ วุ่นวายใจเป็นทุกข์จึงต้องดิ้นรนแสวงหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว กรรมฐานจึงเป็นวิถีทางออกจากทุกข์ที่ดี
ที่สุดเท่าทีมนุษย์ค้นพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจากสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่ วิปัสสนาภูมิ
ทั้ง ๖ ประการนั้นย่นย่อลงเหลือแก่ รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เช่น เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแล้ว สีเป็นรูป เห็นเป็นนาม ถ้าเห็นรูปดีชอบใจเป็นโลภะ เห็นรูปไม่ดีไม่ชอบใจเป็นโทสะ เห็นแล้วเฉยๆ ไม่มี
สติก าหนดรู้เป็นโมหะ ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
เยาวชนคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ร่างกายและจิตใจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยการสอนสติปัฏฐานให้แก่เยาวชนเพ่ืออบรมให้
เยาวชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเพ่ือลดปัญหาต่างๆ ในสังคม 
เช่น ปัญหาเยาวชนกับยาเสพติด ปัญหาการไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาการไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ ปัญหา
ความก้าวร้าว ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาการขายบริการทางเพศ ปัญหาการยกพวกตีกัน ปัญหาการติด
อบายมุข ปัญหาการจี้ปล้น ปัญหาการท าร้ายร่างกายกัน หรือฆ่ากัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
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การรื้อฟื้นกฎหมายในสังคมไทยในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 

 นายณัฐพงษ ์อ่ิมทอง 
   ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

     วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร 
                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
บทคัดย่อ 
 กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ทุกๆประเทศเมื่อผ่านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมา
ระยะหนึ่งจะมีกฎหมายจ านวนมากที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กลายเป็นการสร้างภาระให้กับทั้งประชาชน
และภาคธุรกิจ  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้าง   ความเป็นธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 
การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นเรื่องส าคัญในล าดับต้นๆ ที่ต้องท าการปฏิรูปเพื่อให้สามารถใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการควบคุม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าความผิดของบุคคลในสังคม สร้างความเป็นธรรมแก่
สังคมอย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้องและยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยมี
ปัญหาส าคัญได้แก่ กฎหมายบางฉบับล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง 
ค าส าคัญ : การรื้อฟ้ืน, กฎหมาย, สังคมไทย, ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 
  
Abstract 
 Law is accounted for an important tool for country's development but in all countries, after a 
certain period of development in economy and social, many law will be obsolete and not  consistent with 
current context and become a burden to the people and business sector. Law and judicial administration 
are tools for justice and peace establishment in the society. Therefore, law and judicial administration 
reformation is the first priority in order to be able to apply the law as an instrument of controlling, prevent 
and suppress crime and offence committing by member of the society and genuinely render justice to the 
community. Important issue of law and judicial administration enforcement of Thai society is certain law is 
obsolete and not consistent with evolved social environment which block Thai people from reaching to 
judicial administration in quick, fair and without exception manner.  
Keyword: Reintroduce,  the law, Thailand, globalization era. 
 
บทน า 
 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดย
การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทขัดแย้ง 
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิมนุษยชน จากสภาพวิกฤตการณ์ของการใช้อ านาจในการออก
กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะชนชั้น และปัญหาด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพ่ิมมากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงการ
บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขาดประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ ถือกฎหมาย
ฉะนั้นการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นเรื่องส าคัญในล าดับต้นๆ ที่ต้องท าการปฏิรูป เพ่ือให้สามารถใช้
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กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการกระท าความผิดของบุคคลในสังคม       สร้าง
ความเป็นธรรมแก่สังคมอย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง และยุติธรรมสภาพปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม จากข้อมูลพบว่าการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยมีปัญหาส าคัญได้แก่ กฎหมายบางฉบับ
ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม 
และทั่วถึง โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจ ถูกแทรกแซงจากการเมือง การบังคับ
ใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ต ารวจ อัยการ ศาลยุติธรรมและหน่วยงานอื่นขาดความโปร่งใสมี
การทุจริต ปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน ทั้งในการสอบสวน สืบสวน การสั่งฟ้อง และการพิจารณาคดี 
 ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่าประชาชนมีความคาดหวัง 
ได้แก่ การสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารงานที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โปร่งใสปราศจากทุจริตคอรัปชั่น กฎหมาย      มีความทันสมัย ผู้กระท าผิดได้รับโทษอย่างเหมาะสม และเป็นภาระแก่
รัฐน้อยลงกรอบความเห็นร่วมของการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุความคาดหวังอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นที่ 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ กฎหมาย ระบบงานอ านวยความยุติธรรม 
ต ารวจ อัยการศาลยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ กรมราชทัณฑ์(กรอบความเห็นร่วม
ปฏิรูปประเทศไทย ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF THE PERMANENT 
SECRETARY FOR DEFENCE คณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขแก่คนในชาติ 2557) 

ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางด้านการร่างกฎหมาย
โดยเฉพาะโดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชด ารัสให้อาลักษณ์เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค์ เมื่อ
อาลักษณ์ด าเนินการเสร็จก็จะน าขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพ่ือทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง   แล้วจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศใช้บังคับเป็นเรื่องๆไปต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา"
พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน" ขึ้น ในปีพ.ศ. 2417เพ่ือเป็นองค์กรถวายค าปรึกษาแก่พระองค์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน การร่างกฎหมายและการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ดังกล่าวคล้ายคลึงกับ Conseild'EtatหรือCouncil of State ของกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรป    ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้เป็นสากล เพ่ือใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไข
สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศไทยท าไว้กับต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งคณะกรรมการร่าง
ประมวลกฎหมายต่างๆ ขึ้นหลายคณะเพ่ือร่างกฎหมายอย่างสากล และต่อมาทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรม
ร่างกฎหมาย"สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นในปี พ.ศ. 2466ใน เพื่อให้การช าระประมวลกฎหมายและร่างกฎหมายอื่นๆเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 
 กรมร่างกฎหมายได้ไปขึ้นตรงต่อ "คณะกรรมการราษฎร์" เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการออกกฎหมาย และในปี
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 เพ่ือจัดตั้ง "คณะกรรมการกฤษฎีกา" ขึ้น
ตามแนวทางของสถาบันที่ปฤกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5และ Conseild'Etatของประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรป โดย
องค์กรดังกล่าวจะท าหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐแทนกรมร่างกฎหมาย 
รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระท าตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคดีปกครองด้วย 
เพ่ือให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวได้จัดตั้ง "ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา" ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่และกลไกในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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อนึ่งอ านาจของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระท าตราหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือคดีปกครองได้รับการพัฒนาตลอดมาจนในที่สุดได้โอนไปเป็นอ านาจของศาลปกครองเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น
ในปี พ.ศ.2542(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราช
วังเขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-53130-2221-5344,0-
2221-5376,0-2221-5395โทรสาร 0-2226-6201,0-2226-3612) 

"กฎเหล็กในกระดาษ" ที่ไม่อาจบังคับได้ตามที่มันควรเป็น ไม่ใช่กฎหมายไม่ดี แต่"ผู้บังคับใช้"ต่างหากที่ปล่อยปละละเลย 
การน ามาใช้บังคับ กฎหมายหลายๆ ฉบับที่มีอยู่จึงเป็นได้เพียง "ข้อก าหนดในกระดาษ ที่ไร้ประสิทธิภาพ"ตัวอย่างล่าสุด คือ กรณี
เรือโดยสารท่องเที่ยวล่มที่เกาะล้าน พัทยา เรื่องนี้หากมองที่ปลายเหตุ ความผิดคงเป็นผู้ขับเรือและเจ้าหน้าที่ท่าเรือ ที่ชะล่าใจ
ปล่อยให้เรือบรรทุกผู้โดยสาร เกินก าลังที่รับได้จากจ านวนผู้โดยสารไม่เกิน 150 คน กลับบรรทุกมากกว่า 200 คน ดูจะเป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้เรืออับปาง จนมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง 6 คน บาดเจ็บสาหัสกว่า 10 คน สูญเสียใหญ่อีกครั้ง จาก
อุบัติเหตุทางน้ าที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าในรอบไม่กี่เดือนแต่ถ้ามองกันให้ชัด ปัญหาพลขับและเจ้าหน้าที่ชายฝั่งประมาท คือประมาท
เลินเล่อ ไม่ใช่กฎหมายไม่รัดกุมแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวบุคคล ผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งควรจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า 
ผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมทางน้ าทุกประเภท และพลขับเรือที่ต้องมีส านึกการให้บริการ ที่ต้องยึดปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ต้องไม่บรรทุกน้ าหนักเกิน จนน ามาซึ่งความเสียหายใหญ่ นอกจากนี้ ในข่าวยังระบุด้วยว่า พลขับมีอาการเมาจากสาร
บางอย่าง ยิ่งสะท้อนความบกพร่องของตัวบุคคลมากเข้าไปอีก ทั้งเจ้าตัวเองที่ต้องรู้ว่าไม่ควรท างานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอ่ืน
ในขณะมึนเมา ซึ่งผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

เช่นเดียวกันเจ้าของกิจการเดินเรือ ก็บกพร่องในกรณีที่ไม่ตรวจตราเข้มงวดกับพนักงาน ทั้งพลขับและลูกเรือ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดกรอบกฎหมายให้รัดกุม อย่างน้อยเจ้าของกิจการเรือก็ไม่ควรปล่อยให้ "คนเมา" ออกเรือเพราะต้องรับผิดชอบชีวิต
ผู้โดยสารจ านวนมาก หรือแม้แต่จะขับเรือเปล่าออกทะเลก็ไม่ควรอนุญาตให้ท าได้ เรื่องนี้ผู้ผิดจริงและต้องรับผิดชอบโดยตรง คือ
เจ้าของกิจการเดินเรือ พลขับ เจ้าหน้าที่ชายฝั่ง และลูกเรือ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนก่อโศกนาฏกรรม
ขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่าง (มาตรฐานคน-การบังคับใช้ จุดตายกฎหมาย..ไร้ประสิทธิภาพโดย : อรวรรณ หอยจันทร์ วันที7
พฤศจิกายน 2556เวลา 01.00น. http://www.bangkokbiznews.com) 

กฎหมายจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ทุกๆประเทศเมื่อผ่านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมา
ระยะหนึ่งจะมีกฎหมายจ านวนมากที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กลายเป็นการสร้างภาระให้กับทั้งประชาชน
และภาคธุรกิจ รวมทั้งภาครัฐเองก็ต้องจัดสรรทั้งงบประมาณและก าลังคนเพ่ือมาบังคับใช้กฎหมายบางฉบับที่ไม่มีความจ าเป็น
แล้ว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าต้นทุนส าหรับการก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ คิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ประมาณ10-20% ของจีดีพีในหลายๆประเทศที่ต้องการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกคล่องตัวมีความโปร่งใส
มากขึ้น จะมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ขั้นตอนของการพิจารณายกเลิกกฎหมายที่
ล้าสมัย หรือที่เรียกว่าการตัดทิ้งกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น“Regulatory Guillotine” ซึ่งหลายประเทศมีประสบการณ์ในการ
โละทิ้งกฎหมาย เช่น เกาหลีใต้เคยโละกฎหมายที่ไม่จ าเป็นจ าเป็นกว่า 2,000ฉบับภายใน 2 ปี หลังจากนั้นมีการลงทุนทางตรง
จากต่างชาติ (FDI) ไหลเข้ามาในประเทศกว่า36.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เกิดการจ้างแรงงานใหม่ถึง 1.06ล้านต าแหน่ง ภาค
ธุรกิจลดต้นทุนได้ประมาณ 4.4% ส่วนเวียดนามภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนไปได้กว่า 1.45พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี แม้แต่
ประเทศเล็กๆอย่างคอสตราริกและเคนยาก็ลดต้นทุนของภาคธุรกิจได้ 65.6 และ 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี ตามล าดับ 

“การรื้อฟ้ืนกฎหมายเรียกเกณฑ์ก าลังพลถูกน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศ ที่มี
หน่วยกองก าลังติดอาวุธนิยมรัสเซียได้ยึดที่ท าการรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่ง ที่เป็นอันตรายต่ออาณาเขตแดนของยูเครน”ทางด้าน 
โจนาธาน มาร์คัส ผู้สื่อข่าวบีบีซีได้ให้ความเห็นว่า การตัดสินใจล่าสุดของเคียฟแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นในระยะสั้น แต่เป็น
การส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ด้านบวก ซึ่งที่จริงแล้วกองทัพยูเครนที่ขาดเงินสนับสนุนมาเป็นเวลานานนั้นไม่มีทางที่จะสามารถ
รับมือกับกองก าลังรัสเซียที่ขณะนี้ตั้งรออยู่บริเวณพรมแดนได้และ มาร์คัส เสริมต่อว่า ความจริงแล้วศึกชิงเขตแดนได้เริ่มไปนาน

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/541251#sthash.Z9fjFZRU.dpuf


๑๐๔ 
 
แล้ว และเคียฟได้ตกเป็นฝ่ายเพ่ียงพล้ า ทั้งนี้นักวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นว่า กองทัพยูเครนมีทั้งหมด 130,000 นาย และ
สามารถเพ่ิมได้ถึง 1 ล้านนายจากการเรียกกองหนุนเพิ่มเติม 

ในปลายปี 2013 เคียฟได้ยกเลิกกฎหมายเรียกเกณฑ์ชายชาวยูเครนเข้ารับใช้ชาติจากการที่อดีตประธานาธิบดียูเครน 
วิกเตอร์ ยานูโควิช ต้องการปฏิรูปการเกณฑ์ก าลังพลใหม่เพ่ือสร้าง “กองทัพมืออาชีพ” ขึ้นและเมื่อวานนี้ (1) ที่เมืองโดเนตสค์ 
กลุ่มผู้ประท้วงนิยมรัสเซียได้โจมตีตึกที่ท าการอัยการ โดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเป็นสายให้เคียฟ และหลังจาก
นั้นฝูงผู้ประท้วงได้กรูเข้าไปภายในตัวส านักงาน ท าการยึดอาวุธและโล่จากต ารวจ และโบกธงสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์น
อกจากนี้ ผู้ประท้วงหลายคนได้ร้องว่า “ฟาสซิสต์! ฟาสซิสต์!” และมีรายงานว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ โดยมี
ต ารวจนายหนึ่งได้วิ่งหนีออกจากตัวส านักงานอัยการ และภายหลังให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่า “จะให้ผมรับมือกับเหตุการณ์ที่
เลวร้ายอย่างนี้ได้อย่างไร”และในวันพฤหัสบดี (1) นายกรัฐมนตรีเยอรมัน อังเกลา แมร์เคิล ได้ต่อสายถึงประธานาธิบดีรัสเซีย 
วลาดิมีร์ ปูติน ขอให้ช่วยเหลือปล่อยตัวคณะผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลุ่มทหารต่างชาติที่ได้ถูกควบคุมตัวไว้ในยูเครนตะวันออก โดย
พวกเขาถูกจับที่ด่านตรวจของกลุ่มผู้ประท้วงยูเครนนิยมรัสเซียในเมืองสลาเวียนส์กในวันศุกร์ที่ผ่านมา (25)ในขณะที่ปูตินได้ย้ า
ข้อเรียกร้องให้ทางเคียฟถอนก าลังทหารที่ออกปฏิบัติการที่ทางตะวันออกและทางใต้ของประเทศเพ่ือเปิดทางให้มีการเจรจา
ระดับชาติ 

นอกจากนี้ ผู้น าเยอรมันได้พบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา ในวันนี้ (2) เพ่ือปรึกษาในวิกฤตยูเครน ซึ่งใน
เบื้องต้นทั้งคู่มีความเห็นที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน(ยูเครน” รื้อฟ้ืน กม.เกณฑ์ก าลังพล รับวิกฤตยูเครนตะวันออก - “แมร์เคิล” 
ต่อสายขอปูตินช่วยปล่อยคณะผู้สังเกตการณ์โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์2 พฤษภาคม 2557 16:22 น.)  
 กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลและส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง  แต่ที่ผ่านมา
กระบวนการออกกฎหมายของประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ เนื่องจากขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน
การประเมินความจ าเป็นและความคุ้มค่าของการออกกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในกลุ่มองค์การเพ่ือความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย หรือ RIA (Regulatory 
Impact Analysis) ขึ้นเพ่ือ (1) พัฒนากระบวนการในการก าหนดกฎกติกาของภาครัฐ และ (2) ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐ
ให้มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการด าเนินการที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ดังนี้ ขั้นแรก คือ การประเมิน “ความจ าเป็นในการออก
กฎหมาย” และขั้นที่สองคือ การประเมิน “ความคุ้มค่าของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ” ซึ่งให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือลดผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส าหรับ
ประเทศไทย RIA ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะรัฐบาลได้ก าหนดให้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 แล้ว และรูปแบบในการประเมินที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งมีตัวแบบจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็น
สมาคมของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แต่พบว่ายังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติมากมายส่งผลให้กฎหมายไทยไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะ
เป็น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย  ของ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ านวยการ
วิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) เพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้างต้น คณะวิจัยได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในการออกกฎหมายทั้งหมด 3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ปรับขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมายให้บังคับใช้ RIA กับกฎหมายทุกล าดับชั้น ไม่ใช่เฉพาะ
กับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น โดยอาจเริ่มจากกฎหมายที่มีความความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคมก่อนเพ่ือ
จ ากัดปริมาณงานของหน่วยงานที่ต้องจัดท าและหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบ 

ประการที่สอง ให้จัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมายหนึ่งครั้งเพ่ือ
ประเมินความจ าเป็นในการออกกฎหมายและประเมินทางเลือกอ่ืนๆ และเมื่อมีการยกร่างกฎหมายแล้วอีกสองครั้งเพ่ือ
ประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกต่างๆ รวมถึงร่างกฎหมายในภาพรวม 

ประการสุดท้าย ผลักดันให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของ RIA ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท า
ประกอบในการเสนอกฎหมายที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง (โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการ



๑๐๕ 
 
ออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาธันวาคม 2557) 

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมาย” ใจความส าคัญว่า สิ่งที่ส่วนราชการต้องเตรียมการหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติมีอยู่ด้วยกันหลาย
เรื่อง หากอยู่บนสมมติฐานว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติ หนึ่งในมาตราที่ส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ 
มาตรา 77 ซึ่งจะถือว่าเป็นหัวใจของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี้ก็ว่าได้ ใจความของมาตราดังกล่าวมีการก าหนดเรื่องการวิเคราะห์
ผลกระทบกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ซึ่งการวิเคราะห์คือการบอกข้อดีข้อเสียของกฎหมายนั้น ซึ่งจะต้องชั่ง
น้ าหนักดูทางเลือกในการออกกฎหมาย และทันทีที่รัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้ ทุกหน่วยงานก็จะต้องท า RIA ซึ่งไม่ว่าร่าง
รัฐธรรมนูญจะผ่านการลงประชามติหรือไม่ก็ตาม ก็ยังจะต้องมีการเขียน RIA ไว้อยู่ดี ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายมีอยู่ 3 ลักษณะ 

ปรับปรุงกฎหมายที่เก่าของไทย บางฉบับใช้มาร้อยกว่าปี 
ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เก่า แต่ไม่สอดคล้องกับกระแสของโลก รวมถึงบริบทของสังคมไทย ทั้งเรื่องประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน เป็นต้น 
ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เก่า ยังสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย แต่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ จึงน ามาสู่ความรู้สึก

ของผู้คนว่าต้องมีการปรับปรุง 
ดร.วิษณุ กล่าวถึงนโยบายของรัฐเรื่องการก าหนดรูปแบบของการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายว่า จะมีการ

มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดรูปแบบ
ของการวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมาย ให้เกิดเป็นสูตรมาตรฐาน และให้ทุกหน่วยงานน าสูตรนี้ไปใช้เป็นแนววิเคราะห์ ในเบื้องต้น 
มีรูปแบบการวิเคราะห์อยู่บ้าง 8 ข้อ คือ 

1. การวิเคราะห์เรื่องคน ทั้งในเรื่องปริมาณ และคุณภาพ 
2. วิเคราะห์เรื่องงบประมาณ 
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกฎหมายอ่ืน เช่น บางครั้งกฎหมายที่มีอยู่ดีกว่าที่จะออกกฎหมายใหม่ ซึ่งอาจไปแก้ปัญหา

โดยการแก้กฎหมายเพียงมาตราเดียว หรือเรื่องบางเรื่องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด มิฉะนั้นจะเกิดปัญหากฎหมายซ้ าซ้อนกัน เหลื่อมล้ า ทับซ้อนกัน 

4. วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
5. วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาระของประชาชน ที่จะต้องไม่สร้างผลกระทบที่เป็นภาระของประชาชนเกินความจ าเป็น 
6. วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสังคม 
8. วิเคราะห์ผลกระทบทางการเมืองการปกครอง 
ดร.วิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลทุกชุดดูเรื่อง RIA ทั้งนั้น แต่ไม่ชัดเจน ไม่เปิดเผย ดังนั้นต้องมีการเปิดเผยการศึกษาผลกระทบ 

เช่น การขึ้นเว็บไซต์ นอกจากนี้ เครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมายนั้น รัฐบาลคิดเห็นว่ามี 3 ตัว คือ CEO ได้แก่ 
C – Checklist คือ การจัดท า checklist คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่าต่อไปนี้กฎหมายทุกฉบับเมื่อเข้า
ครม.แล้วไปที่กฤษฎีกาต้องท า checklist 10 ข้อ ซึ่ง checklist นี้ มีการจัดท าตั้งแต่พ.ศ. 2548 แล้ว วันนี้ ฟ้ืนขึ้นมาใหม่ ซึ่ง 
checklist นี้ มีที่มาจาก OECD แล้วน ามาดัดแปลงใช้ในประเทศไทย E – Experience คือ ประสบการในการวิเคราะห์
ผลกระทบนั้นต้องอาศัยประสบการณ์จากกฎหมายอ่ืนๆ ของประเทศไทย กฎหมายต่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่าการศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบ O – Opinion คือ ความคิดเห็นของ stakeholder ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ภาคเอกชน ภาคราชการ คิดเห็น
อย่างไร เมื่อดูจนครบถ้วนแล้วจะพอรู้ได้เลยว่ากฎหมายนี้ควรจะผ่านหรือไม่ผ่าน  (รายงานพิเศษ: 5 ปี “คปก.” พร้อมเดินหน้า
ยกระดับปฏิรูปกม.ด้วย RIA “ดร.วิษณุ” แนะส่วนราชการเตรียมพร้อมภารกิจ “วิเคราะห์ผลกระทบกม.” ตามรธน.ม. 77 



๑๐๖ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย อาคารชอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 15 เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลอง
เกลือ อ าเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 11120)  

 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สภาพปัญหา 
กฎหมายเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการรักษาและอ านวยความยุติธรรม รักษาความสงบสุขของประชาชน ในสังคม

ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของสังคมไทย และกระแสโลกาภิวัตน์มีผลท าให้กฎหมายมีช่องโหว่ให้ผู้กระท าผิดสามารถละเมิดสิทธิ
ของคนอ่ืนโดยไม่ผิดกฎหมายได้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมบางฉบับล้าสมัย การ
แก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการในการออกกฎหมายใหม่มีความล่าช้า ประกอบกับยังไม่มีการพัฒนาหรือออกกฎหมายใหม่ใน
บางเรื่องที่ส าคัญ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

 
กรอบความเห็นร่วม 
ข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขกฎหมายประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และการพัฒนากฎหมาย ที่

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมไทย
ปัจจุบัน เพ่ือให้กฎหมายมีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สามารถบังคับใช้ได้จริง และมีมาตรฐานในระดับสากล 
บุคคลได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายอย่างยุติธรรม และปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข เช่น 

 แก้ไขกฎหมายเรื่องอัตราโทษ ค่าปรับ ให้เหมาะสมกับมูลค่าของการกระท าความผิดให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน  

 แก้ไขกฎหมายเพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยมุ่งเน้นไปที่สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เช่น การมีประกันอิสรภาพอยู่ในศาล เพ่ือรองรับในเรื่องการประกันผู้ต้องหา 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงเดิมให้ผังเมืองมีอายุ 5 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี รวม 7 ปี การต่ออายุ
ท าได้ยากท าให้เกิดสุญญากาศ ส่งผลให้มีการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่หวงห้าม ข้อเสนอคือ ปรับให้ พ.ร.บ. ผังเมืองรวม มีอายุ 10 
ปี ต่ออายุครั้งละ 2 ปี ได้ 2 ครั้ง รวมเป็น 14 ปี และกฎหมายควรให้อ านาจพิจารณายกร่างปรับปรุงผังเมืองรวมได้ทุกปี หาก
เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ค่อนข้างสูง หรือผังเมืองล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์ เพ่ือให้ พ.ร.บ. ผังเมืองมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแบบอาคารสถานที่ปัจจุบันมากขึ้น 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติภัย และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือให้ข้อกฎหมายยาสูบมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ครอบคลุมการโฆษณา กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ และแนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐได้
ง่าย เพื่อให้เป็นกลไกอิสระ และสามารถบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวาง
แผนการเสนอกฎหมายให้ชัดเจนโดยมีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถตรากฎหมายให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้ด้วย 

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการแรงงาน และการลงทุน            ตามหลักการค้าเสรี
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 กฎหมายที่ควร
ด าเนินการปรับปรุงได้แก่ 



๑๐๗ 
 

1. กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพ่ือให้การค้าเสรีเป็นไปอย่างเป็นธรรม มิฉะนั้นธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) 
ของไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดได้ 

2. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือประกันว่าผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานอย่างแท้จริง 

3. กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ประกอบการหรือการถือหุ้นของคนต่างด้าวในนิติบุคคลที่เป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับพันธกรณีตาม AEC 

4. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือสนับสนุนให้เอกชนไทยสามารถได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต
ไปยังรัฐภาคีของประชาคมอาเซียนที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าในประเทศไทยอันจะท าให้ภาคเอกชนไทยได้รับประโยชน์ ได้อย่าง
เต็มที ่

5. กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล 
(Alternative Dispute Resolution : ADR) เพ่ือรองรับการยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น   จากการเปิดตลาด การค้า การลงทุนใน
ประเทศและเพ่ือป้องกันมิให้รัฐต้องทุ่มเทงบประมาณไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเอกชน
มากเกินไป 

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความกระชับ รวดเร็ว รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่นักธุรกิจ ประชาชน และสังคมในวง
กว้างรวมทั้งป้องกันปัญหาของการดาเนินการใดๆ ที่อาจนาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เช่น 

แก้ไขกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ไม่มีอายุความ และเป็นคดีที่มีโทษหนักไม่มีการรอลงอาญา 
เพ่ือให้สามารถฟ้องร้องผู้ต้องหา และผู้ร่วมมือท าทุจริตฯ เมื่อใดก็ได้ถ้ามีพยาน และมีหลักฐานเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ปรับปรุงกฎหมายการค้ามนุษย์ (เด็ก/ผู้หญิง) และกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศ การท าร้ายร่างกาย โดยปรับให้มี
โทษหนักขึ้น เพ่ือให้มีผลต่อการป้องปราม และป้องกันการกระท่าผิด 

ปรับปรุงกฎหมายตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพ่ือเพ่ิมข้อกฎหมาย
ครอบคลุมการจัดการมลพิษทุกด้านทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงการแก้ปัญหา 

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุก การลักลอบขนและตัดไม้ ให้มีโทษหนักขึ้น และยึดทรัพย์เข้าเป็นของแผ่นดิน 
เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

 
การพัฒนากฎหมาย 
พัฒนากฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เพ่ือให้มีกฎหมายบังคับใช้ในสังคมอย่างเหมาะสม และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชน กฎหมายที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ 
  กฎหมายภาษีทรัพย์สิน โดยเน้นการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีให้ผู้มีรายได้มากเสียภาษีมาก โดยเฉพาะ

กรณีท่ีใช้บริการสาธารณะมากขึ้น แต่ต้องไม่กระทบต่อผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย 
  กฎหมายภาษีก้าวหน้าพร้อมค่าปรับ ส าหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยไม่ทาประโยชน์ใดๆ ปล่อยรกร้างว่างเปล่า 

เพ่ือความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ เพ่ือให้มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างเป็นทางการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับมาตรการ

ต่างๆ ในการติดตาม จับกุม และลงโทษคนโกงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 



๑๐๘ 
 

  กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย ให้สามารถเอาผิดได้กับทุกฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักสากลของความถูกต้อง และเป็น
ธรรม 

  กฎหมายคุ้มครองพยาน ผู้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ครอบคลุมถึงผู้แจ้ง
เบาะแสการทาผิดกฎหมาย เพ่ือพัฒนาระบบคุ้มครองพยานให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติได้จริง สร้างความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน พยานผู้เปิดเผยข้อมูล และผู้แจ้งเบาะแสผู้กระท าผิด 

  พัฒนา พ.ร.บ. สิทธิชุมชน เป็นกฎหมายกลางของข้อบัญญัติสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หาก
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติฉบับใดขัดแย้งกับกฎหมายสิทธิชุมชนให้ยึดถือข้อบัญญัติในกฎหมายสิทธิชุมชน เพ่ือส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชน กับ
หน่วยงานภาครัฐ 

  พัฒนา พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม โดยปรับจากระเบียบกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2553 เพ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้
สามารถดาเนินการให้ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมาย 

  พัฒนา พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ...(ฉบับกรมเจ้าท่า) เพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของที่
ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ 

  พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการจากัดความรับผิดเพ่ือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือเดินทะเล และ กฎหมายเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการท่าเรือเพ่ือช่วยในด้านการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชย์นาวีทั้งระบบให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ซึ่งส่งผลในส่วนของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 

  พัฒนา พ.ร.บ. กักเรือ พ.ศ. ...(ฉบับกรมเจ้าท่า) เพ่ือช่วยส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบการ     ช่วยในเรื่อง
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจพัฒนากฎหมายส าคัญต่อส่วนรวม ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเพ่ิมเติมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคม กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน แ ละกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

  พัฒนากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเวลาเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ แก้ไข
ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

(กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE คณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขแก่คนในชาติ 
2557) 

 
สรุป 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความสงบสุขให้สังคม แต่กระบวนการซึ่งที่จะได้มา
ที่แห่งตัวบทกฎหมาย เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่แบบของกฎหมาย รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ พระราชก าหนดพระราช
กฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบ ข้อ บังคับ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น การเกิดขั้นของสิ่งเหล่านี้ผูกผันกับประชาชนมากน้อยเพียงใด 
ประชาชนมีส่วนรับรู้กระบวนการหรือขั้นตอนมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีส่วนในการร่างมากน้อยเพียงใด ประชาชนได้
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้เกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน 
หรือท้องถิ่นไทย เกิดจากการมองในภาพรวมของคนเขียน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไข
เท่าที่ควร มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้ให้มันทันต่อปรากฏการณ์ที่มันเกิดขั้นจริงใน
สังคมไทยแค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กล่าวว่า บริษัทบุหรี่เลือกใช้สื่อออนไลน์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์ เป็นช่องทางสื่อสารการตลาดสู่เยาวชนเพราะยากต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย นอกจากวิธีการโฆษณาผ่านบุคคลแล้ว ยังพบรูปแบบการเปิดพ้ืนที่พบปะกันของบรรดานักสูบด้วย(กฎหมาย



๑๐๙ 
 
ค ว บ คุ ม ย า สู บ ไ ท ย  “ล้ า ส มั ย - ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม ”5 ก ร ก ฎ า ค ม  2556 | ข่ า ว ไ ท ย พี บี เ อ ส  
https://news.thaipbs.or.th/content/182036)  

ความล้าสมัยของกฎหมายไทยแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา และการผลักภาระให้แต่ท้องถิ่น หรือชุมชนที่ไม่มี ปากมีเสียง
มากนักในสังคมไทย เช่น “เมื่อเกิดบ่อขยะ สังคมไทยก็มองเพียงว่า ใครจะเป็นคนเข้าไปจัดการ ไปดูแลเรื่องนี้ แต่ไม่ได้มองย้อน
ไปว่า สาเหตุที่แท้จริงแล้วขยะมาจากไหน สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดขยะใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้มันเป็นเรื่องของกรอบ
ความคิดของคนไทยที่ผิดมาตั้งแต่แรก ในสมัยก่อนที่ขยะยังไม่มีมากเหมือนตอนนี้ การด าเนินการเลยถูกก าหนดให้เป็นภาระของ
เทศบาล ที่เมื่อก่อนยังพอรับไหว แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป งบประมาณท่ีจะต้องใช้เพ่ิมข้ึน ขยะเพ่ิมข้ึน เมื่อรับภาระไม่ไหวขยะจึง
ถูกน าไปทิ้งนอกเขตรับผิดชอบ กรุงเทพฯ ก็น าไปทิ้งนอกเมือง นอกเมืองน าไปทิ้งที่ห่างไกลออกไป เป็นการผลักภาระออกไป
ให้กับคนที่ไม่มีอ านาจในการต่อรอง มีปากเสียงน้อยกว่า นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้น”ในการรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะต่าง ๆ 
เหล่านี้ โดยที่ผู้ผลิตเองไม่ได้มีส่วนต้องรับผิดชอบร่วมแต่อย่างใดดร.เดชรัตน์กล่าว (‘ขยะล้นเมือง’กฎหมายล้าสมัย-งบไม่พอ จี้
เลิกทิ้งชนบท-ดึงผู้ผลิตสินค้าแก้ปัญหาชุลีพร บุตรโคตร ศูนย์ข่าว TCIJ 21 เมษายน 2557ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิ
พลเมืองThai Civil Rights and Investigative Journalism205 ม.5 ต.หนองควายอ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 อีเมล 
tcijinfo@gmail.com) 

แม้จะมีการรื้อฟ้ืนกฎหมายการศึกษาปัญหาของกฎหมายไทย ความเห็นร่วม และการพัฒนากฎหมายไทย ปรับขอบเขต
ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายให้บังคับใช้ RIA กับกฎหมายทุกล าดับชั้นจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นผลักดันให้มี
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของ RIA  ที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าประกอบในการเสนอกฎหมายที่ปลอด
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พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 
     พระครูสิริวชิรานุยุต   จิรว โส 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 
การแข่งขันในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 

ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การในการเพ่ิมคุณภาพ การให้บริการใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการที่องค์การจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการท าให้การเรียนรู้ในองค์การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การมี
กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้คือ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  องค์ความรู้ทีส าคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคน ดังนั้น องค์การจะต้องมี
กระบวนการและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้ 

การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น
เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท า ให้คนในองค์การเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ 

 
ค าส าคัญ : พุทธวิธีการจัดการองค์การ, องค์การแห่งการเรียนรู้     
 

Abstract 
Competitiveness nowadays depends on ability of an organization to create and utilize non-

material property such as knowledge, technology and organization's culture of value-adding, new service, 
inventing innovation to correctly and rapidly response to customer's need and expectation. However, the 
ability to create and maintain advantages in competitiveness of an organization is depends on  its capability 
to create continuous flow of knowledge which will only be possible when the organization establishes 
process of searching, creating, collecting, filing, distributing, transferring, sharing and applying systems. This 
process is known as Knowledge Management (KM). Most important knowledge is tacit knowledge which 
embeds in individual, so, an organization must create process and environment which facilitate an exchange 
of knowledge in order to usefully apply it for organization's advantage.  

Knowledge Management and Learning Organization are significantly connected as the concept of 
establishing learning organization is the encouragement on member of organization to learn from outside 
and within organization in order to apply gained knowledge in self-development and organization's 
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performance. Or we can also say that a learning organization which know how to adapt and searching for 
new means of product or service creationthat will lead to a growth in organization's performance. However, 
to enable an ability of effective learning and development of the organization, knowledge management 
should always be implemented along side.    
Keywords : Buddhist learning organization management, learning organization 
 
๑. บทน า 

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุ
สิ่งของซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวพัฒนาเพ่ือพร้อมรอ งรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เองจึงท าให้กระแสความต้องการที่จะปรับพัฒนาองค์การให้มีความ
คล่องตัวมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจึงมีอิทธิพลมากไปทั่วโลก 

องค์การ และการจัดการเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างยาวนาน องค์การในอดีตเป็นองค์การที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการชุมชน สังคม และรัฐ เป็นด้านหลัก ส าหรับองค์การในยุคใหม่นั้นมีความหลากหลายทั้งวัตถุประสงค์ และ
รูปแบบในการจัดตั้ง ความหลากหลายเหล่านี้เกิดจากความซับซ้อนของบริบททางสังคมนั่นเอง ๑มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับ
องคก์ารตั้งแต่เกิด คือ ครอบครัว หรือ ตระกูล ซึ่งนับเป็นองค์การแบบไม่เป็นทางการ เมื่อเจริญเติมโตขึ้นถึงวัยเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์การแบบเป็นทางการ นั้นแสดงว่ามนุษย์ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแล้วโดยไม่รู้ตัว องค์การมี
อยู่ทุกๆที่และเป็นที่คุ้นเคยกับมนุษย์ทุกคน องค์การจึงเป็นระบบทางสังคมส าคัญที่มนุษย์ต้องท าความเข้าใจและจะต้องสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในองค์การนั้น และการใช้ชีวิตอยู่นั้นก็ต้องเพ่ือการด ารงอยู่ได้ต่อไปขององค์การนั้นๆ ด้วย การ
บริหารจัดการทรัพยากรองค์การที่ดีมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการประสบความส าเร็จและการด ารงอยู่ขององค์การอย่างมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน เพราะเป็นการควบคุมก ากับการใช้ทรัพยากรขององค์การ เช่น คนเงิน เวลา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช่ต่างๆ ให้
คุ้มค่า และส าเร็จประโยชน์มากที่สุด๒ 

ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดได้ 
แต่ความรู้มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง และสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารรวมถึงวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น ล้วนต้องใช้ความรู้ในการพัฒนาทั้งสิ้น ผู้บริหารขององค์กร
จึงต้องหันมาให้ความส าคัญกับความรู้ของคนในองค์กร โดยน ากลยุทธ์การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารซึ่งใน
ปัจจุบันการจัดการความรู้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้มีหลายรูปแบบ แต่สิ่งส าคัญของทุกรูปแบบ
คือการก าหนดความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือน า
ความรู้ของพนักงานแต่ละคนในองค์การมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนและต่อยอด ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๓ 

พระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้สถาปนาองค์การพระพุทธศาสนาขึ้น หลังจากที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาจนมีคนศรัทธาเชื่อและได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกองค์การพระพุทธศาสนาจึง
เกิดข้ึน พระพุทธองค์ทรงประทานแนวคิดและหลักธรรมค าสั่งสอนในส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การของสงฆ์ ให้มีความม่ันคง
ยั่งยืนและด ารงอยู่มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ และอีกอย่างองค์การพระพุทธศาสนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้องค์การแห่ง
การศึกษา 
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๒วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔. 
๓ยุทธนา แซ่เตียว, การจัดการความรู้สร้างองค์การอัจฉริยะ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดคูเอชั่น, ๒๕๔๗), หน้า ๗ 
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๒. การบริหารจัดการองค์การ 

การศึกษาองค์การสมัยใหม่ได้เริ่มต้นประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๘ และเริ่มมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๑๙ นับตั้งแต่นั้นมาการศึกษาองค์การก็ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสาขาวิชาต่างๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้
เกิดขึ้นพร้อมๆ กับกระบวนการการเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernization) ซึ่งเป็นสังคมที่มนุษย์มีแนวโน้มอาศัยและใช้ชีวิตใน
องค์การมากขึ้นทุกขณะ จนมีการกล่าวกันว่ามนุษย์องค์การ ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม มนุษย์จ านวนมากใช้เวลาใน
องค์การอย่างน้อยหนึ่งในสามของเวลาในชีวิตประจ าวัน และมีไม่น้อยที่ใช้เวลามากกว่านั้น การใช้ชีวิตในการองค์การของมนุษย์
เช่นนี้ ท าให้องค์การเป็นแหล่งที่บันดาลทั้งความสุขและความขมข่ืนให้กับมนุษย์ องค์การเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์การด้วยเช่นเดียวกัน การศึกษาเพ่ือท า
ความเข้าใจองค์การและการจัดการมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง๔ 

๑) ความหมายของการบริหารจัดการ มีนักวิชาการหรือผู้มีความรู้หลายท่านได้ความหมายของการบริหารจัดการ
ดังเช่น 

“บริหาร” มาจากค าว่า Administration หรือบางต าราก็ใช้ค าว่า Management ตาม 
หนังสือ Webster Dictionary ค าว่า Administration มีความหมายเหมือนกับค าว่า Managementฉะนั้น จึงมีการใช้ทั้งสองค า
นี้ในลักษณะเดียวกัน แต่ค าว่า Management มักจะใช้ในการบริหารองค์การหรือหน่วยงานที่มุ่งในด้านผลก าไร แต่การบริหาร
ในวงการศึกษาหรือการบริหารงานโครงการสุขภาพในสถานศึกษานี้มิได้มุ่งหวังผลก าไรจึงควรใช้ค าว่า Administration จึงจะ
เหมาะสมกว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์๕ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) มีลักษณะวิธีด าเนินงานเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking)หรือการวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และมีจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน๖ 

๒) ความหมายขององค์การ มีนักวิชาการหรือผู้มีความรู้หลายท่านได้ความหมายขององค์การ ดังเช่น 
จอมพงศ์  มงคลวนิชกล่าวว่า องค์การ คือ การรวมตัวกันของบุคคลเป็นหน่วยงาน ท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมาย

เดียวกัน มีแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการจัดการและประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ  องค์การเป็นระบบสังคม (Social 
System) คือมีบุคคลหลายส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ละคนต่างมีหน้าที่ที่จะท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน อาจมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะเป็นนายจ้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นสถานประกอบการ เป็นสมาคม หรือฐานะอ่ืนๆได้หลาย
ฐานะ๗ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตกล่าวว่า องค์การ เป็นหน่วยทางสังคมที่อยู่ภายใต้และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งสมาชิกมีค่านิยม และผลประโยชน์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ

                                         
๔พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑ 
๕ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New York :Macmillian, ๑๙๔๗), p. ๓. 
๖วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
๗จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 



๑๑๓ 
 
เป้าประสงค์นั้นจึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือรวบรวมกลุ่มงาน กิจกรรม และก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งมี
การสร้างระบบการประสานงาน และยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่น๘ 

๓) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การ 
ลูเธอร์ กูลิค และลินดัลเออร์วิค ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และได้เสนอแนวคิดหลักPOSDCORB ซึ่ง

หมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 
๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะท าอะไรบ้าง เพ่ืออะไร มี

แนวทางปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องท าก่อนการลงมือปฏิบัติ 
๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองค์กร กล่าวคือ เป็นการจัดสายงานแบ่งแยกอ านาจการบริหารให้

ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
๓. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคลอันได้แก่การจัดอัตราก าลัง การสรร

หา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีการประเมินผลการท างาน และการให้พ้นจากงาน 
๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการท างานเสนอแนะวิธีการท างานหลังจากท่ีได้วิเคราะห์

อย่างรอบคอบแล้วว่า ควรจะท าอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด 
๕. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยและ

บุคคลในต าแหน่งต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสื่อสารการก าหนดระเบียบแผนใน
การท างาน เป็นต้น 

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การท างานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่า
ตนเองได้ท าอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลประการใด 

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรม๙ 

๓. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization- LO) เริ่มมีการพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพ่ือ

การปฏิบัติในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ ต่อมาองค์การเรียนได้รับการสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อ Peter Senge(๑๙๙๐) ได้เขียนหนังสือ
ขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization. โดย Senge ชี้ให้เห็นว่า ใน
ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์แหล่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือความสามารถและอัตราที่ องค์การสามารถเรียนรู้และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็วกว่าคู่แข่ง  ในแวดวงวิชาการด้านองค์การการเรียนรู้มีแนวคิดที่มีการถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง คือ องค์การเรียนรู้ (LO) กับการเรียนรู้ขององค์การ (OrganizationLearning - OL) นักวิชาการบางคนใช้ศัพท์ทั้ง
สองตัวนี้ในความหมายที่เหมือนกัน ขณะที่บางคนพยายามแยกศัพท์สองตัวนี้ออกจากกัน ความเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับความหมาย
ของ LO และ OL ยังไม่เกิดขึ้น ยิ่งกว่านั้นข้อถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของบุคคลกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ในองค์การ รวมทั้งการถ่ายทอดระหว่างการเรียนรู้ทั้งสองลักษณะก็ยังหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไม่ได้
เช่นเดียวกัน๑๐ 

การแข่งขันในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การในการเพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุนลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ สร้าง

                                         
๘พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒ 
๙Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York :Institute of Public Administration, 

๑๙๗๓), pp. ๑๘-๑๙ 
๑๐พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๕๔. 



๑๑๔ 
 
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการที่องค์การจะสร้างและ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการท าให้การเรียนรู้ในองค์การไหลเวียนอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด 
แบ่งปันและใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ทีส าคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคน ดังนั้น องค์การจะต้องมีกระบวนการและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้ โดยปกติแล้วยากท่ีจะสามารถจัดการ
ความรู้ องค์การไม่สามารถสั่งให้ผู้รู้คนนั้นถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อ่ืนได้ องค์การต้องสร้างบรรยากาศที่เอ้ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้นและเห็นจริงได้ ซึ่งจะน าไปสู่ค่านิยมและเป็นวัฒนธรรมองค์การในที่สุด โดยกระบวนการของการ
จัดการความรู้ (KM Process) เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีกระบวนการหลักๆ ที่ส าคัญ คือ  

๑) การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
๒) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieve) 
๓) การใช้ความรู้ (Knowledge Usage / Utilization) 
๔) การเคลื่อนย้าย / กระจาย / การแบ่งปันความรู้(Knowledge Transfer / Distribution / Sharing) 
๕) การสร้างความรู้ใหม่( New KnowledgeCreation)๑๑ 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น

เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท าให้คนในองค์การเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริก าร อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ๑๒ 

Pedlerได้ให้แนวคิดว่า องค์ประกอบของบริษัทแห่งการเรียนรู้มี ๕ ด้านได้แก่  
๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  

-ใช้การเรียนรู้เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ (Learning Approach to Strategy)องค์การมีแนวทางที่จะใช้แนวทางการ
เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 

-การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องค์การจะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายได้อย่างไรบ้าง 

๒) ด้านการมองภายในองค์การ (Looking In)  
-ข้อมูลข่าวสาร (Information) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเพ่ือกระจายอ านาจและข้อมูลให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
-ระบบบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจัดท างบประมาณ การ

รายงานผลระบบบัญชีขององค์การควรจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานว่าองค์การมีการบริหารเงินเป็นอย่างไร 
-การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) เป็นการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์การมองเห็นว่า

หนว่ยงานอื่นๆ เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

                                         
๑๑จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕๓ – ๒๕๖. 
๑๒สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร  : จิรวัฒน์เอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๘), หน้า 

๒๕ – ๒๖. 



๑๑๕ 
 

๓) ด้านโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์การ โครงสร้างหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ขั้นตอนกระบวนการท างานเป็นเหมือนกับโครงสร้างที่ไม่ถาวร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก เพ่ื อให้เหมาะสมกับงาน 
ผู้ใช้งาน และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

๔) ด้านการมองภายนอก (Looking Out) 
-การให้พนักงานเป็นผู้วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  (Boundary Workers as Environment 

Scanner)  
-การเรียนรู้ระหว่างองค์การ (Inter – organization Learning) องค์การควรเรียนรู้จากพันธมิตรและองค์การ

อ่ืนๆ ด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
๕) ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities)  

-บรรยากาศการเรียนรู้ (learning Climate) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่พ้ืนฐานที่จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิด
การเรียนรู้จากการทดลองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านทางการตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสนับสนุน 

-โอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน (Self-development Opportunity for All) การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเจอกับลูกค้าโดยตรง รวมทั้งกา รกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง๑๓ 

๔. พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 

๑) พุทธวิธีการจัดการองค์การ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 

(Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 

วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี
เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก 
การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าที่ (Function) ของนัก
บริหารมีอยู่ ๕ ประการตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC  

P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาใน
อนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 

                                         
๑๓อ้างใน จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕๙. 



๑๑๖ 
 

C คือ Controllingหมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้ง
กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรเราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการและการก ากับดูแลตามล าดับ๑๔ 

การจัดองค์การ(Organization)ซึ่งในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการ
ก าหนดให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือต าแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามาใน
องค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสาย คือ แม่น้ าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี  ไหลถึงมหาสมุทร
แล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 
ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน
นับว่าสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”  

พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด การอยู่ร่วมกัน
ของคนท่ีเท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายในองค์กร เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่า เท่าเทียมกับคน
อ่ืนก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้ใคร ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกันน าทุกข์มาให้  ถ้าเป็น
เช่นนั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กรก็มีไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามล าดับพรรษา ผู้ บวชที
หลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน 

เมื่อสาวกมีจ านวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จาก
การที่ทรงกระจายอ านายให้คณะสงฆ์ด าเนินการอุปสมบท เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องท าร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถ
บริหารจัดการเอง หรือเมื่อมีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอ านาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการ
แก้ปัญหา 

พระพุทธเจ้าทรงด ารงต าแหน่งเป็นธรรมราชา คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เรา
เป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรอง
ประธานบริหาร อยู่ในล าดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะ
เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายรับผิดชอบ งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ช านาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ เช่น พระมหากัสสปะเป็นผู้ช านาญด้านธุดงค์ 
พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ช านาญด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป็นผู้ช านาญด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ช านาญด้าน
การแสดงธรรมการแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของกระจายอ านาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา 

ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้มีความช านาญในด้านต่าง 
ๆ ก็สอดคล้องกับการแต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส่วนการที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่
พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยกย่องพระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ได้เหมือนกัน 

๒) พุทธวิธีการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้(Knowledge Management) เป็นกระบวนการแนวความคิดที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
โลกแนวความคิดหนึ่งการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรู้ทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดการความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี

                                         
๑๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า๓ - ๕. 



๑๑๗ 
 
การจัดการความรู้ทั่วไปท าการศึกษาเรื่องความรู้ ส่วนการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญา ซึ่งเป็นหลักการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุขในการบรรลุ
ธรรมดังนั้นจึงมีค าสองค าที่ต้องท าความเข้าใจก็คือค าว่า ความรู้ กับค าว่า ปัญญา  

เราต้องเห็นตรงกันก่อนว่า ปัญญาคืออะไร ค าว่าปัญญาในภาษาไทย หมายถึงความรู้ (Knowledge) และความรอบ
รู้ (Wisdom) ตรงนี้แหละที่เราใช้ค าก ากวม ความรู้ทั่วไป (Knowledge) เราก็เรียกว่าปัญญา แม้กระทั่งความรู้ในการประกอบ
อาชีพ เราก็เรียกว่าปัญญา ดังข้อความที่ว่า “ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน ทั่วแคว้นแดนดิน มีสิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียจ
คร้าน บ่พานพบเลย”ในภาษาอังกฤษเราใช้ค าว่าความรู้ต่างจากค าว่าปัญญานั่นคือค าว่าความรู้หมายถึง สุตะ (Knowledge)ส่วน
ค าว่า ปัญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู้ (Wisdom) 

ความรู้คืออะไรต่างจากปัญญาอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค านิยามค าว่าความรู้ไว้ว่า เป็นสิ่งทีสั่ง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าและประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติหรือทักษะ เป็นความเข้าใจหรือสารสนเทศ
ที่ได้จากประสบการณ์  อาจกล่าวได้ว่า ความรู้ต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ หรือ Information นั่นคือความรู้เป็นเรื่องของการรับ
ข้อมูลข่าวสารบวกมาสร้างประสบการณ์ ส่วน ปัญญาไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารหรือ Information เพียงอย่างเดียว ปัญญาไป
ไกลกว่าการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูลข่าวสาร ท่านเรียกว่าสัญญาคือความจ าได้หมายรู้ สัญญาเป็นความรู้ขั้นจ า คือ
รู้เท่าที่เห็น เข้าใจเท่าที่ฟัง เวลาที่เราจัดการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษา บางที่ผู้เรียนก็ได้แค่สัญญาคือความจ า เขาไม่ได้
ปัญญา ค าว่าปัญญา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง “ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” 
การเรียนมากได้ข้อมูลมากเป็นความรู้แต่ยังไม่ใช่ปัญญา ปัญญา เป็นความฉลาดรอบรู้ที่เกิดจากการเรียนและการคิด๑๕ 

พระพุทธเจ้านับว่าเป็นยอดแห่งนักบริหาร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีนักบริหารคนใดที่เหนือกว่าพระองค์
เลย การบริหารจัดการความรู้ที่หลายคนคิดว่าเป็นของใหม่นั้น ความจริงพระพุทธเจ้าได้ท ามาก่อนแล้ว และการบริหารจัดการ
ความรู้ของพระองค์นับได้ว่าประสิทธิผลดีเยี่ยมไม่แพ้ทฤษฎีของใคร หากพิจารณาตัวองค์กรพุทธศาสนานั้น ก็จะเห็นว่า องค์กร
ของพุทธ เป็นองค์กรแห่งความรู้โดยตรง 

เพราะค าว่า “พุทธ” ก็หมายถึง “รู้” อยู่แล้ว การด าเนินการทุกอย่างจึงเป็นไปเพ่ือการเข้าถึงความรู้ และไม่ใช่แค่
เป็นความรู้ธรรมดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังเป็นความรู้อันสูงส่งที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากวังวนของความทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวง ความรู้ประเภทนี้เป็นการเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์นั้นอย่างถูกต้องนั่นเองหากมองในแง่นี้
องค์กรพุทธ จึงเป็นองค์กรแนวหน้าของทุกยุคทุกสมัย รวมถึงสมัยนี้ และสมัยหน้าต่อๆ ไปด้วย 

พุทธวิธีการจัดการความรู้ พอที่จะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ท่านก็ทรง
เริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบ่งปันความรู้ที่พระองค์มีอยู่สู่ประชาชนนั่นเอง พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก
รวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา 
พอหมดหน้าฝน ดินฟ้าอากาศแห้งก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคต่างๆ โดยพระองค์ได้ตรัสสั่งว่า… 

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งท่ีเป็นของมนุษย์, แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ (เช่นกัน) พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ , พวกเธออย่าได้ไปรวมโดยทางเดียวกันสองรูป, จง
แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด , จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบ
บริบูรณ์ บริสุทธิ์, สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสน้อยมีอยู่, แต่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อม, ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายแม้เราก็จักไปต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม” 

                                         
๑๕พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชาติรอด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑-๑๒. 



๑๑๘ 
 

พระด ารัสนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้จนภิกษุเหน่านี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้
ส่งภิกษุเหล่านี้ไปในทิศต่างๆ เพ่ือแบ่งปันความรู้ต่อไปค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงถูกเผยแผ่ต่อๆไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั้ง
ปัจจุบัน 

สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดในวิธีการจัดการความรู้ของพุทธศาสนาไม่ว่าผู้นั้นจะจบการศึกษาระดับใดมาก็ตาม หลังจากเข้า
มาบวชแล้ว จะต้องให้อยู่กับอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งในระหว่างที่อยู่กับอุปัชฌาย์นี้ ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายเพราะ
พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพระภิกษุ และพระธรรมค าสอน
ต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมนั้นด้วย จึงเรียกได้ว่า วิธีการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็น
ภูมิปัญญา) และความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือวิชาการ อยู่ในต ารา คู่มือ
ปฏิบัติงาน) เพราะอุปัชฌาย์จะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน จึงท าให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปด้วย ส่วนผู้ที่
จะเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ได้ก็มีการก าหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้ หากเทียบกับองค์กร
สมัยใหม่ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ นั่นเอง 

นอกจากนั้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แก่กันและกันนั้น พระพุทธเจ้าก็มีแนวทางชัดเจน เน้นให้
หมั่นประชุมกัน และให้ประชุมกันในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบด้วยสารประโยชน์ เช่น ประชุมกันเพ่ือสนทนาธรรมวินัย เป็นต้น 
สาวกจึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจนกระทั้งถึงปัจจุบัน และไม่เพียงเท่านั้น พระพุทธเจ้ายังได้สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทุกคนในอง๕กรส่วนใหญ่จะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อ
เป็นเช่นนี้การแลกเปลี่ยนความรู้จึงเกิดขึ้นได้ง่าย 

นอกจากนั้นก็ยังมีค าสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ด้วย เช่น ท่านได้สอนไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทาน
ชนะการให้ทั้งปวง” นั้นก็หมายความว่า หากเรามีความรู้แล้วเราแบ่งปันให้ผู้อ่ืนมากเท่าใด เราก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้น ทุกคนจึง
อยากที่จะแบ่งปันความรู้ และคอยระมัดระวังที่จะไม่ให้ความรู้ผิดๆ แก่ผู้อ่ืน เพราะการให้ความรู้ที่ผิดนับว่าเป็นการกระท าบาป
อันยิ่งใหญ่ ค าสอนแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่เอ้ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันหลายองค์กรมีปัญหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่พนักงานขาดความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากในการถ่ายทอดความรู้นั้ น ทั้งผู้ถ่ายทอดและรับการ
ถ่ายทอดจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดความรู้จึงจะประสบผล ในองค์การที่มีวัฒนธรรมของการแก่งแย่งชิงดี 
หรือบรรยากาศของการเป็นศัตรูระหว่างบุคลากรภายใน ย่อมยากที่จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างไม่
ไว้วางใจ และเกิดความหวาดระแวงที่จะถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน 

ในพุทธศาสนาไม่ได้มีเฉพาะการจัดการความรู้เท่านั้นยังมีการวัด หรือประเมินความรู้ (Measuring Knowledge) 
ด้วย การวัดความรู้นี้ที่ท าให้รู้ว่า พระรูปใดมีความรู้มากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึง
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ เกณฑ์ที่ใช้วัด ท่านแบ่งไว้ดังนี้ ระดับปุถุชน ระดับโสดาบัน ระดับสกิทาคามี ระดับอนาคามี 
และระดับอรหันต์ 

ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์วัดที่ชัดเจนว่า ต้องละกิเลสอะไรบ้าง หากเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังละกิเลสไม่ได้
แตก่็ควรมีศีล ๕ เป็นอย่างต่ า หากเป็นพระโสดาบัน ก็ต้องสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกจฉา และสีลัพพตปรามาสได้หากเป็นพระ
สกิทาคามีก็จะต้องละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส โลภะ โทสะ และโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูง มี
ความผูกผันอาลัยอยู่ในกามภพแต่เพียงเล็กน้อยที่สุด หากเป็นพระอนาคามี ก็ต้องละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีทั้งหมด 
แล้วก็ยังต้องละกามราคะ และปฏิฆะได้ด้วย เมื่อถึงพระอรหันต์ ก็ต้องละกิเลสได้ทั้งหมดมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสครอบง า
ทุกประการ นี่คือเกณฑ์วัดความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

องค์กรพุทธไม่เพียงแต่มีการจัดการความรู้ และการวัดมาตรฐานความรู้เท่านั้น ยังมีการสร้างคลังความรู้ด้วยซึ่งจะ
เห็นได้จากการท าสังคายนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ในการสังคายนาแต่ละครั้ง จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ผู้มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจ านวนมากมาร่วมสังคายนา เพ่ือช่วยกันกลั่นกรองช าระสอบทานและ
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จัดหมวดหมู่ค าสอนของพระพุทธเจ้า แล้ววางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนั่นก็แสดงว่าคลังความรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว และ
ต่อมาจึงได้มีการจารึกค าสอนเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า พระไตรปิฎก ซึ่งนับว่าเป็นคลังความรู้อันยอดเยี่ยมที่ตกทอด
มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คลังความรู้นี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และในปัจจุบันได้มีการจัดท าเป็นซีดี และใส่ไว้ใน
อินเทอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น เมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาจึงนับว่าได้ท า KM อย่างสมบูรณ์มานานแล้ว และมีคลัง
ความรู้ที่ดีเยี่ยม ทุกคนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา๑๖ 

๕. บทสรุป 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น

เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท าให้คนในองค์การเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ 

พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งความรู้ในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการความรู้ทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดการความรู้ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการความรู้ทั่วไปท าการศึกษาเรื่องความรู้ ส่วนการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญญา ซึ่งเป็นหลักการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุข
ในการบรรลุธรรมพุทธวิธีการจัดการความรู้ พอที่จะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ท่านก็
ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบ่งปันความรู้ที่พระองค์มีอยู่สู่ประชาชนนั่นเอง พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝน
แรกรวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระ
ศาสนา พอหมดหน้าฝน ดินฟ้าอากาศแห้งก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่งให้แยกย้ ายไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดในวิธีการจัดการความรู้ของพุทธศาสนาไม่ว่าผู้นั้นจะจบการศึกษาระดับใดมา
ก็ตาม หลังจากเข้ามาบวชแล้ว จะต้องให้อยู่กับอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งในระหว่างที่อยู่กับอุปัชฌาย์นี้ ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มากมายเพราะพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพระภิกษุ และพระ
ธรรมค าสอนต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมนั้นด้วย จึงเรียกได้ว่า วิธีการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน 
เป็นภูมิปัญญา) และความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือวิชาการ อยู่ในต ารา 
คู่มือปฏิบัติงาน) เพราะอุปัชฌาย์จะสอนท้ังปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน จึงท าให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปด้วย ส่วน
ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ได้ก็มีการก าหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้ หากเทียบกับองค์กร
สมัยใหม่ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ นั่นเอง 
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หน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 

ปัญหาด้านสังคมไทยโดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมความเสื่อมทางด้านจิตใจคุณค่าด้านจิตใจลดลง และจาก
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียนแยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และค าสอนทางศีลธรรม ขาดการ
อบรมด้านจิตใจจึงส่งผลให้วัยรุ่นขาดความซื่อตรงขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงส่งผลให้คุณธรรมจริยธรรม
ทางด้านจิตใจลดต่ าลงจนเกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากบ้านเมืองของสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก การพัฒนาประเทศชาติก็เปลี่ยนแปลงตามไป รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านสังคมมาก ตาม
นโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ โดยการอบรมปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตใจให้
ยุวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความเสียสละความซื้อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใน
โลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้
ดีขึ้น สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลง
ในหลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา”หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลัก
ส าหรับศึกษาในการฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปว่า 
หลักศีล สมาธิ ปัญญา  
ค าส าคัญ : ไตรสิกขา, การเรียนรู้, พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน      

Abstract 

Thai society issue especially a lacking of virtue and ethics, mental dysfunction anddecrease of 
mental value are results from new education system which separated  school from temple, therefore, new 
generation is ignore religion and teachings on virtue combining with a  short  of spirit guidance, as a result, 
teenagers nowadays are deficient in honestly and self and community responsibility. Lack of conscious is a 
root cause of nationalviolence in Thai community.    However, Thai society evolved a lot and a development 
of the nation is also changing. The government turned to focus on social problems as we can see from 
government policy on Virtue before Knowledge campaign. This campaign is aiming to create an awareness of 
morality in Thai teenagers in order to switch on their conscious of self responsibility,   unselfishness, honestly 
to themselves and others. 

Buddhism highly takes education for virtue and ethics development into account. Once Buddha 
emergedon earth, he taught his followers different dharma which suitable to individual, experience or certain 
situation in order to develop human in terms of body, word and mind. All his teaching can be summarized 
in "Threefold training" which called "Trisikkha" or "3 Sikkha" in Buddhismstudy. Threefold training is a core in 
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body, word, mind and wisdom practice to achieve the highest level or nirvana. Normally, we known this as 
morality, concentration and wisdom. 
Koywords : Threefold training, learning, develop virtue and ethics in learner 
 
๑. บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะทวีปัญหาความรุนแรงมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร การชื่นชมในวัฒนธรรมวัตถุนิยมบริโภคนิยมท าให้คนในสังคมไทยหลุดลอยจากรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมเดิมของตนเอง ตกเป็นทาสของการยั่วยุให้เกิดความอยาก มุ่งเอาเปรียบแข่งขันกันทางธุรกิจโดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม 
ชุมชนที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความว้าเหว่ คนเกาะกลุ่มกันแต่ไม่มีน้ าใจให้แก่กัน สังคมไทยบางส่วนกลายเป็น
สังคมของอวิชชา หลงนับถืออ านาจและเงินเป็นใหญ่ ชีวิตคนไทยห่างไกลจากธรรมะ คือธรรมชาติ และรู้จักแต่การพ่ึงพา
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งที่ตัวบุคคลและที่สังคมโดยรวม 

เมื่อประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีการค้าการลงทุนท าให้ประชาชนได้รับเอา
วัฒนธรรมแบบตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลหล่อหลอมท าให้คนไทยมีค่านิยมมีวิถีชี วิตทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม สมดังที่ พระธรรมปิฎก๑๗ ได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านสังคมซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าศีลธรรมได้เสื่อมถอยลง เห็นได้
จากข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์มีให้พบเห็นกันอยู่ทุกวันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบอย่ าง
ตะวันตกท าให้ผู้คนละทิ้งความคิด และคุณธรรมจึงส่งผลให้คุณธรรมทางด้านจิตใจลดต่ าลงเกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
ซึ่งสรุปสาเหตุได้ ๒ ประเด็นดังนี้  

ประเด็นที่ หนึ่ง ปัญหาความเจริญทางด้านวัตถุ ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมของการบริโภคหรือความต้องการ
วัตถุ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม มีโจรผู้ร้ายทั้งโจรในเครื่องแบบ และโจร
ผู้ร้ายจริง 

ประเด็นที่สอง ปัญหาความเสื่อมทางด้านจิตใจ จาการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ท า
ให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง และจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียนแยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และ
ค าสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมด้านจิตใจจึงส่งผลให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรงเริ่มจาก 
พฤติกรรมทุจริตในการสอบเข้าโรงเรียน หรือการเข้าท างานโดยใช้อ านาจเงิน ดังนั้น เมื่อไปท าธุรกิจก็ไม่มีความซื่อสัตย์ และขาด
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ประเวศ วะสี๑๘ ได้กล่าวว่า ล้วนเกิดขึ้นจากอ านาจและภาวะครอบง าทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่เกิดจากศูนย์อ านาจทางโลกตะวันตกที่ชักน าให้มนุษย์ในสังคมโลกมีความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนหรือมีความ
ประพฤติคล้ายกันในลักษณะสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) ผลที่ตามมาก็คือ ภาวะล่มสลานของศีลธรรม ที่จะน าไปสู่การ
ท าลายความเป็นมนุษยชาติ๑๙ 

                                         
๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๔. 
๑๘ประเวศ วะสี, ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเข้าถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มูลนิธิสดศรี-

สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗๐-๒๗๑. 
๑๙อ้างใน กิตติชัย สุธาสิโนบล, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ

สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน”, รายงานการวิจัย, สาขาวิชาการประถมศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ, ๒๕๕๕). 



๑๒๓ 
 

ปัญหาด้านสังคมโดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากบ้านเมืองและบริบทของ
สังคมไทยเปลี่ยนแปล่งไปมาก การพัฒนาประเทศก็เปลี่ยนตามไป รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านสังคม ตามนโยบาย
ด้านสังคมของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ ดังที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อว่าที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ ความว่า  

งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับ
การศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ 

จากพระบรมราโชวาทย่อมชี้ให้เห็นว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญมาก ที่ภาครัฐ หรือรัฐบาลจะต้อง
ด าเนินนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนไปพร้อมกันกับการพัฒนา
ประเทศชาติ 

๒. การเรียนรู้ 

การศึกษาท าให้เกิดมีความรอบรู้ที่กว้างขวางนั้น ยังไม่สามารถสร้างคนให้สมบูรณ์มีคุณภาพได้เพราะคนที่มีคุณภาพ
นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม การที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เป็นคนขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ 
และช่วยเหลือสังคมนั้น จะต้องได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะเป็นระยะยาวนานพอสมควร และดูจะยากกว่าการเรียนรู้เพ่ือให้เป็นคน
รู้รอบเสียอีก อนึ่งปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญที่สุด คือการพัฒนาคน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่น
หมายความว่า การด าเนินการให้บุคคลในชาติมีการกินดีอยู่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี
ความสามารถและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม การพัฒนาคนจึงเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังค ากล่าวที่ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับเป็น
เป้าหมายสูงสุดของทุกประเทศเพราะถ้าปราศจากพลเมืองที่มีคุณภาพแล้ว แม้ประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เพียงใด ก็ยังไม่สามารถน าให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเป็นประโยชน์ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติได้๒๐ 

ไพบูลย์ เทวรักษก์ล่าวว่า การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์
หรือการฝึกหัด และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะค่อนข้างมั่นคงถาวร๒๑ 

สุรางค์ โค้วตระกูลให้ความหมายว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ ของผู้เรียน งานที่ส าคัญ
ของครูก็คือ ช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรได้วางไว้ครูมีหน้าทีจัดประสบการณ์ให้
ห้องเรียน เพ่ือจะช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกา ร
เรียนรู้จึงเป็นรากฐานของการสอนที่มีประสิทธิภาพ๒๒ 

สุมน อมรวิวัฒน์ กล่าวว่า การเรียนรู้คือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งเร้า เกิด
ธาตุรู้ มีการกระท าโต้ตอบ ฝึกฝนอบรมตนเอง หรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษ์ผล เกิดคุณภาวะ (ความรู้และความดี ) สมรรถ
ภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร) และอิสระภาวะ (พ้นจากทุกข์และความเป็นทาส)...

                                         
๒๐วิชัย ต้นศิริ, “พระราชบัญญัติการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา”, วารสารข้าราชการครู, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม – 

มกราคม ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 
๒๑ไพบูลย์ เทวรักษ์, จิตวิทยาการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ เอส ดีเพรส การพิมพ์,๒๕๔๐), หน้า ๑๐. 
๒๒สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 

หน้า ๑๖๕. 



๑๒๔ 
 
พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธการรับความรู้ด้วยการอ่าน การฟัง และการท่องจ า เพราะเป็นขั้นเริ่มต้นของการแสวงหาข่าวสาร
ข้อมูล แต่จะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงขั้นนี้ ผู้เรียนต้องฝึกฝนการคิด การปฏิบัติไปพร้อมกันอย่างมีสมาธิ และมีการประเมินตนเองอยู่
ตลอดเวลา๒๓ 

Huffmanกล่าวถึงการเรียนรู้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของบุคคลที่ค่อนข้างถาวร อันเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์เมื่ออยู่กันสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการด าเนินชีวิ ตบุคคลจะต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่บุคคลตั้งใจและมิได้ตั้งใจก็ตาม เช่น การตั้งใจ
ฝึกฝนเทนนิส การควบคุมกิริยามารยาทเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ การแต่งตัวตามแฟชั่น การแอบหยิบข้าวของในห้าง สรรพสินค้า 
การมีอุดมการณ์ในการแบ่งแยกดินแดน เป็นต้น๒๔ 

นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาหาค าตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยท าการศึกษา ค้นคว้า และทดลองจนได้ทฤษฎีที่สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมต่างๆได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเอง ๒๕ ซึ่งทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีนักจิตวิทยาได้ค้นคว้าทดลองจนเป็นทฤษฎีการเรียนรู้นั้นมีมากมายดังเช่น 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning)ผู้ที่ท าการศึกษาทดลองในเรื่องนี้ คือ พาฟลอฟ 
ซึ่งเป็นนักสรีระวิทยาชาวรัสเซีย เขาได้ท าการศึกษาทดลองกับสุนัขให้ ยืนนิ่งอยู่ในที่ตรึงในห้องทดลอง ที่ข้างแก้มของสุนัขติด
เครื่องมือวัดระดับการไหลของน้ าลาย การทดลองแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ ก่อนการวางเงื่อนไข (Before Conditioning) ระหว่าง
การวางเงื่อนไข (During Conditioning) และ หลังการวางเงื่อนไข (After Conditioning) อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ที่เป็นโดยอัตโนมัติเมื่อน า สิ่งเร้าใหม่มาควบคุมกับสิ่งเร้าเดิม เรียกว่า พฤติกรรมเรส
ปอนเด้นท ์(Respondent Behavior) พฤติกรรมการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นได้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ ค าท่ีพาฟลอฟใช้อธิบายการทดลอง
ของเขานั้น ประกอบด้วยค าส าคัญ ดังนี้ 

- สิ่งเร้าที่เป็นกลาง (Neutral Stimulus) คือ สิ่งเร้าที่ไม่ก่อให้เกิดการตอบสนอง 
- สิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus หรือ US ) คือ สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการตอบสนองได้ตาม

ธรรมชาติ 
- สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus หรือ CS) คือ สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการตอบสนองได้หลังจากถูกวาง

เงื่อนไขแล้ว 
การตอบสนองที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไข (Unconditioned Response หรือ UCR) คือการตอบสนองที่เกิดขึ้น ตาม

ธรรมชาติ 
การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Response หรือ CR) คือ การตอบสนองอันเป็นผลมาจากการ

เรียนรู้ที่ถูกวางเงื่อนไขแล้ว กระบวนการส าคัญอันเกิดจากการเรียนรู้ของพาฟลอฟ มีอยู่ ๓ ประการ อันเกิดจากการเรียนรู้แบบ
วางเงื่อนไข คือ 

- การแผ่ขยาย (Generalization) คือ ความสามารถของอินทรีย์ที่จะตอบสนองในลักษณะเดิมต่อสิ่งเร้าที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกันได้ 

- การจ าแนก (Discrimination) คือ ความสามารถของอินทรีย์ในการที่จะจ าแนกความแตกต่างของสิ่งเร้าได้ 
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๑๒๕ 
 

- การลบพฤติกรรมชั่วคราว (Extinction) คือ การที่พฤติกรรมตอบสนองลดน้อยลงอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่
ไม่ได้รับสิ่งเร้าที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไข การฟ้ืนตัวของการตอบสนองที่วางเงื่อนไข (Spontaneous recovery) หลังจากเกิดการลบ
พฤติกรรมชั่วคราวแล้ว สักระยะหนึ่งพฤติกรรมที่ถูกลบเงื่อนไขแล้วอาจฟ้ืนตัวเกิดขึ้นมาอีก เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยสิ่งเร้าที่วาง
เงื่อนไข 

ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีนี้ 
ก. ใช้ในการคิดหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้ 
ข. ใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ค. ใช้ในการวางเงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ์ และเจตคติ 
การน าหลักการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟไปใช้ในการเรียนการสอน 
ก. ในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences) ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ผู้ เรียน

ตอบสนองได้ไม่เท่ากัน ในแง่นี้จ าเป็นมากที่ครูต้องค านึงถึงสภาพทางอารมณ์ของผู้เรียนว่า จะสร้างอารมณ์ให้ผู้เรียนตอบสนอง
ด้วยการสนใจที่จะเรียนได้อย่างไร 

ข. การวางเงื่อนไข (Conditioning) การวางเงื่อนไขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ด้วย โดยปกติ
ผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียนชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาที่เรียน หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนหรือแม้แต่ตัวครูได้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจ
กล่าวได้ว่าหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครูเป็นผู้สร้างสภาวะทางอารมณ์นั่นเอง 

ค. การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข (Extinction) ผู้เรียนที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวครู เราอาจช่วยได้โดยป้องกันไม่ให้
ครูท าโทษเขา โดยปกติก็มักจะพยายามมิให้ UCS. เกิดขึ้นหรือท าให้หายไป นอกจากนี้ก็อาจใช้วิธีลดความแรงของ UCS. ให้
น้อยลงจนไม่อยู่ในระดับนี้จะท าให้เกิดพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นขึ้นได้ 

ง. การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง (Generalization และ Discrimination) การสรุปความเหมือน
นั้นเป็นดาบสองคม คือ อาจเป็นในด้านที่เป็นโทษและเป็นคุณ ในด้านที่เป็นโทษก็เช่น การที่นักเรียนเกลียดครูสตรีคนใดคนหนึ่ง
แล้วก็จะเกลียดครูสตรีหมดทุกคน เป็นต้น ถ้าหากนักเรียนเกิดการสรุปความเหมือนในแง่ลบนี้แล้ว ครูจะหาทางลดให้ CR อัน
เป็นการสรุป กฎเกณฑ์ ที่ผิด ๆ หายไป ส่วนในด้านที่เป็นคุณนั้น ครูควรส่งเสริมให้มาก นักเรียนมีโอกาสพบ สิ่งเร้าใหม่ ๆ เพื่อจะ
ได้ใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น 

ตัวอย่างเกี่ยวกับการสรุปความเหมือนที่ใช้ในการสอนนี้ คือ การอ่านและการสะกดค านักเรียนที่สามารถสะกดค าว่า 
" round " เขาก็ควรจะเรียนค าทุกค าที่ออกเสียง O - U - N - D ไปในขณะเดียวกันได้ เช่นค าว่า around , found , bound , 
sound , ground , mound , pound แต่ค าว่า wound (ซึ่งหมายถึงบาดแผล) นั้นไม่ควรเอาเข้ามารวมกับค าที่ออกเสียง O - 
U - N - D และควรฝึกให้รู้จักแยกค านี้ออกจากกลุ่ม (Discrimination)๒๖ 

๓. คุณธรรมจริยธรรม 

๑) คุณธรรม 
คุณธรรมเป็นนามธรรม เป็นเรื่องของความดีที่ยากที่จะให้ค าจ ากัดความและมีมากมายต่างทัศนะต่างระดับ จนถึง

ขั้นพรหมจรรย์ อันเป็นคุณธรรมชั้นสูงของผู้ที่เป็นเทพระดับชั้นพรหมเพ่ือให้บรรลุ ขั้นโลกุตรธรรม พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานให้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ทรงพระราชทานไว้ตอนหนึ่งว่า๒๗ 

                                         
๒๖ณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานออกแบบของผู้เรียนที่มีพื้นฐานด้านการเรียนที่แตกต่างกัน”,

(รายงานวิจัย,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑-๑๓. 
๒๗ธานินทร์ กรัยวิเชียร.“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร”. นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 

๒๕๔๗. 



๑๒๖ 
 

ประการแรก การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการ

ใด 
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วน

ใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ 
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า คุณ หมายถึง ความดีที่มีประจ าอยู่ในสิ่งนั้นๆ ความเกื้อกูล ธรรม หมายถึง 

ความดี การท าดีละความชั่วทั้งปวงเมื่อน าค าทั้งสองมารวมกัน“คุณธรรม” จึงมีความหมายว่า สภาพคุณงามความดี ความ
ประพฤติท่ีดีการท าให้เกิดคุณงามความดีอุปนิสัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล (ความดีท่ีอยู่ในตัวบุคคล) 
การท าดีนั้นจะต้องมุ่งกระท าท้ังกาย วาจา และใจ เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้ร่วมงาน๒๘ 

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของว่า คุณธรรม คือ คุณสมบัติฝ่ายดีโดยส่วนเดียวเป็นที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่
สันติภาพและสันติสุขจึงเป็นที่ต้องการของมนุษย์ คุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เรา
ต้องการ๒๙ 

๒) จริยธรรม 
จริยธรรม มาจาก จริย + ธรรม จริย หมายถึง “ความประพฤติ,กิริยาที่ควรประพฤติธรรม หมายถึง คุณความดี , 

ความจริง, ความถูกต้อง”๓๐ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.)๓๑ ให้ความหมาย “จริยธรรม” ว่า คือศีลธรรม เป็นหลักความประพฤติดีงาม 

ศีลธรรมตรงกับค าว่า morality ส่วน ethics เป็นจริยธรรมเป็นการด าเนินชีวิตทั้งระบบ จริยธรรมเป็นศัพท์บัญญัติขึ้น ๓๐ กว่าปี
มานี้ โดยมาจากค าว่า จริยะ แปลว่า การด าเนินชีวิต มีหลักธรรมระดับปัญญา เรียกว่า โยนิโสมนสิการ รองรับอารมณ์ที่เข้า
มาแล้ว เพ่ือเกิดความรู้เท่าทัน เช่น พิจารณาคุณ โทษ ข้อดีข้อเสียของอารมณ์นั้นพร้อมทั้งภาวะอันเป็นอิสระปลอดภัยอยู่ดีมีสุข
ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยอารมณ์นั้นในแง่ท่ีจะต้องให้คุณและโทษของมันเป็นตัวก าหนดความสุข ความทุกข์และชะตาชีวิต 

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน๓๒เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีคนแรกของนักศึกษาไทยทีสร้างขึ้น 
เป็นบุคคลผู้รวบรวมเขียนเป็นทฤษฎี เรียกว่า ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย  กรอบแนวคิดทีเป็นจุดเด่นของทฤษฎีนี้มี
ความว่าลักษณะพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมทีพึงปรารถนาเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและ คน
เก่ง ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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หน้า ๑๙๘. 
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หน้า ๒๙๑. 
๓๑พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๓๘), หน้า ๔๓. 
๓๒ดวงเดือน พันธุมนาวิน,ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและพัฒนาบุคลากร. (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๔๐-๔๑. 



๑๒๗ 
 
สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ ๖ – ๖๐ ปี ว่า พฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจ
อะไรบ้าง และได้น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ทีแสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่วและพฤติกรรมการท างานอย่างขยัน
ขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมทีเอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิต
ลักษณะ ๕ ด้าน คือ 

๑. เหตุผลเชิงจริยธรรม 
๒. มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
๓. ความเชื่ออ านาจในตน 
๔. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
๕. ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม 
ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ทีแสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซ่ึงประกอบด้วยจิตลักษณะ 

๓ ด้าน คือ 
๑. สติปัญญา 
๒. ประสบการณ์ทางสังคม 
๓. สุขภาพจิต 
จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ทีล าต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคล

จะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณทีสูงพอเหมาะกับอายุ จึงจะเป็นผู้ทีมีความพร้อมทีจะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง
๕ ประการ ทีล าต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้งห้านี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลทีมีความพร้อมทางจิตใจ๓ ด้าน
ดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียน และสังคมทีเหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมทีจะรับการ
พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน๕ ด้านนี้โดยวิธีการอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ จึงเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั้นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ ที่รากนี้อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ 
ประการ ที่ล าต้น 

๔. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักไตรสิกขา 
หลังจากท่ีเจ้าชายสิทธัทถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีที่แล้ว ได้ทรงแสดงถึงแนวทางการ

พัฒนาเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ไตรสิกขาเป็นแม่แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยธรรมชาติของชีวิตแล้ว มนุษย์ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ในโลกนี้เลย คือประกอบด้วยกายและใจ หรือรูปกับนาม ที่เรียกว่า
ขันธ์ ๕ เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยไปตามธรรมชาติ มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากนัก เนื่องจากมนุษย์มี
จิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนาอารยธรรมขึ้นมาท าให้มีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆเกิดขึ้นในโลก
มากมาย   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือ
สถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงในหลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา”๓๓ 

                                         
๓๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๙ – 
๑๑. 



๑๒๘ 
 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษาในการ
ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปว่า หลักศีล สมาธิ 
ปัญญา คือ 

๑) การฝึกฝนอบรม ในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกว่า อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามปัจจัยที่ท าให้
แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ 
ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา หรือ ปัญญาสิกขา 

หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรค 
(มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคาแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง ๘ แห่งมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม 
ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามล าดับจนถึงที่สุด กล่าว คือ 

๑) อธิศีลสิกขา คือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญ
งอกงามข้ึนจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแก่
การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 

๒) อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาด้นหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอก
งามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็น
พ้ืนฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 

๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เจริญงอกงาม
ขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ 
หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 

จากหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวไตรสิกขาและการฝึกฝนอบรมตามหลักอริยมรรคแล้ว เราสามารถ
พิจารณาได้ว่าครอบคลุมหลักการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาในการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแผนภูมิแสดง
จุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อไปนี้คือ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

พุทธิพิสัย:ปัญญาสิกขา 
-สัมมาทิฏฐิ 

เก่ง 
-สัมมาสังกัปปะ 

 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา 
-สัมมาวาจา  
-สัมมากัมมันตะ       ดี 
-สัมมาอาชีวะ 
 

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา 
-สัมมาสติ 
-สัมมาสมาธิ      มีสุข 
-สัมมาวายามะ 



๑๒๙ 
 
ภาพที่ ๑  แผนภูมิแสดงจุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชย์กุล กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
โดยหลักการ แกนน าแห่งกระบวนการของการศึกษานั้น ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัย ๒ ประการ 

คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ดังนั้น ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่เน้นกันเป็นพิเศษคือ เรื่องปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ ที่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่ง เป็นที่มาของการศึกษา ค าท่ีพูดกันว่าการให้การศึกษา ก็อยู่ที่ปัจจัย ๒ ประการนี้เอง ส่วน
กระบวนการของการศึกษาที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เพียงแต่รู้เข้าใจไว้เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลและคอยเสริมคุม
กระตุ้นเร้าให้เนื้อหาของการศึกษาหันเบนด าเนินไปตามกระบวนนั้น๓๔ 
 
๕. การปฏิบัติการฝึกศึกษาด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนา 

สิกขา ที่ท่านจัดเป็น ๓ อย่าง ดังที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” นั้น เพราะเป็นไปตามความเป็นจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเป็น
เรื่องธรรมดาแห่งธรรมชาติของชีวิตนี้เอง กล่าวคือ ในเวลาฝึกศึกษา สิกขา ๓ ด้าน จะท างานประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งใน
ขณะหนึ่งๆ อย่างครบเต็มที่เมื่อออกมาถึงการสัมพันธ์กับภายนอก ก็มี ๓ ด้านดังเช่น ในขณะที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุหรือบุคคล ไม่ว่าจะด้วยอินทรีย์ เช่น ตา หู หรือด้วยกาย-วาจา (ด้านศีล) ก็ต้องมีเจตนา แรงจูงใจ และสภาพจิตอย่างใด
อย่างหนึ่ง (ด้านจิตหรือสมาธิ) และต้องมีความคิดเห็นเชื่อถือรู้เข้าใจในระดับใดระดับหนึ่ง (ปัญญา) นี้เป็นเรื่องของธรรม
ภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องท าให้สอดคล้องตรงกันกับระบบความเป็นไปของสภาวะในธรรมชาติแต่ยังมีธรรมประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงไว้ด้วย
ความมุ่งหมายท่ีต่างออกไป โดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องสิกขา ๓ นี้ ก็คือหลักภาวนา ๔ 

เมื่อปฏิบัติแล้ว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลด้วย เรื่องการศึกษานี้ ก็ท านองนั้น เมื่อฝึกศึกษาด้วยสิกขา ๓ แล้ว ก็
ตามมาด้วยหลักที่จะใช้วัดผล คือภาวนา ๔ ตอนปฏิบัติการฝึก สิกขามี ๓ แต่ท าไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม่เท่ากัน ท าไม (ใน
เวลาท าการฝึก) จึงจัด เป็นสิกขา ๓ และ (ในเวลาวัดผลคนที่ได้รับการฝึก) จึงจัดเป็นภาวนา ๔  อย่างที่ชี้แจงแล้วว่า ธรรม
ภาคปฏิบัติการต้องจัดให้ตรงสอดคล้องกับระบบความเป็นไปของธรรมชาติ แต่ตอนวัดผลไม่ต้องจัดให้ตรงกันแล้ว เพราะ
วัตถุประสงค์อยู่ที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งมุ่งที่จะให้เห็นชัดเจน ตอนนี้ถ้าแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผล
ที่ว่า หลักวัดผลคือภาวนาเพ่ิมเป็น ๔ขอให้ดูความหมายและหัวข้อของภาวนา ๔ นั้นก่อน“ภาวนา” แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้
เป็นท าให้มีข้ึน หรือฝึกอบรม ในภาษาบาลี ท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง ภาวนานี้เป็นค าหนึ่ง
ที่มีความหมายใช้แทนกันได้กับ “สิกขา”ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่าง คือ 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือเพ่ือนมนุษย์ 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การท าจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง และ

ความเบิกบานผ่องใสสงบสุข 
๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ และการหยั่งรู้ความจริง  
อย่างที่กล่าวแล้วว่า ภาวนา ๔ นี้ ใช้ในการวัดผลเพ่ือดูว่าด้านต่างๆ ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ได้รับการพัฒนา

ครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น เพ่ือจะดูให้ชัด ท่านได้แยกบางส่วนละเอียดออกไปอีกส่วนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาข้อที่ ๑ (ศีล) ซึ่ง
ในภาวนา แบ่งออกไปเป็นภาวนา ๒ ข้อ คือกายภาวนา และศีลภาวนาท าไมจึงแบ่งสิกขาข้อศีล เป็นภาวนา ๒ ข้อ ที่จริง สิกขา
ด้านที่ ๑ คือศีล นั้น มี ๒ ส่วนอยู่แล้วในตัว เมื่อจัดเป็นภาวนา จึงแยกเป็น ๒ ได้ทันท ีคือ 

                                         
๓๔วศิน  กาญจนวณิชย์กุล, กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา,เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร หน้า  ๑ – ๕. 



๑๓๐ 
 

๑. ศีล ในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกาย (ท่ีเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) ได้แก่ความสัมพันธ์กับวัตถุหรือ
โลกของวัตถุและธรรมชาติส่วนอ่ืน ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น เรื่องปัจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใช้สอยทุกอย่าง และธรรมชาติแวดล้อมทั่วๆ 
ไป ส่วนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเป็น กายภาวนา 

๒. ศีล ในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษย์ด้วยกัน ได้แก่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
อยู่ร่วมกันด้วยดีในหมู่มนุษย์ ที่จะไม่เบียดเบียนกัน แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่วนนี้ แยกออกไปจัดเป็น ศีลภาวนาในไตรสิกขา ศีล
ครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไว้ในข้อเดียวกัน แต่เมื่อจัดเป็นภาวนา 
ท่านแยกกันชัดออกเป็น ๒ ข้อ โดยยกเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโลกวัตถุ แยกออกไปเป็นกายภาวนา ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม จัดไว้ในข้อศีลภาวนา ท าไมตอนที่เป็นสิกขาไม่แยก แต่ตอนเป็นภาวนาจึงแยก ? อย่างที่
กล่าวแล้วว่า ในเวลาฝึกหรือในกระบวนการฝึกศึกษา องค์ทั้ง ๓ อย่างของไตรสิกขา จะท างานประสานไปด้วยกัน ในศีลที่มี ๒ 
ส่วน คือ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมนั้น ส่วนที่สัมพันธ์แต่ละครั้ง
จะเป็นอันใดอันหนึ่งอย่างเดียว ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้านที่ ๑ (กายภาพ) หรือด้านที่ ๒ (สังคม) ก็ได้ แต่
ต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ดังนั้น ในกระบวนการฝึกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองค์ประกอบทั้งสามอย่างท างานประสานเป็นอันเดียวกันนั้น จึง
ต้องรวมศีลทั้ง ๒ ส่วนเป็นข้อเดียว ท าให้สิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ในภาวนาไม่มีเหตุบังคับอย่างนั้น จึงแยกศีล ๒ 
ส่วนออกจากกันเป็นคนละข้ออย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ จะได้วัดผลดูจ าเพาะให้ชัดไปทีละอย่างว่า ในด้านกาย 
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ เช่นการบริโภคปัจจัย ๔ เป็นอย่างไร ในด้านศีล ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์เป็น
อย่างไร เป็นอันว่า หลักภาวนา นิยมใช้ในเวลาวัดหรือแสดงผล แต่ในการฝึกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝึกฝนพัฒนา จะใช้เป็น
ไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาท่านนิยมใช้ในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพท์ที่พบจึงมักเป็นค าแสดงคุณสมบัติ
ของบุคคล คือแทนที่จะเป็น ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็น ภาวิต ๔ คือ 

๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว (มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและ
ได้ผลดี เริ่มแต่รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ให้ได้ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของ
เครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี อย่างฉลาด ได้ผลตรงเต็มตามคุณค่า 

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว (มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความ
เดือดร้อนเวรภัย ตั้งอยู่ในวินัย และมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เก้ือกูล สร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุข  

๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล้ว (มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือ ประกอบด้วย
คุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตา มีความเคารพ อ่อนโยน ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต้น สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ 
มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม กล้าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มี
จิตใจที่ร่าเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผ่องใส และสงบ เป็นสุข  

๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว (มีปัญญาภาวนา) คือรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และ
รู้จักจัดท าด าเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น 
ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้ที่กิเลสครอบง าบัญชาไม่ได้ เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิต เป็นอิสระ ไร้
ทุกข์  

ผู้มีภาวนา ครบทั้ง ๔ อย่าง เป็นภาวิตทั้ง ๔ ด้านนี้แล้วโดยสมบูรณ์ เรียกว่า"ภาวิตัตตะ" แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้ว 
ได้แก่พระอรหันต์ เป็น อเสขะ คือผู้จบการศึกษาแล้ว ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป๓๕ 
 

                                         
๓๕พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),พุทธธรรม(ฉบับเดิม),พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ดวงแก้ว

,๒๕๔๔),หน้า ๓๖๗ – ๓๗๐. 



๑๓๑ 
 
๖. บทสรุป 

ความเจริญทางด้านวัตถุ ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมของการบริโภคหรือความต้องการวัตถุ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม มีโจรผู้ร้ายทั้งโจรในเครื่องแบบ และโจรผู้ร้ายจริง ปัญหาความเสื่อม
ทางด้านจิตใจ จาการแสวงหาความเจริญด้านวัตถุ หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้คุณค่าด้านจิตใจลดลง และจากระบบ
การศึกษาสมัยใหม่ที่โรงเรียนแยกออกจากวัดท าให้เยาวชนสมัยใหม่ไม่สนใจศาสนา และค าสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมด้าน
จิตใจจึงส่งผลให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรง จากปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ การศึกษาเรียนรู้เป็น
สิ่งที่ส าคัญมาก เพราะการศึกษาการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดอบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมการปลูกฝังจิตส านึก ความเสียสละ ความซื่อตรง ความจริงใจ ดังนั้นการจัดการศึกษาการเรียนรู้ต้องส่งเสริม
ความรู้คู่คุณธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เป็นคนขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ ด าเนินชีวิตประกอบ
อาชีพสุจริต และช่วยเหลือสังคมได้  

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใน
โลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้
ดีขึ้น สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลง
ในหลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษาในการ
ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปว่า หลักศีล สมาธิ 
ปัญญา คือ 

๑) การฝึกฝนอบรม ในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกว่า อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามปัจจัยที่ท าให้
แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ 
ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา หรือ ปัญญาสิกขา 

ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนามนุษย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรม แต่พระพุทธองค์ยังทรงแสดงหลักการ
พัฒนาอีก ซึ่งถือว่า เป็นการปฏิบัติการฝึกศึกษาด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนาภาวนา ๔ ซึ่ง“ภาวนา” แปลว่า ท าให้เจริญ ท า
ให้เป็นท าให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม ในภาษาบาลี ท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง ภาวนานี้เป็นค า
หนึ่งที่มีความหมายใช้แทนกันได้กับ “สิกขา”ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่าง คือ 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือเพ่ือนมนุษย์ 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การท าจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเข้มแข็งมั่นคง และ

ความเบิกบานผ่องใสสงบสุข 
๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ และการหยั่งรู้ความจริง 
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หน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือว่าเป็นยุคแรกของการปกครองคณะสงฆ์ไทยอย่างเป็น
รูปธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย  ได้รับ
อิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ต่อมาการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ๑) 
คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ๒) คณะอรัญวาสี และ ๓) คณะคามวาสีฝ่ายขวาส่วนการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรียังคงรูป
แบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากเกิดความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ์ และรัฐบาลภายใต้
การน าของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการน าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาสาระคือ ๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิกสังฆสภา 
คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร อ านาจทั้งหมดมอบให้สมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใช้แทน ๒) สมเด็จพระสังฆราช ทรง
เป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยและเป็นประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ 
จ านวน ๘ รูป เป็นโดยต าแหน่ง 
ค าส าคัญ : การปกครองคณะสงฆ์ไทย 

Abstract 

Buddhism expanded in Thailand during the 3rd Century after the 3rd sort out  in the era of Ashoka 
the Great. Buddhism in Sukhothai period, the administration of Sangha in this period was the first era of 
concrete Thai Sangha administration. Buddhism doctrine found in Sukhothai period were Theravada and 
Mahayana. In Sukhothai period, Buddhism was influenced by Sri Lanka Buddhist Sangha. Then the period of 
administration of Sangha when Ayudhaya was the capital, Sangha  separated into 3 parties which are 1) Left-
politics Gamavasi  2) Arannavari and 3) Right-politics Gamavasi. For Sangha administration in Thonburi period 
was the same as Ayudhaya period. 

Sangha administration nowadays, since there was chaotic both internal and external and the 
government under Field Marshal Sarit Thanarat imposed Sangha Act B.E. 2505 which is a change in format 
of Sangha administration. The content of this Act are 1) withdraw Sangha Act B.E. 2484 and this mean the 
cancellation of synod, Sangha Council, Sangha judicature and grant all authority to Supreme Patriarch and  
Sangha Supreme Council. 2) Supreme Patriarch is the leader of Thai Sangha and president of Sangha Supreme 
Council. Sangha Supreme Council composed of  8 patriarchs commissioned by position 
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๑. บทน า 

หลังจากตรัสรู้ในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามล าพังพระองค์เดียว ใน
ขั้นนี้ยังไม่มีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในพระพุทธศาสนา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่พระปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา 
ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ด้วงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประทานการ
อุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะด้วยพุทธด ารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทถกจ์โดยชอบเถิด”เราจะเห็นไดว่าในพุทธด ารัสนี้ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทไว้
ชัดเจนว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” นั่นหมายถึงว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์ส่วนตัว
เพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนายุดเป้าหมาย
เดียวกัน คือ มุ่งปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอกาสอ่ืนว่า พรหมจรรย์ (การบวช)  นี้ไม่ได้มีไว้ส าหรับ
แสวงหาลาภสักการะและค าสรรเสริญ ไม่ได้มีไว้เพียงเพ่ือศีล สมาธิ และปัญญาเท่านั้น แต่มีไว้เพ่ือเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ้น
แห่งจิต๑ 

เมื่อมีสมาชิกเข้ามาเป็นสาวกแล้วก็มีการปกครองการบริหารเกิดขึ้นดังนั้นการปกครองคณะสงฆ์จึงมีมาตั้งแต่
พุทธกาล หลังจากท่ีพระพุทธองค์มอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ หลักท่ีใช้คือ พระธรรมวินัย การปกครองคณะสงฆ์ได้มีมาตั่งแต่
สมัยพุทธกาล หลักท่ีใช้ในการปกครองครั้งนั้นคือ พระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมมาธิปไตย กล่าวคือ 
ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัย การบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา และทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ของพระสงฆ์โดยที่
พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้ช่วยตามที่ทรงโปรดให้ช่วย พร้อมพระโมคคัลลานะ
และพระเถระทั้งหลาย ผู้เป็นสังฆมิตรและสังฆปรินายกเป็นหมู่ๆ ทรงมอบให้สงฆ์เพ่ือเป็นสมานสังวาสกัน เป็นไปตามหลักพระ
ธรรมวินัย และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เป็นส าคัญ๒ดังนั้นในสังคมสงฆ์ก็จะมีการปกครองจึงต้องดูที่วินัยเป็นหลัก เพราะวินัยเป็นข้อ
ปฏิบัติที่เป็นหลักในการก าหนดโครงสร้าง กฎระเบียบต่างๆ และการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม
และพัฒนาบุคลากรในสังคมสงฆ์ทุกคนมีความรู้เรื่องระเบียบวินัยเพ่ือที่จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขฉะนั้นทุกรูปในสังคมสงฆ์จึง
ต้องรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองดี ทั้งอ านาจ ขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งวินัยจะเป็นหลักในการปฏิบัติและเป็น
แกนกลางคอยยึดเหนี่ยวสังคมสงฆ์ ให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้หลักการของพระวินัยเดียวกัน 

๒. การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
การปกครองคณะสงฆ์เป็นรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ 

โดยเฉพาะเกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธที่มีรูปแบบและประวัติอย่างยาวนาน การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็น
รูปแบบในลักษณะองค์กรบริหารจัดตั้งตามลักษณะองค์กรบริหารทั่วๆไป เหมือนในปัจจุบันแต่เป็นการท าหน้าที่ของพระภิกษุทุก

                                         
๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หน้า๕. 
๒คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (อยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๑๖. 



๑๓๕ 
 
รูปที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการ
กระท าของภิกษุแต่ละรูปให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ๓ 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นถือว่าเป็นกลไกมีความส าคัญมากที่ทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่
สมาชิกในสังคมเอกลักษณ์เฉพาะของการปกครองคณะสงฆ์ คือการที่พระพุทธเจ้าทรงปรับเปลี่ยน ให้เกิดความเหมาะสมกับ
สมาชิกของพระสาวกท่ีเลื่อมใสในค าสอนของพระองค์แล้วออกบวช ปฏิบัติตามค าสอนของพระองค์รูปแบบที่ทรงใช้การปกครอง
คณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลได้รับการศึกษาจากนักปราชญ์ในสมัยปัจจุบันว่าเป็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาจากการปกครอง
ของฝ่ายอาณาจักรในสมัยนั้น เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบใหม่ เป็นการปกครองสังคมสงฆ์ ที่มีทั้งผู้ส าเร็จการปฏิบัติเรียกว่า อริยะสงฆ์
หรืออเสขะสงฆ์ และทั้งยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติ เรียกว่าเสขะสงฆ์ ดังนั้นสมัยที่พระพุทธองค์ยังไม่ปรินิพพานนั้นได้ทรงอยู่ใน
ฐานะประมุขของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวก พระองค์ทรงเป็นศาสดาที่แนะน าสั่งสอน ชี้ผิด ชี้ถูก และแก้ข้อสงสัยนานัปการให้
สาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเป็นที่วิตกกังวลของเหล่าสาวกว่า เมื่อทรงปรินิพพานไปแล้วจะมีผู้ใดมาท าหน้าที่นี้แทน พระองค์ได้ทรง
แสดงค าตอบไว้ใน มหาปรินิพพานสูตรว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะ
เป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๔ 

พระวินัยหรือสิกขาบทคือธรรมนูญการปกครองที่พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์พิจารณาร่วมกันบัญญัติขึ้น เพ่ือใช้
เป็นมาตรการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของภิกษุที่ยุงเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดี ยวกัน ถ้าภิกษุรูปใด
ประพฤติล่วงละเมิดก็จะได้รับโทษทั้งที่เป็นสถานหนักและเบาลดหลั่นกันตามลักษณะของความผิดที่ได้ท าลงไป กล่าวคือโทษ
สถานหนัก คือ ให้ขาดจากความเป็นภิกษุ ส่วนโทษสถานเบาคือ การยอมรับสารภาพความผิดที่ได้ท าลงไป จากนั้นได้กล่าวค า
ปฏิญาณยืนยันต่อหน้าภิกษุผู้บริสุทธิ์ว่า จักส ารวมระวัง และไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดล่วงละเมิดอีกต่อไป เทียบได้กับการใช้พระเดช
พระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่องใครท าผิดก็ควรได้รับการลงโทษ ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺค
หารห  ปคฺคณฺเหปคฺคหารห  ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง”๕ 

๑) ลักษณะการปกครองในสมัยพุทธกาล  
ในการปกครองคณะสงฆ์ในระยะแรก พระพุทธเจ้าทรงปกครองโดยพระองค์เอง ต่อมาพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัย

และใช้พระวินัยเป็นระเบียบ และเครื่องมือในในการปกครองและให้การศึกษาคณะสงฆ์ พระภิกษุต้องอยู่ภายใต้พระธรรมวินัย
และต้องปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกจากทุกข์และท าพระนิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นหมายสูงสุดของพระศาสนา 
พระพุทธเจ้าจึงทรงจัดตั้งองค์กรสงฆ์โดยมุ่งประโยชน์ ๓ อย่างคือ ทิฏฐธัมมิกัตถ์ คือประโยชน์ของการด าเนินชีวิตที่เป็นไปใน
ปัจจุบันที่ภิกษุจะพึงได้รับ ซึ่งจะเห็นได้จากพุทธประสงค์ที่บัญญัติพระวินัยในข้อที่ว่าเพ่ือปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดใน
ปัจจุบัน  สัมปรายิกัตถ์ คือ การด าเนินชีวิตที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในภายหน้า และปรมัตถ์ หรือการด าเนินชีวิตที่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุด อันเป็นจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๖ 

ส่วนรูปแบบอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้นเป็นสังคมตัวอย่าง คือสังคม
สงฆ์ โดยทรงใช้วิธีการท าให้มีระบบการที่บุคคลหลายสาขาอาชีพ ต่างเพศ ต่างผิวพรรณ มาอยู่ร่วมกัน เป็นชุมชน และมีระเบียบ
แบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่
ในระยะแรกท่ีพระองค์ทรงประกาศหลักค าสอนนั้น มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาพระองค์ก็ทรงรับและสั่งสอนเองพร้อมกันนั้นก็จัดส่งไป
ประกาศพระศาสนายังเมืองน้อยใหญ่อ่ืนๆ เมื่อกิจการเจริญเติบโตตามล าดับ มีภิกษุจ านวนมากเกินกว่าที่จะทรงดูแลได้ทั่วถึงจึง
                                         

๓พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๕พันตรีป. หลงสมบูรณ์, รวบรวมเรียบเรียง, พจนานุกรมมคธ – ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า๒๘. 
๖คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (อยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๔๓. 



๑๓๖ 
 
มอบอ านาจให้พระสงฆ์ดูแลและปกครองกันเอง โดยเคารพนับถือตามล าดับอาวุโส พระองค์ทรงด ารงต าแหน่งในฐานะธรรมราชา 
ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรืออาจารย์ปกครองศิษย์ ถือความสุจริตใจเป็นพ้ืนฐาน และทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ใช้ระบอบ
สามัคคีธรรมซึ่งอาจเรียกว่า “สังฆาธิปไตย”๗ 

๓. การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช โดยสมัยนั้น ประเทศไทยซึ่งรวมถึงประเทศใกล้เคียงด้วยคือ พม่า มอญ ญวน เขมร ลาว มลายูยังเรียกว่า สุวรรณภูมิ
ดังนั้น ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ จึงมีอาณาเขตกว้างมาก และเป็นเป้าหมายหนึ่งของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ส่งสมณทูต ๒ 
รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระและพระภิกษุ ๖๐ รูปเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนแถบสวรรณภูมินี้ แต่ข้อสันนิษฐานของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า พระพุทธศาสนาเห็นจะมาประดิษฐานในประเทศสยาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๕๐๐  
และนับถือกันมั่นคงสืบมาแต่ครั้งนั้น ครั้นเมื่อเกิดประเพณีสร้างพระพุทธรูปขึ้นในอินเดีย พวกชาวอินเดียก็น าแบบอย่าง
พระพุทธรูปมาสร้างในประเทศสยาม ข้อนี้สังเกตได้ด้วยลักษณะพระพุทธรูป ซึ่งเป็นชิ้นแรกมีขึ้นในประเทศนี้ เช่น พระพุทธรูป
นั่งห้อยพระบาทอย่างนั่งเก้าอ้ี เป็นต้น ท าตามแบบชาวมคธราช ครั้นสมัยราชวงศ์คุปตะ ซึ่งรุ่งเรื่องเมื่อราว พ.ศ. ๙๐๐ แบบอย่าง
ที่กล่าวมานี้เป็นหลักฐานประกอบอีกอย่างหนึ่งว่าพวกชาวอินเดียที่แรกมาสอนพุทธศาสนายังประเทศสยามมาแต่มคธ อนึ่งใน
สมัยนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเวลาที่กรุงทวาราวดีก าลังเจริญรุ่งเรื่องมากด้วยโบราณวัตถุ เช่นที่มีอยู่ในแขวงจังหวัดนครปฐม มี
แพร่หลาย ตลอดไปจนแขวงราชบุรีและแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ชวนให้เห็นว่า อาณาจัก
ทวาราวดีแผ่ออกไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาในสมัยนั้น๘ 

๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือว่าเป็นยุคแรกของการปกครองคณะสงฆ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม

พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชว งศ์พระ
ร่วงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย ได้รับอิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ สืบเนื่องจากพระราหุล
เถระได้มาประกาศพระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใต้ของประเทศไทยแรกเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เมือง
นครศรีธรรมราชประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับประชาชน จนเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธศาสนา
แบบลังกาวงศ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างมา๙ 

จนสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ ในปี พ.ศ.๑๘๒๒ พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์
ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรดให้พระมหาสังฆราชเจ้า คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ขึ้นมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งส านัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อรัญญิก เมืองสุโขทัย ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัย
มีอรัญญิก พ่อขุนรามค าแหงทรงท าโอยทานแต่พระมหาเถรสังฆราช ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวง (รู้หลัก)  ว่าปู่ครูในเมืองทุก
คนลุก (จารึก) แต่เมืองนครศรีธรรมราช๑๐ 

                                         
๗สุรพล สุยะพรหม  “พระสงฆ์กับการศึกษาการเมืองการปกครอง”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่๒ฉบับที่๑, (มกราคม - 

มีนาคม๒๕๔๙), หน้า๑๒๑. 
๘กรมพระยาด ารงเดชานุภาพ, ประชุมนิพนธ์เกี่ยวกับต านานทางพระพุทธศาสนา(คณะสงฆ์วัดพระพิเรนทร์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ใน

งานพระราชทานเพลิงศพพระเทธคุณาธาร : ๒๕๑๔),หน้า ๖๔ 
๙สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานปกครองคณะสงฆ์, พิมพ์ครั้งที่๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สาม

มิตร, ๒๕๑๕), หน้า๗. 
๑๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), 

หน้า๖.   



๑๓๗ 
 

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ปรากฏเป็นแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระธรรมราชาลิไท เพราะว่าพระองค์
ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมืองนครพัน ชาวศรีลังกา ท าให้บทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ม่ันคงขึ้น ที่เห็นได้
ชัด คือ คณะสงฆ์ลังกาวงศ์นั้นนิยมอยู่ตามป่าเป็นพระนักปฏิบัติ คณะนี้เรียกว่าคณะอรัญวาสี คือ กลุ่มพระสงฆ์ผู้จาวัดอยู่ในป่า
หรือวัดป่า (วิปัสสนา) ส่วนพระสงฆ์นิกายเดิมที่ชอบอยู่บ้านหรืออยู่วัดบ้านที่เรียกว่าคณะคามวาสี หมายถึง ที่พักอยู่ในบ้านหรือ
วัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ส่วนมากจะเป็นพระสายกลุ่มศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี ๒ คณะ คือ คณะ
คามวาสี คือ คณะฝ่ายขวาและคณะอรัญวาสี คือ คณะฝ่ายซ้าย ทั้งสองฝ่ายปกครองแยกจากกัน คือ เป็นเหมือนองค์กรที่
ปกครองโดยอิสระจากกัน แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสู งสุดเป็นของตนเองที่เรียกว่าพระสังฆราชมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ ๒ รูป คือ พระสังฆราชคณะคามวาสีและ
พระสังฆราชคณะอรัญวาสี เช่น ในพ.ศ.๑๙๔๙ พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรมกิตติ สังฆราชมหาสามีเจ้า สถิต ณ วัดป่า แต่
ทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญวาสี อีกฝ่ายคือ พระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร เป็นสังฆราชของคณะคามวาสี๑๑การปกครองคณะ
สงฆ์ ในหัวเมืองต่างๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชประจ าแต่ละหัวเมือง ในลักษณะเดียวกันที่
ทรงแต่งตั้งประเทศราชไปครองหัวเมืองใหญ่ในฝ่ายอาณาจักร จึงมีพระสังฆราชหลายพระองค์  

อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๐ โดยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหน้าของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพเช่นเดียวกันกับอาณาจักรเหมือนกัน นอกจากคณะสงฆ์
จะประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนมิให้ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของ
สังคมและกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งเปรียบเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วย 

๓.๒ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการ

ปกครองคณะสงฆ์ไทยมีการปรับเปลี่ยนบ้าง โดยการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ 
คือ 

๑) คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือ คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกสถาปนากรุงสุโขทัย มีพระพุทธโฆษา
จารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายซ้าย 

๒) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยมี พระพุทธาจารย์ เป็นเจ้าคณะ 
๓) คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่แล้วกลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่

เรารู้จักคือคณะป่าแก้ว๑๒มีพระวันรัตน์เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา 
ต าแหน่งพระพุทธาจารย์นี้ตั้งขึ้นใหม่ เป็นเจ้าคณะแทนพระวันรัตน์ ประมุขฝ่ายอรัญวาสีเดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเป็น

เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา ในรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นพระพุฒาจารย์คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย มีสมเด็จพระอริ
ยวงศาสังฆราชาธิบดีอยู่วัดมหาธาตุ เป็นเจ้าคณะมีฐานานุกรม ๑๐ รูป พระราชาคณะ ๑๘ รูป มีพระพิมลธรรม เป็นต้น 

คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย์ อยู่วัดโบสถ์ราชเดช เป็นเจ้าคณะบังคับบัญชาพระสงฆ์ฝ่ายสมถและวิปัสสนา
ทั้งหมด มีพระราชาคณะ ๗ รูป มีพระญาณไตรโลก เป็นต้น 

คณะคามวาสีฝ่ายขวา มีพระวันรัตน์ อยู่วัดป่าแก้ว เป็นเจ้าคณะมีฐานานุกรม ๑๑ รูป มีพระราชาคณะ ๑๗ รูป มี
พระธรรมวโรดม เป็นต้น 

ค าว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมร เชื่อว่าน ามาใช้น าหน้าพระราชาคณะชั้นน าตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยา๑๓ 

                                         
๑๑อ้างแล้ว, พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), หน้า๘.   
๑๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), 

หน้า๑๒. 
๑๓นนท์ธรรมสถิตย์, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, ๒๕๓๓), หน้า๗๑. 



๑๓๘ 
 

๓.๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรี 
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรีนั้น ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่ในส่วนการปกครอง

คณะสงฆ์ยังคงรูปแบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงมีความ
วิริยะอุตสาหะที่จะฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มแล้วท าให้การปกครองเหมือนยุคกรุง
ศรีอยุธยาได้แล้ว ก็ทรงให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรุดและเสื่อมอีกครั้ง
เป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญาทรงสั่งปลดสมเด็จพระสังฆราช (สี) ออกจากต าแหน่งแล้วตั้งพระครู ธรรมธีรราชมหามุนี 
(ชื่น) ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแทน (รูปสุดท้ายในสมัยกรุงธนบุรี) 

ส่วนต าแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า “ในสมัย
กรุงธนบุรี ดูเหมือนว่าจะไม่จัดให้มีท าเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามล าดับของพระเจ้าธนบุรี” การปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา 
แต่ในยุคกรุงธนบุรีใช้ระยะเวลาแค่ ๑๔ - ๑๕ ปี เท่านั้น 

๓.๔ การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ 
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่ในส่วนการ

ปกครองคณะสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากสมัยกรุงธนบุรีอันสืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ.๒๓๒๕ ซึ่งถูกผนวก
เข้าเป็นดินแดนอาณาจักรของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้าง
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่งมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศน
เทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น๑๔ 

๑) การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๑ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงปรารภให้กระท าสังคายนา พระธรรมวินัยขึ้น เพราะว่า

พระไตรปิฎกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับสั่งให้รวบรวมจากหัวเมืองต่าง ๆ เช่น เมืองนครศรีธรรมราช กัมพูชา เป็น
ต้น ยังมีความคาดเคลื่อนผิดบ้างบางประการ จึงเห็นสมควรให้ทรงท าการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่ โดยทรงโปรดให้
พระมหาเถระ ๒๑๘ รูป และราชบัณฑิต ๓๒ คน ประชุมการกระท าสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ ปีวอก พ.ศ. 
๒๓๓๑ ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์)๑๕ 

๒) การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่๒ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมากคือ๑๕ปีเท่านั้นที่ทรงครองราชย์แต่ทรง

โปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง๓พระองค์คือสมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัด
ราชบูรณะและสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุทั้ง๓พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯจนถึงยุคนั้นกล่าวได้ว่าใครที่เป็นสมเด็จ
พระสังฆราชต้องอยู่วัดมหาธาตุฯและในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์ไทยดูกิจการงานพรศาสนาณประเทศศรีลังกาและในสมัยสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการบ าเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเป็นกิจลักษณะ๑๖ 

๓) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมีความเคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่างยิ่ง แม้พระภิกษุจะประพฤติชั่วอย่างไรไม่ค่อยสน

                                         
๑๔มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๖), หน้า๘. 
๑๕แสวงอุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า

๗๒. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า๗๕. 



๑๓๙ 
 
พระทัยนักจนเป็นที่มาของคาว่า “ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์” ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทรงโปรดให้ทรงสร้างวัดพระอารามหลวงและ
วัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เพ่ิมอีก ๑ คณะจากรูปแบบเดิม คือ 

๑) คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
๒) คณะอรัญญาวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
๓) พระคามวาสีฝ่ายขวา  ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองใต ้
๔)คณะกลาง   ปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 

จึงสรุปได้ว่าการปกครองในยุคนั้นปกครองตามภาค คือ 
๑) คณะกลาง   กรุงเทพมหานคร 
๒) คณะเหนือ   ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓) คณะใต้   ภาคใต้ 
๔) คณะอรัญวาสี  วัดป่าทั้งหมด 
การปกครอง ๔ คณะอย่างว่านี้ มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกิจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครองของตน 

แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช 
๔) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โครงสร้างโดยภาพรวมทั่วไปเหมือนสมัยรัชกาลที่ ๓ คือแบ่งออกการ

ปกครองเป็น ๕ คณะ โดยเพิ่มคณะธรรมยุติกนิกายอีก ๑ คณะ สรุปได้ว่า 
๑. คณะใหญ่หนกลาง คือ สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ฉิม) วัดมหาธาตุฯ 
๒. คณะใหญ่หนเหนือ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่) วัดสุทัศนเทพวราราม 
๓. คณะใหญ่หนใต้ คือ สมเด็จพระวันรัตน์ (เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม 
๔. คณะใหญ่อรัญญวาสี คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศฯ 
๕. คณะธรรมยุติกนิกาย คือ กรมหมื่นบวรรังสีสุรียพันธ์ (องค์พระเจ้ากฤษ์) 

แท้จริงนั้น คณะธรรมยุติกนิกาย ได้ก่อก าเนิดมา ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยู่ทรงได้พระฉายาว่า วชิรญาณภิกขุ ใน พ.ศ. ๒๓๖๗ ขณะที่ทรงผนวชอยู่นั้นประทับอยู่ที่วัด
มหาธาตุฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต แต่มิได้มอบเวนราชสมบัติให้แก่ผู้ใดเลย แต่ว่า
ตามนิตินัยแล้วเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมาร (พระวชิรญาณภิกขุ) พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ ซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสี แต่
พระวชิรญาณภิกษุไม่ประสงค์จะรับต าแหน่งราชสมบัติ เพราะได้ปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ภายในแล้ว จึงตัดสินพระทัยจะผนวช
ต่อไป 

ฉะนั้น พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และคณะเสนาบดีจึงมอบถวายพระราชสมบัติแด่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จขึ้น
เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๓ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคต ในพ.ศ. ๒๓๙๔ คณะเสนาบดีพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ จึงมอบถวายราชสมบัติ แด่พระวชิรญาณภิกษุ เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ 

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้นทรงได้ศึกษาบาลี จนสอบได้ถึงเปรียญ
ธรรม ๕ ประโยค ต่อมาทรงเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติของพระรามัญ คือ พระชาย พุทธวังโส ขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นพระราชา
คณะที่พระสุเมธมุนี (วัดบวรมงคล) หลังจากที่พระองค์โดยมีพระสุเมธมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ในโบสถ์กลางน้ า แล้วทรงตั้ง
ธรรมยุติกนิกาย อย่างเป็นทางการ โดยพระองค์เองเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในครั้งนั้น จึงเป็นที่เจริญอย่างยิ่งของธรรมยุติกานิกาย
และทรงตั้งพระมหาเถระ ๙ รูป เป็นกรรมการที่ปรึกษาไม่ว่าเรื่องภายในคณะสงฆ์และในพระราชสมบัติและในคณะกรรมการ
ธรรมยุติกายในชุดนั้น ต่อมาภายหลังเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ๒ รูป คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สาปุสฺสเทว) 



๑๔๐ 
 

๕) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
การจัดโครงสร้างการบริหารและองค์กรการปกครองคณะสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้มีการปฏิรูประบบราชการทั้งด้านโครงสร้างและการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
รวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางส าหรับเสริมสร้างเอกภาพของชาติเอาไว้ต่อต้านภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก 
พระองค์ได้ปฏิรูปการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเมืองในฝ่ายบ้านเมือง ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างเอกภาพ
ขึ้นภายในคณะสงฆ์ในด้านการบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม 

การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้วิเคราะห์
กล่าวถึงสาระส าคัญของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ให้ไว้ในหนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย ดังต่อไปนี้ 

๑) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔ ที่
บัญญัติไว้ให้เจ้าคณะใหญ่ที่ ๔ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติกนิกายกับพระราชราชาคณะที่เป็นรองเจ้าคณะทั้ง ๔ คณะ ทั้งหมดรวม ๘ รูป เป็นมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ถวาย
ค าปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์แด่พระมหากษัตริย์ การประชุมวินิจฉัยคดีในที่ประชุมมหาเถรสมาคา
ตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไปถือเป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริย์ในฐานะ
เอกอัครศาสนูปถัมภก ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วย โดยมีมหาเถรสมาคมท าหน้าที่คล้ายกับคณะเสนาบดีที่
ปรึกษาฝ่ายการพระศาสนา เสนาบดีกระทรวงธรรมการท าหน้าที่เป็น “ศูนย์กลาง” การติดต่อประสานงานระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับมหาเถรสมาคม 

๒) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.
ศ.๑๒๑ คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคควบขนานไปยังการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค มีการแบ่ง
การปกครองคณะสงฆ์ออกเป็นสังฆมณฑล มีเจ้าคณะมณฑลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากพระราชาคณะเป็นผู้ปกครองดูแล
ข้าหลวงเทศาภิบาลผู้ท าหน้าที่ปกครองประชาชน และบริหารราชการแผ่นดินในมณฑลของฝ่ายบ้านเมือง รองเจ้าคณะมณฑลลง
มามีเจ้าคณะเมืองก็คือเจ้าคณะแขวงหรืออ าเภอ เป็นผู้ปกครองเจ้าอาวาสวัดต่างๆ มีลักษณะคู่ขนานกับโครงสร้างการบริหาร
และการปกครองของฝ่ายอาณาจักร มีข้อควรสังเกตว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๔ กล่าวถึงเจ้าคณะใหญ่คณะ
ธรรมยุติกนิกาย อันแสดงว่า คณะธรรมยุติกนิกาย เคยขึ้นอยู่กับคณะกลางของฝ่ายมหานิกาย ในรัชกาลที่ ๔ ได้แยกเป็นคณะ
อิสระโดยมีเจ้าคณะใหญ่ปกครองกันเอง เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายมหานิกายไม่มีอ านาจบังคับบัญชาวัดที่สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย 
เพราะมาตรา ๓ บัญญัติว่า“พระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวด้วยนิกายสงฆ์ กิจและลัทธิเฉพาะนิกายนั้นๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือสังฆนายก ใน
นิกายนั้น ได้เคยมีอ านาจ ว่ากล่าวบังคับมาแต่ก่อนประการใด ก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุกประการ” ข้อความนี้ แสดงว่า กฎหมาย
คณะสงฆ์ฉบับนี้ รับรองการแบ่งนิกายของคณะสงฆ์ไทย ออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกานิกาย” 

๖)การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระองค์ทรง

โปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระเกียรติยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส พระบรมราช
อุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต าแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะ เป็นมหาสังฆปริณา
ยกท่ัวพระราชอาณาจักรและเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้พระราชบัญญัติปกครองคณะ
สงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ แต่เป็นอันงดใช้อ านาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียก
ประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการสงฆ์ในที่ประชุมนั้น ดังข้อความที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ได้ทรงอธิบายเป็นเชิงอรรถในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ มีความว่า “ในแดนดินปรัตยุบัน โปรดให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์โดยทั่วไป การประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อว่า เป็นอันงดชั่วคราวโดยนัย หรือกล่าวอีกโวหาร
หนึ่งว่า ยังไม่ถึงคราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังบัญชาการอยู่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มหาเถร
สมาคม คงมียืนอยู่ด้วยประการหนึ่ง จึงคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการกสงฆ์ในที่ประชุมนั้น” 



๑๔๑ 
 

รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พอสรุปได้ดังนี้ 
๑) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทางบัญชาการคณะสงฆ์ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม

โดยปกติ ตัวอย่างเช่น ที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคนี้ จึงใช้ว่า “พระมหาสมณวินิจฉัย” ไม่ใช้ค าว่า “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” 
๒) เจ้าคณะมณฑล๓) เจ้าคณะเมือง หรือจังหวัด๔) เจ้าคณะแขวง๕) เจ้าอาวาส 

๗)การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ นับว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ดังนั้น การปกครองคณะสงฆ์ใน
ยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมาก เพราะรูปแบบการปกครองคลึงคล้ายในสมัยรัชกาลที่ ๖ คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะ
สงฆ์โดยล าพังพระองค์เองและมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 
๒๔๘๔ แต่ที่น่าสนใจคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ วัดราชบพิธพร้อมด้วยคณาจารย์ทั้งหลายประชุมสอบทานพระไตรปิฎก ฉบับรัชกาลที่ ๕ ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วโปรดประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน ช่วยกันออกทุนทรัพย์พิมพ์ร่วมพระราชกุศล พิมพ์
พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ จ านวน ๑,๕๐๐ จบ จบละ ๔๕ เล่ม เท่าพระชนม์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงธรรมโปรด
สัตว์นับแต่กาลตรัสรู้แล้วพระไตรปิฎกชุดนี้ เรียกว่า“พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ” ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและ
อาจพูดได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดในวงการพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 

๘) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอานันทมหิดล พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะนั้นทรง

พระเยาว์มากอายุแค่ ๙ พรรษา การปกครองประเทศไทย คงใช้การปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฝ่ายอาณาจักรครั้งนี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองคณะสงฆ์ไปด้วย นั่นคือให้มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สองคล้องกับการปกครองของอาณาจักร คณะรัฐบาลจึงได้
ด าเนินการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ นับว่าเป็นจุดเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยยกเลิกการ
ปกครองที่ใช้พระราชบัญญัติฉบับเดิม คือ ฉบับ ร.ศ. ๑๒๑ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ คณะรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์
ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังข้อความต่อไปนี้ 

“พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบของคณะสงฆ์และได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยราบรื่น 
ความส าคัญในพระราชบัญญัติก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้อนุโลมระบบการปกครองบ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดกับพระธรรม
วินัย” 

กล่าวโดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้างระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย คือสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ที่พระองค์เองไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร 
เพราะพระองค์ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยผ่านสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆ์ผ่านสังฆมนตรีและทรงพิจารณาวินิจฉั ยอธิกรณ์ผ่าน
ทางคณะวินัยธร โดยที่อ านาจทั้งหมดมีอ านาจหน้าที่ปกครองที่ต่างกันคือ 

๑) สังฆสภา เทียบได้กับรัฐสภาของฝ่ายบ้านเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติสังฆาณัติหรือระเบียบส าหรับใช้ใน
การบริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ประกอบด้วยสมาชิก ๔๕ รูป เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เป็นคณาจารย์เอกและ
เป็นพระเปรียญเอกด้วย 

๒) สังฆมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดุจเช่นคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร คือท าหน้าที่เป็นคณะรัฐบาลบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ มีสังฆนายก ๑ รูป และสังฆมนตรี ๙ รูป งานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบงานเฉพาะหน้าที่เหมือนกับแต่กระทรวง  

๓) คณะวินัยธร คือ ศาลของสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ 
คณะวินัยธรแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา มีอ านาจหน้าที่เหมือนฝ่ายตุลาการของอาณาจักรนั่นเอง 



๑๔๒ 
 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไว้น่าสนใจ
ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ยุบเลิกมหาเถรสมาคม คือ เจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ รูป และรองเจ้าคณะใหญ่ ๔ รูป 
ดังนั้น ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ซึ่งรวมถึงเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย จึงไม่มีกฎหมายรองรับ โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือรวมคณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เข้าด้วยกันให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๘ ปี นับ
แต่วันประกาศใช้ดังที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖ ว่า “ก่อนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนแต่อย่าช้าต้องไม่
เกินแปดปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ออกสังฆาณัติกติกาสงฆ์ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช กฎกระทรวงหรือ
ระเบียบใดที่จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนสิทธิที่นิยมนับถือและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว”จากความพยายามในการรวมนิกาย
ทั้ง ๒ นิกายเข้าด้วยกันของคณะรัฐบาลนั้นไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะพระเถรานุเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จ านวน ๒๒ รูป ได้ลง
นามคัดค้านการใช้บทเฉพาะกาลมาตรา ๖๐ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติก
นิกายให้คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มีการปกครองกันเอง โดยมีเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกาย เป็นผู้ดู แล ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ไม่ข้ึนตรงกับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 
๔. การปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยปัจจุบัน 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ ยังถือว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นประมุข มีการบังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน นับตั้งแต่มหาเถรสมาคมถึงเจ้าอาวาส เป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีเจตนารมณ์ในการปกครองคณะสงฆ์
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองของรัฐบาล ที่เห็นว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจ 
แท้จริงคือความล่าช้าขาดประสิทธิภาพในการบริหารการปฏิบัติงานกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค า
แนะนาและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในรัฐสภา พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ ว่า 

“การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่กิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงฆ์ เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจ
เช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบันและโดยระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไข
ปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจ
กฎหมาย และพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 

ความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ์ และรัฐบาลภายใต้การน าของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการน าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งพอประมวล สรุป
เนื้อหาสาระดังนี้๑๗ 

๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร 
อ านาจทั้งหมดมอบให้สมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใช้แทน 

๒) สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยและเป็นประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น 
ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ จ านวน ๘ รูป เป็นโดยต าแหน่ง 

ดังนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นเวลานานถึง ๓๐ ปี จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะว่าโครงสร้างบริหารและการปกครองยังเหมือนเดิม ดังที่ข้อความปรากฏชัดเจนอยู่ในเหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า 

                                         
๑๗สมบูรณ์สุขสาราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า๗๐.   



๑๔๓ 
 

“โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วย
การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราช การแต่งตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ 
อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสมณเพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วัด ศาสน
สมบัติกลาง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของวัด ตลอดจนปรับปรุงก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้๑๘ 

พระราชบัญญัติคณะ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจุดเด่นในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ 
สมเด็จพระสังฆราชมีองค์เดียว และพระมหากษัตริย์ ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และ
กรรมการเถรสมาคมมี ๒๑ รูป เหมือนเดิมแต่ว่าอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
กว่าฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ คือ 

(๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
(๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณ

สงเคราะห์ของสงฆ์ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
เพ่ือการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกค าสั่ง มีมติหรือออก

ประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

อ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวข้องกับการควบคุม และ
ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจหน้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ใน
ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ ๖ ประเภท คือ 

(๑) การปกครอง   (๒) การศึกษาสงเคราะห์ 
(๓) การสาธารณูปการ  (๔) การศาสนศึกษา 
(๕) การเผยแผ่   (๖) การสาธารณสงเคราะห์ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันนี้ มีการแบ่งเขตปกครองตามล าดับชั้นคือ แต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้า

คณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส โดยแบ่งสายการปกครอง ดังนี้ 
(๑) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค ๑, ๓, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ 
(๒) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗ 
(๓) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ 
(๔) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ 
(๕) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายทุกภาค๑๙ 

 
๕. บทสรุป 

                                         
๑๘พระเมธีธรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า๕๔.   
๑๙อ้างใน พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร),“กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค๑”พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๘๖ – ๙๖. 



๑๔๔ 
 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยนั้นถือว่าเป็นยุคแรกของการปกครองคณะสงฆ์ไทยอย่างเป็น
รูปธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย ได้รับ
อิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ต่อมาการปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ๑) 
คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ๒) คณะอรัญวาสี และ ๓) คณะคามวาสีฝ่ายขวาส่วนการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรียังคงรูป
แบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.๑ – ๔)ถือว่ายังเป็นการรักษารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สืบ
มาจากกรุงศรีอยุธยา แต่มีก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกชื่อคณะคามวาสีฝ่ายซ้ายเป็นคณะเหนือ และ คณะคามวาสีฝ่ายขวาเป็น 
คณะใต้  ส่วนคณะอรัญญวาสียังคงรักษาเรียกชื่อตามเดิม ต่อมาการปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕-๗การจัด
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในรัชกาลที่ ๕  เพราะมีการปฏิรูประบบโครงสร้างและการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือรวบอ านาจการปกครองอยู่ที่ส่วนกลางและการปกครองคณะสงฆ์ก็ได้รับการปฏิรูปควบคู่กับการ
ปฏิรูปบ้านเมืองเพ่ือเป็นเอกภาพเดียวกันจึงมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ท า
ให้คณะสงฆ์มีลักษณะแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และการปกครองคณะสงฆ์ส่วน
ภูมิภาค ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระมหากษัตริย์มิได้ทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะมีการสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ให้ด ารงต าแหน่ง สกลมหาสังฆปรินายก มีอ านาจหน้าที่ บังคับบัญชาการคณะสงฆ์ทั่ว
ราชอาณาจักร ส่วนในสมัยรัชกาลที่ ๗ และ ๘ การปกครองคณะสงฆ์ก็ยึดแบบการปกครองอย่างนั้นมาตลอด คือสมเด็จ
พระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยล าพัง โดยมีมหาเถรสมาคมท าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา ในราชการที่ ๘ เมื่อ
บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นเหตุให้การปกครองคณะสงฆ์ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะรัฐบาลต้องการ
สร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยค าแนะน า
และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร เป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่ความส าคัญในพระราชบัญญัตินี้คือการปกครอง
คณะสงฆ์ให้อนุโลมตามระบอบการปกครองบ้านเมืองเท่าที่ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย 

ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากเกิดความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ์ และรัฐบาล
ภายใต้การน าของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการน าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาสาระคือ ๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิก
สังฆสภา คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร อ านาจทั้งหมดมอบให้สมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใช้แทน ๒) สมเด็จ
พระสังฆราช ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยและเป็นประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น ประกอบด้วยสมเด็จ
พระราชาคณะ จ านวน ๘ รูป เป็นโดยต าแหน่ง 
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๑๔๕ 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนามีแนวคิดสอดคล้องกัน กล่าวคือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบว่า ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น คือ การรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ 
และการออกก าลังกาย, ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีงบประมาณ และการลดรายจ่าย, 
ด้านความ สัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน, ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปรับตัวเข้าหากันของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว และด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการ
ปรับตัวอย่างเหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม และส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ด้าน
สุขภาพ มีจุดเน้น คือ ความสมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การกระท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์, ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม, ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม 
และด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ทันความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญา 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, แนวพุทธ 
 
ABSTRACT 

The development towards the Quality of Life for the Elderly based on general academic principle 
and Buddhism way were along together that development towards the Quality of Life for the Elderly based on 
general academic principle, found that: The health had the focus on responsibility to health, nutrition and 
exercise. The economy had the focus on financial planning, account and budgetary management and 
expenditure reduction. The social relation had the focus on social activities participation to help the creation 
of the relation with others. The family relationship had the focus on the adjustment of the elderly and 
members in the family and communication in the family. The attitude in living had the focus on good 
mentality and environmental adjustment. For the development towards the Quality of Life for the Elderly 
according to Buddhism, found that: The health had the focus on proper physical and mentality. The economy 
had the focus on living principle of householders’ happiness. The social relation had the focus on behaving 
to other according to Sanghahawaththudhamma. The family relationship had the focus on practicing with 
members in family along with Prommaviharadhamma. The attitude in living had the focus on practicing through 
insight meditation as knowing as the real fact of body with wisdom. 
 
Keywords : Developing the Quality of Life for the Elderly, Buddhism Way 



๑๔๗ 
 
 
๑. บทน า 

จากการส ารวจจ านวนประชากรผู้สูงอายุ โดยกลุ่มสถิติประชากร  ส านักสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ๑ ซึ่งในปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว/ชุมชน 
การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย/ระบบและมาตรฐานการส่งเสริมดูแลการจัดการ
สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่ งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในสถาบันสังคมและ
ชุมชน การน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูสังคม 
ดังกล่าวนี้ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 อย่างไรก็ตาม ความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ท้ังทางร่างกายและทางใจ การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องดูแลทั้งร่างและ
จิตใจให้สมดุลกัน อีกทั้ง มูลเหตุของความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเกิดจากเหตุที่ส าคัญคือความต้องที่ไม่สมปรารถนาในด้านต่าง ๆ 
คือ ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย อนามัย การงาน และต้องการความรักความเคารพ ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุจึงควรใช้พุทธธรรมบ าบัด โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

พระพุทธศาสนามีภูมิปัญญาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าหลักคิดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องอริยสัจสี่นั้นเป็นระบบคิดที่
อธิบายได้ว่า ชีวิตมีความทุกข์ ความทุกข์ต่าง ๆ เกิดจากเหตุ ความทุกข์ต่าง ๆ สามารถหมดไปได้และมีวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือ
หลุดพ้นจากความทุกข์นั้น พระพุทธศาสนามองว่าความแก่เป็นความทุกข์และมนุษย์สามารถพ้นทุกข์จากความแก่ได้โดยด าเนิน
ชีวิตตามหลักวิถีพุทธ 
 ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธควรเป็นอย่างไร โดยผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วย
การน าเสนอประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลัก
วิชาการท่ัวไป ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นเป็นฐานในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธ ต่อไป 
 
๒. เนื้อหา 

๒.๑ คุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ค าว่า คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ๒ และค าว่า ชีวิต หมายถึง 

ความเป็น ซึ่งตรงกันข้ามกับความตาย๓ คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ทั้งใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคมเป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกาย อารมณ ์สังคม และจิตวิญญาณ๔ ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรมและคุณค่าที่คนผู้นั้นอาศัยอยู่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
นั้นเป็นมโนทัศน์หลายมิติที่ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสภาวะจิตใจ ระดับความเป็นอิสระไม่ต้อง
                                         

๑กลุ่มสถิติประชากร ส านักสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานผลเบื้องต้น การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๗. 

๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 
จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๒๖๓. 
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วารสารกรมสุขภาพจิต, ปี่ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๔๑) : ๗. 



๑๔๘ 
 
พ่ึงพา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านความเชื่อส่วนบุคคล และความสัมพันธ์กับสิงแวดด้อม๕ โดยแท้จริง ความหมายของ
คุณภาพชีวิต ได้รวมองค์ประกอบในมิติต่าง ๆ ไว้ ประกอบด้วย การได้รับการตอบสนองปัจจัยพื้นฐานของการด าเนินชีวิต การมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตดี ความรู้สึกพอใจของบุคคล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม๖ 

ปัจจุบัน คุณภาพชีวิต ได้รับการก าหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น เป้าหมายทุกด้านไม่
ว่าจะในด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม๗ อย่างไรก็ตามไม่ว่าแต่ละ
บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพชีวิตในมุมมองที่ต่างกันเพียงใดก็ล้วนต้องการที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งสิ้น ซึ่ง
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้กลายเป็นแนวคิดระดับสากลที่ประชาคมโลกรับรู้และ
เห็นพ้องต้องกันว่าคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกในแต่ละสังคม ที่ต้องพยายาม
สร้างเงื่อนไขเพ่ือให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี๘ โดยในส่วนของประเทศไทยเริ่มด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามแนวคิดความจ าเป็นพ้ืนฐาน : จปฐ. (Basic Minimum Needs : BMN) มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน๙ 

คุณภาพชีวิตเป็นรูปแบบของชีวิตที่มีความสุข องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตอาจจ าแนกโดยง่ายเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านความพึงพอใจในชีวิต เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภายนอกที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังของคน 
บุคลิกลักษณะ สิ่งแวดล้อม และสถานะทางสุขภาพ สิ่งที่บุคคลรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองครองอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างความต้องการ ความ
ปรารถนาและความส าเร็จที่ได้รับ, ด้านอัตมโนทัศน์ เป็นความเชื่อและความรู้สึกที่คน ๆ หนึ่งมีต่อตนเอง ความรู้สึกเหล่านี้มาจาก
การรับรู้ โดยเฉพาะการรับรู้ปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งเก่ียวกับตนเองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง, ด้าน
สุขภาพและการท างานของร่างกาย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยนอกจากจะประเมินอาการทางคลินิก
แล้ว ยังประเมินในเรื่องการรับรู้ภาวะสุขภาพของบุคคล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวกับ
สังคม และยังต้องพิจารณาถึงอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองด้วย และด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการประเมินการ
ประคอบอาชีพ การศึกษา และรายได้ ซึ่งถูกก าหนดเป็นมาตรฐานของสังคม๑๐ 
 

สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการ
กินด ีและอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุข ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ มีความส าคัญท้ังต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะที่พิจารณาบุคคลเป็นองค์รวมพร้อมทุกด้าน ทั้ง
สุขภาพร่างกาย จิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความส าคัญและเป็นที่
                                         

๕WHO, “Introduction, Administration, Scoring and Generic of the Assessment : Field Trial Version”, WHOQOL-BREF, 
Geneva (๑๙๙๖) : ๑. 

๖พูนสุข เวชวิฐาน, “การประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว 
หน่วยที่ ๑๒, (นนทบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา้ ๖. 
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๑๔๙ 
 
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคสามารถจ าแนกองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตได้สององค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นั่นเอง 

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป 
บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย สภาวะ

ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และทัศนคติในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนี้ 
(๑) ด้านสุขภาพ 
ร่างกายของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อมถอย น ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ประกอบกับมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลท าให้เกิดความเสื่อม

ถอยดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยด้านพันธุกรรม และปัจจัยด้านแบบแผนในการด าเนินชีวิต๑๑ การส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion) เป็นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การคงไว้ และการป้องกันการเสื่อมถอยของสถานะทางสุขภาพ โดย
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าจะต้องอาศัยความรู้ของสาขาท่ีหลากหลายและการด าเนินการของส่วนการบริการต่าง ๆ ทั้งทางสุขภาพ
และสังคม๑๒ การส่งเสริมสุขภาพ มี ๒ ลักษณะ คือ ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้สุขภาพร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย แข็งแรง 
และสมบูรณ์ และส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม  และพฤติกรรม๑๓ โดยหลักปฏิบัติส าคัญ ๔ 
ประการ ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะเมื่อถึงวัยสูงอายุ ได้แก่ กินเป็น นอนเป็น อยู่เป็นสังคมเป็น 
กล่าวคือ กินเป็น หมายถึง การกินอาหารถูกต้อง ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป นอนเป็น 
หมายถึง การนอนหลับเต็มที่และเพียงพอโดยจ านวนชั่วโมงของการนอนขึ้นอยู่กับความเพียงพอของร่างกายแต่ละคน อยู่เป็น 
หมายถึง การรักษาสุขวิทยาที่ดี มีการออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเป็นโรค 
รู้จักวิธีลดความเครียดทางจิตใจ มีอารมณ์ด ีมีการพักผ่อน มีความเหมาะสม และ สังคมเป็น หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคม ในระยะแรก ๆ ของการปรับตัว อาจสร้างความคับข้องใจอยู่บ้าง แต่การใช้เหตุผลความเข้าใจและการยอมรับจะท าให้การ
ปรับตัวดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑๔ 

(๒) ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด ยิ่งประสบปัญหาสุขภาพมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานหารายได้

ตามปกติ หรือสามารถท างานได้แต่เป็นเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น รายได้จึงน้อยลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับอดีต ท าให้ปัญหาหลักที่
ส าคัญของผู้สูงอายุอีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุทุกคนต้องการให้ตนเองสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามสมควรแกอัตภาพในบั้นปลายของชีวิตโดยไม่เป็นภาระของบุตรหลานและสังคม ดังนั้น 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการวางแผนทาง
การเงิน ดังนั้น ผู้สูงอายุควรการวางแผนการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ โดยควรท างบประมาณประจ าปี  เพ่ือที่จะได้ไม่หลงลืม
รายได้รายจ่าย ที่มีช่วงการเว้นระยะนาน ๆ หรือไม่สม่ าเสมอ เช่น ค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปีภาษีต่าง ๆ เป็นต้น ควรท า
งบประมาณคร่าว ๆ ก่อน แล้วค่อยท ารายละเอียดในภายหลัง และถ้างบประมาณมีผลออกมาว่า  รายจ่ายเกินรายรับ จะต้อง
พิจารณาหาทางเพ่ิมรายได้หรือมิฉะนั้นก็ต้องตัดรายจ่ายลง๑๕ 

(๓) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

                                         
๑๑จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิร,ิ การพยาบาลผู้สูงอายุ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ

พัฒนาต าราสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน้า๖๗. 
๑๒สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, “ใครจะดูแลผู้สูงอายุในอนาคต”, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ๑ (มกราคม ๒๕๔๓) : ๓-๔. 
๑๓ปรากรม วุฒิพงศ์, มาตรการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
๑๔เกษม ตันติผลาชีวะ, อาการและการบ าบัดโรคจิตโรคประสาท, พิมพ์ครั้งที ่๒, (นนทบุรี : สนุกอ่าน, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๓. 
๑๕บรรลุ ศิริพานิช, คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๓๘), หน้า ๕๘-๕๙. 



๑๕๐ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
การให้และการรับ ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือพ่ึงพาระหว่างกัน 
ในวัยสูงอายุจะมีเวลาว่างมากจากการหยุดประกอบอาชีพ บุตร ธิดา เติบโตเป็นหนุ่มสาวอาจออกเรือนไปแล้วหรือไปท างานใน
ต่างถิ่น การตายของเพ่ือนสนิท สามี ภรรยา ท าให้คนชรามีความต้องการทางสังคมในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง เช่น ความเป็นเพ่ือน 
การมีกลุ่มบุคคลร่วมวัย การต้องการผู้สนใจ ผู้ร่วมทุกข์ ผู้ยอมรับนับถือ ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงต้องมีการสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้ง
วัยเดียวกันและต่างวัยนอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีน้อง แม้ว่าศูนย์กลางของความสัมพันธ์ภาพทางสังคมจะ
เน้นครอบครัวก็ตาม แต่การร่วมกิจกรรมทางสังคมก็เป็นหนทางสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลด้วย๑๖ 

(๔) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
ครอบครัวนับเป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด๑๗ ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี

จะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและความผูกพันในลักษณะเอาใจใส่ดูแลและเอ้ืออาทรต่อกัน ต้องรู้จักคนที่รักเราและเข้าใจกัน
ให้ดี ต้องเคารพซึ่งกันและกัน ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีความไว้วางใจกัน ต้องให้ก าลังใจกันและกัน ต้องให้อภัยกันและกัน 
ต้องรู้จักสื่อสารในครอบครัว ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ ต้องมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของ
บุคคลในครอบครัว ต้องรู้จักภาระหน้าที่ในครอบครัวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความใกล้ชิดทางสัมผัส๑๘ 

(๕) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต 
ความเข้าใจของผู้สูงอายุที่มีต่อโลกและชีวิตโดยรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารหรือเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  

(Spiritual Growth) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการ มีความเชื่อที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตที่ดี มีจุดมุ่งหมายชีวิตมีความรักและมี
ความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน มีความสงบและความพึงพอใจในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอ่ืนให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที่  ซึ่งประเมินได้จากความเชื่อความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความหมายของชีวิต ความรัก ความหวัง การให้อภัย และชีวิตหลังการตาย๑๙ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิต ได้แก่ 
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี หรือปรับตัวได้ดี (Well Adjusted Person) คือ รู้จักและเข้าใจตนเองได้ดี รู้จักและเข้าใจบุคคลอื่นได้ดี 
และสามารถเผชิญกับปัญหาและความเป็นจริงแห่งชีวิตได้๒๐ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป มีจุดเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น 
คือ การรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ และการออกก าลังการ, ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้ น คือ การวางแผนทางการเงิน การ
จัดท าบัญชีงบประมาณ และการลดรายจ่าย, ด้านความ สัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน, ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปรับตัวเข้าหากันของ
ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว และด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ 
คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอย่างเหมาะสมในทุกสภาพแวดล้อม 

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพุทธ 
บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางและหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่ง

ประกอบด้วย สภาวะทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และทัศนคติในการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ ดังนี้ 

                                         
๑๖ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนากร, (กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕๕. 
๑๗สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒),หน้า ๖๕. 
๑๘สายสุรี จุติกุล, การพัฒนาครอบครัว ฉบับที่ ๒, (กรุเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชิง, ๒๕๔๐), หน้า 

๑๓-๒๔. 
๑๙Pender N. J., Health Promotion in Nursing Practice, ๓rd ed., (California : Appleton and Lange, ๑๙๙๖), p. ๑๓๒. 
๒๐สุจินต์ ปรีชาสามารถ, สุขภาพจิตเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๕), หน้า ๔๔. 



๑๕๑ 
 

(๑) ด้านสุขภาพ 
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ ทั้งสองเป็นค าเดียวกันในภาษาบาลี แตภ่าษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” เป็นค า ว่า สุขภาพ เมื่อ

ความหมายของสุขภาพ คือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา จึงสื่อ ความหมายใกล้ความสุข ภาวะปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็น
ภาวะที่สมบูรณ์ ค าสมัยใหม่เรียกว่า องค์ รวม ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความ
สว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความ สงบไม่ร้อนรนกระวน
กระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต๒๑ พระพุทธศาสนามีทัศนะว่าร่างกายหรือรูปธรรม เป็นสภาพที่มีทุกข์ มีโทษ
มากมาย เป็นที่อยู่อันอุดมหรือเป็นแหล่งสะสมของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้งมีธรรมชาติที่ต้องเจ็บป่วย ดังพุทธพจน์ว่า “ร่างกายนี้แก่
หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค มีแต่จะทรุดโทรมลงไป ร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้ก็จะแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด”๒๒ แต่
พระพุทธศาสนาก็ให้ความใส่ใจและเห็นคุณค่าของการมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี พระสูตรต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์
ได้ตรัสแสดงถึงส่วนดีหรือประโยชน์ หรือคุณค่าแห่งการมีสุขภาพดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไว้ เช่น ในอัตถทวาร (ประตูแห่ง
ประโยชน์ ช่องทางแห่งประโยชน์) หรือ วัฒนมุข (ธรรมที่เป็นปากทางแห่งความเจริญ) ไว้ ๖ อย่างนั้นมี ความไม่มีโรคเป็นหนทาง
สู่ความเจริญอย่างหนึ่ง เพราะการที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค ย่อมสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และสามารถพัฒนาตนเพ่ือ
ตอบสนองจุดหมายในทุก ๆ ระดับ คือ ความไม่มีโรค ศีล การคล้อยตามความรู้ของท่านผู้ฉลาด การสดับตรับฟัง การประพฤติ
สมควรแก่ธรรม ความที่จิตไม่หดหู่ คุณธรรม ๖ ประการนี้ เป็นช่องทางหลักแห่งประโยชน์หรือ “ความไม่มีโรค เป็นลาภอัน
ประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางท้ังหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค ์๘ เป็นทางอันเกษม”๒๓ 

(๒) ด้านเศรษฐกิจ 
หลักเศรษฐกิจเมื่อมองในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้ว คือ หลักการในการด ารง ชีวิตเพ่ือด าเนินไปสู่ความสุขในการ

ครองเรือน ๔ ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้แก่ ความ สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ 
ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือสนองความต้องการของตนได้ตามปรารถนา ความสุขที่เกิดจากไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิน 
และความสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต โดยจะต้องมีหลักของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปควบคุมทั้งในด้านการ
ผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน การคลัง การแบ่งสรร และแม้แต่การวางแผน๒๔ พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ือความสุขในชีวิต ๔ ประการ คือ อัตถิสุข สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนมีโภคทรัพย์ที่
ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันท างานเก็บเงินทองไว้ได้เป็นจ านวนพอเพียง 
ย่อมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน, โภคสุข สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจว่าตน
ได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยงและบ าเพ็ญประโยชน์, อนณสุข สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็น
หนี้ หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร และอนวัชชสุข สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจาก
โทษ หมายถึง สุขที่เกิดจากการประพฤติสิ่งที่ไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจอ่ิมเอิบใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่มีความประพฤติ
บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่เป็นที่ครหาของผู้อื่น๒๕ 

(๓) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ราบรื่น เรียบร้อยมีความสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เรียกว่า สังคหวัตถุ แปลว่า วัตถุเครื่องสงเคราะห์กันและกัน พระพุทธเจ้าได้ให้หลักธรรมที่เป็นหลักความสัมพันธ์ในสังคมเพ่ือใช้

                                         
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ภาวะที่ปลอดทุกข์และ เป็นสุขในระบบชีวิตแห่งธรรมชาติ และ

สังคมยุคไอท,ี (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๒๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔๘/๗๘. 
๒๓ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕-๒๑๖/๒๕๔-๒๕๕. 
๒๔กองบรรณาธิการ, “พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ”, ธรรมลีลา, ฉบับที่ ๑๓๓ (มกราคม ๒๕๕๕) : ๔. 
๒๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๓๕/๖๒/๒๐๕-๒๐๗. 



๑๕๒ 
 
ปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสงบสุขด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประการ ได้แก่ ทาน คือ 
ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละด้วยปัจจัยสี่และศิลปวิทยา ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง อัตถจริยา 
ท าประโยชน์แก่กัน และสมานัตตตา การเอาตัวเข้าสมาน๒๖ ตามหลักจริยศาสตร์สังคมของพุทธศาสนา สังคหวัตถุธรรมนี้คือหลัก
ปฏิบัติตนตามหลักจิตวิทยาสังคมเพ่ือให้เกิดความนิยมชมชอบและเคารพนับถือแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมของชุมชนต่าง  ๆ เป็นเครื่อง
สงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกันไว้๒๗ คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีในบุคคลใดก็ตาม จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไว้
ได ้ก่อให้เกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือต่อกันและกัน เป็นเหมือนพาหนะที่จะน าพาคนไปสู่ความสุขความเจริญที่ต้องการ
ได ้เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจ ภายในจากครอบครัวเป็นต้นไปจนถึงสังคมคนกลายเป็นพระเครื่อง ๔ องค ์ที่ก่อให้เกิดผลทางเมตตา
มหานิยม คงกระพันชาตรี และแคล้วคลาดแท้ ๆ ทั้งเป็นพุทธวิธีครองใจคน เป็นจุดที่ยึดเหนี่ยวน้ าใจคนไว้ได้๒๘ 

(๔) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
พระพุทธศาสนามีหลักการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เรียกว่า  พรหมวิหาร แปลว่า ธรรม

ประจ าใจพรหมหรือผู้ใหญ่ ประกอบด้วยหลัก ธรรมะ ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา คือ ภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีจิตคิดเกื้อกูลด้วย
ประโยชน์ กรุณา คือ ภาวะจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ร้อนของผู้อ่ืน มุทิตา คือ ภาวะของจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อ่ืนได้รับ
ความสุขความเจริญด้วยสมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา และอุเบกขา คือ ภาวะของจิตที่มีอาการเป็นกลาง เห็นเสมอกันในสัตว์
บุคคลทั้งหลายทั้งในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ๒๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและการ
ติดต่อสื่อสาร สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเร่งรัด และคนในสังคมมีค่านิยมในการบริโภค
และค่านิยมในวัตถุ พรหมวิหารธรรมเป็นหมวดธรรมหนึ่งซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม ๓๐ 
ก่อให้เกิดอานิสงส์นานัปการ โดยเฉพาะเมตตาธรรม ได้แก่ ยามตื่นก็เป็นสุข ยามหลับก็เป็นสุข ยามฝันก็ฝันดี ไม่มีฝันร้าย เป็นที่
รักของคนทั้งปวง เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งมวล เทพยินดีคุ้มครองรักษา ภัยพิบัติ ศาสตราวุธ ยาพิษ ไม่แผ้วพรานกร้ ากราย มีจิตที่
มั่นคงมีเสถียรภาพ มีผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอ่ิมเอิบ เมื่อเวลาสิ้นใจก็มีสติ และเมื่อยังมิได้ก้าวสู่โลกุตรธรรมก็สู่สุขคติในพรหม
โลก๓๑ 

(๕) ด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต 
พระพุทธศาสนามีแนวคิดให้บุคคลรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารด้วยปัญญาเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการ

ด ารงชีวิต ด้วยการพิจารณาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง 
ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เป็นการเห็นถูกตามความเป็นจริง โดยใช้หลัก
สมถวิปัสสนาภาวนา ซึ่งปรากฏในหัวข้อหลักธรรม เรียกว่า ภาวนา ๒ หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญ ๒ อย่าง ได้แก่ สมถภาวนา 
คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ (ฝึกสมาธิ) และวิปัสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง 

                                         
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๘๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวยจ ากัด ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 
๒๗อรศิริ เกตุศรีพงษ์, “สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการจัดการความรู้”, วารสาร Productivity World เพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิต, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๔๓. 
๒๘พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖๒-

๒๖๖. 
 ๒๙สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๓๙), 

หน้า ๑๙๕-๒๐๔. 
๓๐กวีวงศ์, สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี , (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๓-

๑๑๘. 
๓๑พิสิฐ เจริญสุข, ปกิณกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๐. 



๑๕๓ 
 
(การเจริญปัญญา)๓๒ แต่เมื่อพิจารณาโดยแยบคาย พบว่า พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแนวทางแห่งการปฏิบัติให้ตนพ้นทุกข์ ๓๓ 
ย่อแล้ว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา หรือเรียกว่า สิกขา ๓ อย่าง ได้แก่ อย่างแรก อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต
ทางกาย วาจา ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมา วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไว้ด้วยกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง อย่างที่สอง อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่ รวม
เอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ไว้ด้วยกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม 
เช่น สมาธิอย่างสูง และอย่างที่สาม อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
จนถึงความหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ไว้ด้วยกัน ถือ
เป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง๓๔ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา มีจุดเน้นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น 
คือ ความสมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์, ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นตามหลักสังคหวัตถุธรรม, 
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และด้านทัศนคติในการ
ด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ทันความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญา 
 

๓. สรุป 
คุณภาพชีวิตเป็นความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี และ

อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุข ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ มีความส าคัญทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะที่พิจารณาบุคคลเป็นองค์รวมพร้อมทุกด้าน ทั้ง
สุขภาพร่างกาย จิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความส าคัญและเป็นที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคสามารถจ าแนกองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตได้สององค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักวิชาการทั่วไป ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑) ด้านสุขภาพ การมีความรับผิดชอบต่อร่างกาย 

สุขภาพ โภชนาการและการออก
ก าลังกาย 

ความสมดุลระหว่างสุขภาพจิต
และสุขภาพกายที่เหมาะสม 

๒) ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
จัดท าบัญชีงบประมาณ และการ
ลดรายจ่าย 

การกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานหลักคิหิสุขหรือสุข
ของคฤหัสถ ์

                                         
๓๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 
๓๓ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๑๑๘. 
๓๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, (นนทบุรี : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์

การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๗. 



๑๕๔ 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักวิชาการทั่วไป ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๓) ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

การปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนตามหลัก 
สังคหวัตถุธรรม 

๔) ด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 

การปรับตัวเข้าหากันของผู้สูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัว และการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 

การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัว
ตามหลักพรหมวิหารธรรม 

๕) ด้านทัศนคติในการ
ด ารงชีวิต 

คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี  
และการปรับตัวอย่างเหมาะสมใน
ทุกสภาพแวดล้อม 

การประพฤติปฏิบัติสมถวิปัสส
นากรรมฐานให้รู้ทันความเป็น
จริงของสังขารด้วยปัญญา 

 
จากตารางเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่า การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนามีแนวคิดสอดคล้องกัน กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบว่า ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น คือ การรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ และการออกก าลังกาย, 
ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีงบประมาณ และการลดรายจ่าย, ด้านความ สัมพันธ์ทาง
สังคม มีจุดเน้น คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน, ด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปรับตัวเข้าหากันของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันในครอบครัว และด้านทัศนคติในการด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอย่างเหมาะสมใน
ทุกสภาพแวดล้อม และส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ด้านสุขภาพ มีจุดเน้น คือ ความ
สมดุลระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ด้านเศรษฐกิจ มีจุดเน้น คือ การกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
หลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ์, ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนตามหลักสังคหวัตถุธรรม, ด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติต่อผู้คนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และด้านทัศนคติในการ
ด ารงชีวิต มีจุดเน้น คือ การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ทันความเป็นจริงของสังขารด้วยปัญญา 
 

๔. ข้อเสนอแนะ 
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า โดยแท้จริง ปัญหาของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งเป็นสองด้านใหญ่ ๆ คือ ปัญหาทางด้านร่างกาย

และปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมสิ่งแวดล้อม หาก
ผู้สูงอายุในสังคมไทยทุก ๆ คน มีโอกาสผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักการของพระพุทธศาสนามี
กระบวนการที่มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการทั่วไป ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สร้างคุณค่ากับสังคม ตลอดจน
มีสวัสดิภาพต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไป ดังนั้น เมื่อมีหลักการของพระพุทธศาสนารองรับ การด าเนินงานของ
วัดและพระสงฆ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงสามารถกระท าได้โดยอยู่ในขอบเขตของหลักพระธรรมวินัย ซึ่งดังกล่าวนี้ เป็น
บทบาทที่วัดและพระสงฆ์จ าเป็นต้องเล็งเห็นความส าคัญ และร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

ผู้น า ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่ง ในทุกระดับของหมู่ชน องค์กรหรือหน่วยงาน ทุกระดับจ าเป็นต้องมีผู้น าที่ดีและ
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ (ยุคไร้พรมแดน)นั้น ผู้น าต้องสามารถพาองค์กร หรือ หน่วยงานที่ตนดูแล 
รับผิดชอบ ไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ส าเร็จ โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานในองค์กร กระตือรือร้นและมีความสุขที่จะ
ช่วยกันท างานอย่างสุดความสามารถ ฉะนั้นผู้น า มิใช่จะมีความรู้ ความสามารถ มีความฉลาดหลักแหลม มีวิสัยทัศน์ ฯลฯ 
เท่านั้น แต่ต้องมีคุณธรรมประจ าใจควบคู่ไปด้วย รวมความว่า ผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคนี้ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยนั่นเอง. 
หลักธรรมที่จะเสริมสร้างให้ผู้น า มีคุณธรรม และเป็นคนที่น่ารัก น่านับถือ น่ายกย่อง น่าเอาเป็นตัวอย่าง และผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความอบอุ่นใจ คือ หลักกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งมี ๗ ประการ คือ เป็นคนน่ารัก เป็นคนน่าเคารพ น่าเจริญใจ รู้จักชี้แจงเหตุผล 
อดทนต่อถ้อยค าของคนอ่ืนได้ ชี้แจงสิ่งที่ลึกซึ้งได้ และไม่แนะน าในอฐานะ.           
 
ค าส าคัญ:  ผู้น า, กัลยาณมิตรธรรม   
 
Abstract 

leader is the paramount person in all levels of communities/organizations. Each specific level need 
only an outstanding but also matching leader due to globalization (boundless era).The leader must capable 
to lead the organization or agency of his/her responsibilities to perform successes which fully cooperate and 
dedicate from the enthusiasm and goodwill subordinates /  colleagues in the organization.  Therefore, the 
leader need to be capability, knowledge, intelligent, vision, etc.More over leader must have a professional 
morality.  In conclusion, the expected leader during era is intellect as well as good person. The Dhamma 
principle tostrengthen the leader to be moral, lovely respectable, admirable, role modeling and subordinates 
feel comfortable is Kalayanamittadhamma 7 which consist of endearing, venerable, cultured, being a 
counselor, good listener, able to deliver deep discourses or to treat profound subjects, and never exhorting 
groundlessly; not leading or spurring on to a useless end. 
Key words :Leader, qualities of a good friend 
 

๑. บทน า 
 

ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นยุคที่เจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชาวโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
สะดวกสบาย และสามารถรับรู้ข่าวสาร ความเป็นไปบนผืนโลกนี้ ได้อย่างรวดเร็ว ที่เรียกกันว่า โลกไร้พรมแดน มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมที่ต้องพ่ึงพึงอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้น า ผู้น าที่ดีนั้น ต้องมีหลักการบริหาร การปกครอง มี



๑๕๘ 
 
คุณธรรมประจ าใจ และสามารถน าคนอื่นกระท าการในทิศทางที่ตนก าหนดเป้าหมายได้ ผู้น าจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือ
ยกย่องให้เป็นหัวหน้าจากสมาชิกในกลุ่ม เพราะเห็นว่าบุคลิกลักษณะของเขามีความเหมาะสมที่จะเลือกให้เขาเป็นผู้น า บุคลิก
พิเศษดังกล่าวอาจเป็น ความกล้าหาญ มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมกว่าคนอื่น เป็นต้นเราต้องยอมรับว่า 
ผู้น า คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระท าของผู้อื่นมากกว่าคนอ่ืนๆ ในองค์การ หรือ กลุ่มที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เป็นผู้ซึ่ง
ใช้อิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มเพ่ือให้เป็นผู้น าหรือ
หัวหน้า คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้น าที่ดีควรจะมี คือ สามารถชี้ให้ลูกน้องเห็นความสามารถที่ซ่อนไว้ในตัวของลูกน้องเอง แล้วช่วย
ให้ลูกน้องแสดงศักยภาพนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่และเพราะความที่ผู้น าถือเป็นผู้ที่ทุกคนในหน่วยงานจับตามองดูอยู่ตลอดเวลา 
ผู้น าจึงต้องมีลักษณะที่โดดเด่นบางอย่าง อาทิ เป็นผู้ที่รู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความฉลาดหลักแหลม และมี
วิจารณญาณ มุ่งมั่นที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ตลอดทั้งเป็นผู้ที่ท างานหนัก อดทน กล้าหาญกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต 
เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อ่ืน มีความเปิดกว้างต่อโลก และเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม และมี
หลักธรรมในจิตใจ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเคารพ มีความเชื่อมั่นและสามารถน าหมู่คณะไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ และมี
ความสันติสุข  

ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ จึงมีความจ าเป็นส าหรับผู้น าที่ดี โดยเฉพาะในที่นี้มุ่งเน้นถึงหลัก
กัลยาณมิตตธรรมซึ่งประกอบด้วย ๑) ธรรมที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ๒) เป็นที่เคารพ ๓) เป็นที่ยกย่อง ๔) เป็นนักพูด ๕) เป็นผู้
อดทนต่อถ้อยค า ๖) เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ ๗) ไม่ชักน าในอฐานะ เป็นหลักธรรมที่ผู้น าสามารถน ามาประพฤติปฏิบัติ เป็น
ธรรมที่สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถามเป็นธรรมที่สร้างความประพฤติควรแก่ฐานะท าให้ผู้ที่ไป
ปรึกษาเกิดความอบอุ่นเป็นที่พ่ึงได้ เป็นธรรมที่สร้างความน่าเจริญใจในฐานที่เป็นผู้ทรงความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เป็น
ธรรมที่ผู้พูดรู้จักพูดให้ได้ผล ชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดอย่างไร เป็นธรรมที่สร้างความอดทนให้แก่ผู้บริหาร คือ พร้อมที่
จะรับฟังค าปรึกษาของประชาชน สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ และไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงใจไป
ในทางเสื่อมเสียดังนั้น ผู้น าจึงต้องการน าหลักกัลยาณมิตรธรรม มาประยุกต์ใช้ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ 
 ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักกัลยาณมิตตธรรม มีความส าคัญแก่
ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ อย่างไรโดยผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยการน าเสนอความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าและธรรมส าหรับผู้น า ตาม
หลักวิชาการต่อไป ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นเป็นฐานในการวิเคราะห์และมาใช้ประโยชน์ 
 

๒. เนื้อหา 
๒.๑ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 
ผู้น าถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างสูงในทุกองค์กร ด้วยเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายจัดสรรก าลังคน บริหารจัดการ 

และตรวจสอบการท างานจนกว่างานจะส าเร็จลุล่วงด้วยดี หากผู้น าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และ
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ก็จักสามารถน าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปได้๑ 

ความหมายของ ผู้น า (Leader)  
นักวิชาการ และผู้รู้จ านวนมากให้ความหมายของค าว่า ผู้น า ในทัศนะที่แตกต่างกันไป ทว่าเมื่อมองโดยภาพรวม

แล้ว ความหมายที่ได้นั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง เช่น ผู้น าคือ ผู้ชักพาให้คนอ่ืนกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมาย
ไว้หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันอยู่แล้วเช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัด และแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็น
ผู้น าในสถานการณ์หนึ่งๆ นั้นสามารถสร้างบุคคลให้กลายเป็นผู้น าได้ ผู้น าจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องให้เป็น

                                         
๑นายวรุตม์ ทวีศรี, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสู่องค์การประสิทธิภาพสูงของหน่วยงานวิจัยและ 
พัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต) ,บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๕๗), หน้า ๒๙. 



๑๕๙ 
 
หัวหน้าจากสมาชิกในกลุ่ม เพราะเห็นว่าบุคลิกลักษณะของเขาในสถานการณ์นั้นๆมีความเหมาะสมที่จะเลือกให้เขาเป็นผู้น า 
บุคลิกพิเศษดังกล่าวอาจเป็น ความกล้าหาญ มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมกว่าคนอื่น เป็นต้น หากองค์กร
หนึ่งๆ แต่งตั้งบุคคลหนึ่งๆ ให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานหนึ่งๆ ในองค์กร เราก็สามารถเรียกบุคคลนั้นๆ ว่า
เป็น ผู้น า ได้๒ อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระท าของผู้อ่ืนมากกว่าคนอ่ืนๆ ใน
องค์การ หรือ กลุ่มท่ีเขาปฏิบัติงานอยู่ เป็นผู้ซึ่งใช้อิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย
ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มเพ่ือให้เป็นผู้น าหรือหัวหน้า๓ คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้น าที่ดีควรจะมี คือ สามารถชี้ให้ลูกน้องเห็น
ความสามารถที่ซอ่นไว้ในตัวของลูกน้องเอง แล้วช่วยให้ลูกน้องแสดงศักยภาพนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่๔และเพราะความท่ีผู้น าถือ
เป็นผู้ที่ทุกคนในหน่วยงานจับตามองดูอยู่ตลอดเวลา ผู้น าจึงต้องมีลักษณะที่โดดเด่นบางอย่าง อาทิ เป็นผู้ที่รู้จักตนเอง เชื่อมั่นใน
ตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความฉลาดหลักแหลม และมีวิจารณญาณ มุ่งมั่นที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ตลอดทั้งเป็นผู้ที่ท างาน
หนัก อดทน กล้าหาญกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น มีความเปิดกว้าง
ต่อโลก และเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม๕ 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์๖ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและ
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม ที่สามารถที่จะจูงใจ ชักน าหรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 

เสนาะ ติเยาว์๗กล่าวว่าผู้น าผู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยสุด โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตัวเองที่ท างานให้ส าเร็จตามลักษณะต่างๆ คือการใช้อ านาจการ
ก าหนดเป้าหมายทัศนะต่อองค์กร การท าหน้าที่ผู้น าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อ่ืน ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการวางตัวที่
เหมาะสม 

ธรรมรส โชติกุญชร๘ได้ให้ความหมายว่าผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาได้รับการยกย่องขึ้นมาให้เป็น
หัวหน้า มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และอาจชักพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชั่วได้ 

อาชวัน วายวานนท์๙ไดให้ความหมายว่า ผู้น า คือ ผู้มีชื่อเสียง มีความสามารถในการน าผู้อ่ืน และมักจะอยู่ใน
ต าแหน่งส าคัญๆในทางบริหาร เป็นผู้ที่กลุ่มถือว่ารับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มท่ีตนร่วมกิจกรรมอยู่ 

Fiedler๑๐ให้ความหมายของ ผู้น า ไว้ว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มผู้เป็นผู้ควบคุมและประสานงานให้กิจกรรม
ต่างๆของกลุ่มด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

                                         
๒พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),   หน้า ๒๖. 
 
๓วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๘๕. 
๔เจษฏา บุญโฮม, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘๕. 
๕นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๙๕. 
๖สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า ทฤษฏีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิรัตน์เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๓๗),  หน้า ๓. 
๗เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๖-๘. 
๘ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์พิฆเณศวร์, ๒๕๑๙), หน้า ๑๓๑. 
๙อาชวัน วายวานนท์, ภาวะผู้น า และประสิทธิผลของผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๒๕. 
๑๐F.E.Fiedler, A Theory of Leadership Effeetiveness, (New York : McGraw Hill Book,๑๙๖๗), p.๘. 



๑๖๐ 
 

Raymond J. Burdy๑๑ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น า คือบุคคลที่สามารถชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม          ด้วย
ความเต็มใจ ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆ ลงได้ และท ากลุ่มให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

David J. Campbell๑๒ ได้ให้ค าจ ากัดความว่าผู้น าคือ บุคคลผู้มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้ อ่ืน และ
ประสานงานให้ผู้อ่ืนท ากิจการต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ 

พระราชญาณวิสิฐ กล่าวไว้ว่า ผู้น าที่ดี ต้องมีลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี (Good Leadership) อันเป็นลักษณะที่
ส าคัญของหัวหน้าฝ่ายบริหาร ตลอดลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง และบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบ ให้
ด าเนินไปถึงความส าเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง และให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคง คุณลักษณะความเป็นผู้น า
ที่ดีนั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีสุขภาพกายที่ดี คือ เป็นผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้งแต่งกายที่สุภาพ 
เรียบร้อยดีงาม สะอาด ดูสง่างามสมฐานะ และมีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่ดีงาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา กับท้ังกัลยาณมิตตธรรม๑๓ 

 
ภาวะผู้น า 
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการและผู้รู้จ านวนมากต่างพยายามศึกษา ภาวะผู้น า ว่าอะไรท า ให้บุคคลหนึ่งๆ 

มีความพิเศษ โดดเด่น ที่ท าาให้คนอ่ืนๆ เดินตามและในหลายกรณีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ 
มีผู้พยายามให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าคือ คุณสมบัติที่ดี เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชัก
น าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม๑๔ และผู้น าจะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทุ่มเทสติปัญญา มุ่งท างานเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว๑๕ 

นายแพทย์ประเวศ วะสีอธิบายว่า ผู้น าตามธรรมชาติจึงจะเป็นผู้น าที่แท้ โดยมีคุณลักษณะที่  
๑) ผู้น าตามธรรมชาติจะฉลาดกว่าผู้น าที่มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง เพราะการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งมักมีเหตุ

ปัจจัยที่ไม่ได้ของแท้ แต่ในการกระบวนร่วมกันคิด ร่วมกันท า ของแท้จะปรากฏให้ได้รู้เสมอ   
๒) เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม ท าให้ส่วนรวมมีก าลังในการท างานร่วมกัน ความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ส่วนรวมจะ

ปรากฏให้ผู้คนได้รับรู้ แต่ในการแต่งตั้งและเลือกตั้ง คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ปรากฏ   
๓) เป็นคนติดต่อสื่อสารกับคนรู้เรื่อง ถ้าเป็นคนฉลาดและเห็นแก่ส่วนรวมแต่เป็นคนไม่สื่อสารหรือติดต่อสื่อสารไม่รู้

เรื่อง ก็เป็นผู้น าไม่ได้   
๔) เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ คือ ผู้น าตามธรรมชาติจะเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ท าให้

การท างานในองค์กรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากการได้ผู้น าวิธีอ่ืนซึ่งมักมีเรื่องแตกแยกเรื้อรัง๑๖ 

                                         
 ๑๑ Raymond J. Burdy, Fundanamental of Leadership Readings, (Massachusetts Addison : Wesley Publishing co., 
 ๑๙๗๒), p. ๔๓. 
 ๑๒ David J.Campbell, Organizations and the business Environment, (Oxford : Butterworth Heineman, ๑๙๙๗), 
 p.๑๖๙. 
 ๑๓พระราชญาณวิสิฐ (ปัจจุบัน ด ารงสมณศักดิ์ เป็นท่ี พระเทพญาณมงคล ),“หลักธรรมาภิบาล และประมุขศิลป์ :  คุณธรรม 
ความเป็นผู้น าท่ีดี”,  (ราชบุรี : จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย พ.ศ.๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งท่ี ๗, หน้า ๑๐๓-๑๐๕. 
 ๑๔พระธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ 
สถาบันบันลือธรรม,๒๕๔๕), หน้า ๔. 
 ๑๕วิกรม กรมดิษฐ์, มองซีอีโอโลก, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท โพสต์พับลิชชิง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๑)หน้า ๘. 
 ๑๖ประเวศ วะสี, ภาวะผู้น า,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘-๑๙. 



๑๖๑ 
 

ภาวะผู้น า หรือ ความเป็นผู้น า ยังหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษหลายอย่างในตัวผู้น า ที่สามารถท่ีจะบังคับบัญชาผู้อ่ืน
ได้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) จากต าแหน่งและอ านาจบารมี (Power) ที่ได้จากตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือ และ
สามารถจะสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเชื่อถือ ยอมร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ
ลักษณะของความผู้น า ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งในบางขณะคนที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่ องให้เป็นผู้น า แต่ก็ไม่ได้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจจะพูดว่าเขาไม่มีภาวะผู้น าตรงกันข้ามบางคนไม่ได้เป็นผู้น า แต่กลับได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ
และร่วมมือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวสอดคล้องกับค าพูดที่ว่า “ผู้น าอาจจะไม่มีภาวะ
ผู้น าผู้มีภาวะผู้น าอาจจะไม่ได้เป็นผู้น า”๑๗ 

ภาวะผู้น า คือ ความสามารถหลายๆ ด้านของผู้น า ได้แก่ 
๑) ความสามารถในการท างาน   คือ ผู้น าจักต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ในหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้

และให้ค าแนะน าได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 
๒)ความสามารถในการจูงใจ คือ ผู้น า ต้องมีจิตวิทยาในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี 
๓) ความสามารถในการควบคุมงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
๔) ความสามารถในการประสานงาน คือ ผู้น าต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๕)เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้น าต้องสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 
๖) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่องค์กร๑๘ 
คุณลักษณะของผู้น าในสมัยโบราณที่มีการรบพุ่งเป็นนิจนั้น ความเข้มแข็งในการรบและฝีมือการต่อสู้จึงเป็น

คุณลักษณะที่อาจกล่าวได้ว่ามีความโดดเด่นที่สุดที่ผู้น าจะต้องมี แต่ปัจจุบันความสามารถเช่นนั้นไม่จ าเป็นอีกต่อไปแล้ว สังคม
คาดหวังคุณลักษณะของผู้น าในเชิงสติปัญญามากขึ้น ทว่าคุณลักษณะทางกายภาพทางอุดมคติ อาทิ การมีร่างกายที่สง่างาม มี
หน้าตาดี มีบุคลิกภาพภูมิฐาน ยังคงได้รับการจารึกในต าราเกี่ยวกับภาวะผู้น าอยู่เสมอ คุณลักษณะของผู้น า หรือ คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า (Leadership Trait) หมายถึง ลักษณะเด่นประจ าตัวของบุคคลที่แตกต่างจากผู้อ่ืน ซึ่งมีอยู่ในตัวผู้น าแสดงให้เห็นถึง
ความดีงาม และภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อความส าเร็จขององค์การ มีอิทธิพลต่อการจูงใจคนอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม คุณลักษณะนี้อาจติดมา
แต่ก าเนิดหรือสร้างข้ึนมาในภายหลังก็ได้ และหากไม่มีคุณลักษณะของผู้น า ผู้คนอาจไม่ปฏิบัติตาม๑๙ 

สรุปคุณลักษณะของผู้น า ไว้ ๖ ประการ ได้แก่๒๐ 
๑ คุณลักษณะทางกาย ) (Physical characteristics) ได้แก่ อายุ ลักษณะท่าทางส่วนสูง และน้ าหนัก 
๒ ภูมิหลังทางสังคม ) (Social background) ได้แก่ สภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้น า อาทิ การศึกษา 

ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และการเลื่อนฐานะทางสังคม เป็นต้น 
๓)สติปัญญา ความรู้ความสามารถ(Intelligence) ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ความสามารถท่ีผู้น ามีอยู่ในตน 
๔) บุคลิคภาพ (Personality) ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดีของผู้น า เช่น มีความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นต้น 
๕)ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-related characteristics) ได้แก่ คุณลักษณะที่มีความต้องการความส าเร็จ มี

ความรับผิดชอบสูง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 

                                         
 ๑๗วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท ธีรชัยฟิลม์ และไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
 ๑๘เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑. 
 ๑๙ N.L. Frigon and H.K. Jackson, The Leader, (New York :Amecom, ๑๙๙๖), pp.๒๙-๓๖. 
 ๒๐จุมพล หนิมพานิช, การจูงใจและความเป็นผู้น า, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 



๑๖๒ 
 

๖) ลักษณะต่างๆ ทางสังคม (Social characteristics) ได้แก่ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ที่ต้องการการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ทั้งยังเป็นผู้ที่ชอบการติดต่อ พบปะสังสรรค์กับบุคคลอ่ืนๆ และให้ความร่วมมือกับบุคคล
ต่างๆ ด้วยดี 

การศึกษาของ จุมพล หนิมพานิช ยังสอดคล้องกับงานวิชาการของ ทวิช เปล่งวิทยา ที่ได้แยกการพิจาณา
คุณลักษณะของผู้น าได้เป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) คุณลักษณะทางสติปัญญา 
๒) คุณลักษณะทางร่างกาย  
๓) คุณลักษณะทางอารมณ์  
๔)คุณลักษณะทางอุปนิสัย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้๒๑ 
๑. ลักษณะทางสติปัญญา ผู้น าที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
๑.ความตื่นตัว (Alertness) มีความว่องไว เตรียมพร้อม ระวังระไว ตื่นตัวอยู่เสมอ สมองดี คิดได้ว่องไว มีไหวพริบ

ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลัน 
๒.ความคิดอย่างมีเหตุผล (Logical thought) คิดบริหารงานและแสดงออกทางกาย วาจา ประกอบด้วยเหตุผลที่

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือคิดพิจารณาก่อนลงมือกระท า 
๓. สามัญส านึก (Common sense) มีความรู้สึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี 
๔. ดุลยพินิจ(Judgment) พิจารณาใคร่ครวญก่อนตัดสินใจท างานใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองให้เกิดดุลย

พินิจในการแก้ปัญหา 
๕.เห็นเหตุการณ์ไกล (Fore sight) เมื่อกระท าสิ่งใด เล็งผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเมินสถานการณ์ วางแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุและผล โดยตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแนววิเคราะห์ใคร่ครวญวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย 

๒. คุณลักษณะทางกายผู้น าที่ดีควรมีลักษณะทางกาย ดังต่อไปนี้ 
๑. มีสุขภาพดี (Health) ผู้น าต้องมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย เพ่ือให้มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอ สุขภาพที่

ดีย่อมอ านวยผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.มีก าลังกาย(Energy) ผู้น าควรมีพละก าลังทางกายที่ดี เพราะในบางสถานการณ์ผู้น าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้

พลังทางกาย 
๓. มีความทรหด อดทน(Endurance) มีความอดทนทางกาย ต่อความยากล าบาก ความหิวกระหาย และความ

เลวร้ายของดินฟ้าอากาศ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกสถานที่ 
๔.มีรูปร่างที่ดี(Pleasing appearance) มีทรวดทรงบุคลิกลักษณะเป็นผู้น าสง่าผ่าเผย เป็นที่เกรงขาม และดึงดูด

ความเลื่อมใสจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
๓.คุณลักษณะทางอารมณ์ ๑๑ ประการ ดังนี้  

๓.๑ มองโลกในแง่ดี มองคนอ่ืนเป็นมิตร มีความเข้าใจคนอ่ืน 
๓.๒ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สามารถปรับตัวได้ดีกับผู้ใหญ่ และผู้ใต้บังคับบัญชา วัฒนธรรมประเพณี

ของท้องถิ่น ทัศนคติของสังคมและภูมิประเทศดิน ฟ้า อากาศ 
 ๓.๓ ความเยือกเย็นทางอารมณ์ (Stability) มีการอดกลั้นอารมณ์ไว้ได้ มีใจหนักแน่นไม่ท้อถอย ไม่โกรธง่าย ไม่

แสดงอารมณ์ดีใจหรือเสียใจจนเกินไป 

                                         
 ๒๑ทวิช เปล่งวิทยา, จิตวิทยาผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาร์นการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๘๔-๓๐๖. 



๑๖๓ 
 

๓.๔ บังคับใจตนเอง (Self-control) บังคับตนเองและส ารวมไว้ด้วยดี ไม่ตกไปในสิ่งยั่วยุของอ านาจฝ่ายต่างๆ 
อันก่อให้เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคม 

๓.๕ มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีความตั้งใจ กระฉับกระเฉงในการท างาน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และ
มีการเตรียมแผนงานไว้ในใจ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 

 ๓.๖ การสังคมดี (Sociability) มีอัธยาศัยไมตรีมีสัมพันธภาพได้กับคนทุกคนทุกชนชั้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่ถือตัว ไม่วางท่ายกตนข่มท่าน 

 ๓.๗ มีความแนบเนียน (Tact) เมื่อ คิด พูด และกระท า รู้จักกาละ เทศะ มีความแนบเนียน ไม่เก้งก้างในการ
แก้ปัญหา มีศิลปะ ประสบการณ์และการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

 ๓.๘ มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) ไม่มีอารมณ์ตึงเครียด อารมณ์ขันจะท าให้ไม่เหนื่อย และรู้จักช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่จะแสดงออก ไม่พร่ าเพื่อจนลูกน้องไม่ย าเกรง 

 ๓.๙ มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) มีความมั่นคงในจิตใจไม่อ่อนไหวตามค าพูดของคนอ่ืน ตัดสิน
ปัญหาได้ด้วยเหตุผล ไม่ลังเล 

 ๓.๑๐ มีความสนใจอย่างกว้างขวาง(Broad interest) มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่ง ต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ส าคัญตนว่า
เป็นผู้รู้ดี กล้าปรึกษาหารือถามผู้รู้ 

 ๓.๑๑ เข้ า ใจผู้ อ่ืน  (Human understanding) มองคนออก มีวิจารณญาณสั งเกตเข้ า ใจพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตให้แต่ละคน 

๒.๒ กัลยาณมิตตธรรม 
ความหมายของค าว่า กัลยาณมิตตธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความหมายของค าว่า ผู้น า  มี

ความหมายดังต่อไปนี้ 
กัลยาณมิตรธรรม ๗ (องค์คุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุ

ให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ - qualities of a good friend) 
๑.ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม–(lovable; endearing) 
๒. ครุน่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงใจ และปลอดภัย–(estimable; 

respectable; venerable) 
๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุง

ตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ  -(adorable; cultured; emulable) 
๔. วตฺตา จ รู้จักชี้แจ้งให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี - 

being a counsellor) 
๕. วจนกฺขโมอดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่

ฉุนเฉียว-(being a patient listener) 
๖. คมฺภีรญฺจกถ กตฺตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้นไป -(able to deliver deep discourses or to treat profound subjects) 
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย )ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย–(never 

exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end)๒๒ 
ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ คือ  

                                         
 ๒๒พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕,พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖. 



๑๖๔ 
 

๑) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร ไม่ผูกพยาบาท ไม่ผูกใจเจ็บ หรือเจ้าเครียด 
เจ้าแค้น ไม่เกรี้ยวกราด รู้จักให้อภัย เป็นที่สบายใจ แก่ผู้เข้าไปหา หรือ ผู้อยู่ในปกครอง  

๒) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ) คือ เป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่พ่ึงทางใจ อบอุ่นใจ แก่ผู้อยู่ในปกครอง และ/
หรือศิษยานุศิษย์ จึงเป็นผู้น่าเทิดทูน และน่าเคารพบูชา  

๓) เป็นผู้น่านับถือน่าเจริญใจ (ภาวนีโย) ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ควรแก่การยอมรับและยกย่องนับถือ เอา
เป็นเยี่ยงอย่างได้ เป็นผู้อันใครๆ เอ่ยอ้างถึงได้อย่างสนิทใจ และภาคภูมิใจ ว่า ท่านผู้นี้ เป็นผู้บังคับบัญชา (ผู้ น า)  หรือเป็นครู
อาจารย์ของเรา   

๔) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รู้จักชี้แจง แนะน าให้ผู้อ่ืนเข้าใจดี แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็น
ครู ผู้สอนที่ดี แก่ศิษยานุศิษย์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ได้มาคบค้าสมาคมด้วย ตามฐานะ   

๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอให้ค าแนะน าต่างๆ ได้ (วจนกฺโม)  
๖) สามารถแถลงชี้แจง เรื่องลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้อง และตรงประเด็นได้ สามารถแนะน าสั่งสอน

พระธรรมวินัย ทั้งที่ตื้นและท่ีลึกซึ้ง ให้เข้าใจ และให้สามารถน าไปปฏิบัติให้เห็นผลดีจริงได้ (คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา)   
๗) ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) คือ ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม หรือไปในทางที่เหลวไหล ไร้สาระ หรือที่เป็น

โทษเป็นความทุกข์ เดือดร้อน๒๓ 
บทสรุป 
ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยภาวะความเป็นผู้น า มีความรู้ มีความสามารถในการท างาน มี

ความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถในการควบคุม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม และมีคุณธรรมประจ า
ใจ รวมความว่า มีความพิเศษกว่าคนอ่ืนในองค์กร/หน่วยงาน  และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร/หน่วยงาน ให้เป็น 
ผู้น า  และสามารถน าพาองค์กร/หน่วยงานไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลสูง และองค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นๆ ก็เกิดความสันติสุข  ผู้น ามิใช่จะมุ่งเฉพาะการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรมุ่งความ
สมัครสมานสามัคคี ความเป็นกันเอง และความสันติสุข ด้วย  เพราะนั้น หลักกัลยาณมิตตธรรม จึงมีความส าคัญต่อผู้น าในยุค
โลกาภิวัตน์ 

 
เอกสารอ้างอิง 
๑ ภาษาบาลี-ไทย.  

๑ .๑  ข้อมูลปฐมภูม ิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  .กรุงเทพมหานคร  : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ,๒๕๓๙.  
 

๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
หนังสือ 

เจษฎา บุญโฮม, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม ๒๕๕๖). 
จุมพล หนิมพานิช, การจูงใจและความเป็นผู้น า, (นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๒๙) 
ทวิช เปล่งวิทยา, จิตวิทยาผู้น า, (กรุงเทพมหานคร:รุ่งเรืองสาสฺนการพิมพ์, ๒๕๓๐). 
ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศวร์, ๒๕๑๙). 

                                         
๒๓พระราชญาณวิสิฐ (ปัจจุบัน ด ารงสมณศักดิ์ เป็นท่ี พระเทพญาณมงคล ),“หลักธรรมาภิบาล และประมุขศิลป์ :  คุณธรรม 
ความเป็นผู้น าท่ีดี”,  (ราชบุรี : จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย พศ.๒๕๕๓ พิมพ์ครั้งท่ี ๗, หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 



๑๖๕ 
 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: :บพิธการพิมพ์ , ๒๕๔๐). 
เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร :บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส, ๒๕๓๗). 
ประเวศ วะสี, ภาวะผู้น า,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๐). 
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หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม 

พระมหาค าพันธุ์  รณญฺชโย (แสนยโยธิน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มุ่งน าเสนอการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม ๔ เป็นการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 
ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา   3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5) ด้านการ
สาธารณูปการ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ผนวกผสมผสานกับหลักพลธรรม4ประการ คือ ๑) ปัญญาพละ ก าลังความรู้
หรือความฉลาด ในการบริหารจัดการ 2) วิริยพละ ก าลังแห่งความเพียรในการบริหารจัดการ 3) อนวัชชพละ ก าลังการงานที่ไม่
มีโทษหรือความสุจริตในการบริหารจัดการ และ 4) สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ หรือ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารจัดการเป็น
การบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายใน
วัดเป็นส าคัญจึงต้องยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นทั้งโครงสร้างเป็นหัวจักรใหญ่และเป็นการจัด
สภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ; หลักพลธรรม 

 
Abstract 
 Objective of this article is a presentation of temple management in accordance withBaladharma 
4 (Strength). The management covers 6 areas of clergy activities management which are 1) administration 2) 
religious studies   3) propagation 4) welfare education5) public facilities and 6) public welfare combining 
with Baladharma 4 (strength) which are 1) Pannabala means power of knowledge or wisdom in management 
2) Viriyabala means power of energy or diligence in management 3) Anavajjabalameans power of cleanliness 
or honesty in management and4 )  Sangahabala means power of sympathy or interpersonal relationship in 
management. Effective and appropriate temple management depends on management competency of 
monks in the temple. The monks must principally follow dharma discipline because dharma principle is a 
structure and a locomotive to create order in Buddhist monk society and develop a responsibility in people 
of the society. 
 
Keywords: management; Baladharma principles 
 
1. บทน า 

 ตลอดระยะเวลากว่า2,611 ปีที่พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งสังคมตัวอย่างที่ดีงามขึ้นให้แก่โลกนี้ นั่นคือสังคมสงฆ์ โดยมี
พระพุทธเจ้าทรงด ารงต าแหน่งเป็นพระธรรมราชาเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชา นั่นคือ
เป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” และทรงวางแนววิธีในการบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนาว่าพุทธวิธีการบริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารและต้องค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่า



๑๖๗ 
 
เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยบุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่” ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง
การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงต้องยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเป็นหลักเพราะพระธรร มวินัยเป็นทั้ง
โครงสร้างเป็นหัวจักรใหญ่และเป็นการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะ
รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
 
2. การบริหารจัดการตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา  

 ในสมัยพุทธกาลการบริหารจัดการขององค์กรสงฆ์มีหลักการที่ใช้บริหารคือพระธรรมวินัย ภายหลังพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้ว ได้เกิดปัญหาอุปสรรคความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ โดยพระ
เถรานุเถระทั้งหลายในสมัยนั้นได้ท าปฐมสังคายนา ทุติยสังคายนา และตติยสังคายนาตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใดการ
บริหาจัดการกิจการในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ เกิดความไม่เรียบร้อยภายในองค์กรปกครองคณะสงฆ์หรือมีภัยอันตรายจาก
ภายนอกจนเป็นเหตุขัดข้องอย่างรุนแรง เมื่อนั้นการบริหารจัดการกิจการในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ จ าเป็นต้องพ่ึงพาอ านาจรัฐ
มาช่วยจัดการแก้ปัญหาอุปสรรคให้เช่นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและ
กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและโดยเคารพ
ศรัทธาอย่างหาประมาณมิได้ ส่วนประเทศไทยเรานั้นได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน ในสมัยพระบาทสม เด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระองค์ทรงถวายความอุปถัมภ์จัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ครั้งแรกโดยการตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก 121 ภายหลังต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นเพ่ือพัฒนาการจัดระบบปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
ฝ่ายอาณาจักร สมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ร.9) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2515 และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.2535 ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมามีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้บริหาร
กิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัดระเบียบการปกครององค์กรสงฆ์
ด้วย และต่อมาก็มีการก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมสามารถออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ออกค าสั่ง มีมติและออกประกาศต่างๆ โดย
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง 
 ในขณะที่วัดเป็นสถานที่ส าคัญ และเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระ
ศาสนาที่ส าคัญที่สุด และเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ 
หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถร
สมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย และต าแหน่งเจ้า
อาวาสจึงเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งและส าหรับการบริหารวัดที่มหาเถรสมาคมก าหนดขึ้นนั้นมี 6 ประการ คือ การปกครอง
คณะสงฆ์ การศา-สนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
 ผู้บริหารจัดการวัดที่ส าคัญคือ พระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ผู้ให้การบรรพชาอุปสมบทและ/หรืออาจารย์
ผู้ให้นิสัยในสมัยพุทธกาลนับแต่กาลที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มีพระอุปัชฌาย์เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้รับให้พึ่งพิง
เป็นผู้สอนพระธรรมวินัยและเป็นผู้ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรนั้นนั่นแหละท าหน้าที่เจ้าอาวาสผู้บริหารวัดการบริหารวัดจึงมี
คุณลักษณะพิเศษกว่าการบริหารทั่วไปคือพระภิกษุเจ้าอาวาสผู้บริหารวัดจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษโดยความเป็นผู้ได้
บริหารตนอบรมตนตามพระธรรมวินัยอันเป็นธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ์โดยการปฏิบัติไตรสิกขาเองตั้งตนไว้ในคุณอัน
สมควรก่อนแล้วจึงจะสามารถท าหน้าที่บริหารปกครองดูแลรักษาหมู่คณะคือพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
พระธรรมวินัยให้ได้ผลดีเหมาะสมกับที่จะเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้รับให้พ่ึงพิงเป็นผู้ให้การอบรมแนะน าสั่ง สอนพระธรรมวินัยแก่
พระภิกษุสามเณรภายในอาวาสถ้าพระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ใส่ใจไม่สนใจในการศึกษาอบรมตนด้วยทั้ง
ปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาเองให้ถึงปฏิเวธสัทธรรมอย่างน้อยก็ให้ได้มีประสบการณ์ตามสมควรแก่ธรรม
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ด้วยตนเองและทั้งยังไม่ใส่ใจไม่สนใจในการให้การศึกษาอบรมหมู่คณะคือพระภิกษุสามเณรในปกครองของตนอย่างเข้มงวด
กวดขันจริงจังและต่อเนื่องการปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัยก็ย่อหย่อนหมดทั้งวัดเหมือนต้นไม้ไม่มีแก่นไร้ประโยชน์และคุณค่า
ทั้งแก่ตนเองและหมู่คณะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทเป็นโมฆบุรุษคือเป็นบุรุษเปล่ากล่าวคือผู้พลาดจากประโยชน์อันเป็นแก่นสารที่
พึงมีพึงได้ และจะส่งผลให้การบริหารจัดการวัดและคณะสงฆ์ไทยมีความมั่นคง เพราะมีรากฐานส าคัญคือสถาบันวัดเป็นรากแก้ว
ส าคัญในการจรรโลงรักษาพัฒนาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปในภายภาคหน้าสืบต่อไป 
 ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้บริหารจัดการวัดสูงสุด และต้องท าหน้าที่บริหารจัดการให้กิจการคณะสงฆ์เป็นไปได้ด้วยดี
มีความถูกต้องมีความเหมาะสมมีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมยุคปัจจุบันโดยหลักการพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์หรือบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการบ่งชี้ในความส าเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปดังค ากล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิ
การระดับวัดเนื่องจากเจ้าอาวาสในแต่ละวัดเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนและเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมาก 
 อย่างไรก็ก็ดีการบริหารงานจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ควรต้องมีองค์ประกอบส าคัญที่
ผู้บริหารจัดการวัดควรค านึงถึงหลักคุณธรรมและหลักการบริหารงานประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ 
(materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) และบุคลากร หรือคน (man) ซึ่งเป็นการพัฒนาการบริหาร
จัดการกิจการงานของวัดที่มีองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือพิจารณาก าหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการวัด ว่าจะมีทิศทางหรือ
แนวทางในการบริหารองค์กรของวัดอย่างไร แต่ต่อมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ตามโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น จึงได้มีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรของตน เพ่ือความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามา
สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการงานคณะสงฆ์ เพราะเนื่องจากประเทศไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็น
ที่ส าคัญของสังคมไทย หรือองค์กร ต้องให้ความสนใจ เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
โลกในอนาคตเป็นโลกที่ท างานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตรมากข้ึน การแข่งขันจะมีอัตราที่สูงขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะกดดันเรียกร้องในองค์กร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการวัด
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิด “การมีส่วนร่วม (Participation)” มากขึ้น “การให้
อ านาจ (Empowerment)”“การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement)”“การท างานเป็นทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะต้องพัฒนา 
ไปพร้อมๆ กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจจาก องค์ประกอบส าคัญข้างต้น คือ บุคคล 
(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และ การจัดการ (management) อันเป็นกระบวนการทางการบริหาร 
(Administration) 
 สิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารวัดยุคปัจจุบันควรน ามาพิจารณา และน าสู่การปฏิบัติควบคู่กับหลักพระธรรมวินัยตลอดจน
หลักธรรมอันเหมาะสมดีงามคือ หลักการบริหารจัดการ (Administration) แบบสมัยใหม่เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรวัด เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความ
ไร้ประสิทธิภาพของวัด การบริหารจัดการวัดเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของวัดและสังคม ความก้าวหน้าของ
วิทยาการต่าง ๆ การบริหารวัดเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการผู้บริหารวัดจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้
ทราบถึงความสามารถของเจ้าอาวาสผู้บริหารวัด และส่งผลไปสู่ความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่า
ในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจัดการแบบสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
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 จะเห็นได้ว่า การบริหารเป็นศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนซึ่งนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผนจัด
องค์กรอ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่5ประการคือการวางแผน (Planning)การจัดองค์การ (Organizing) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) 
การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) แม้ว่าหน้าที่ของนักบริหารทั้ง5ประการจะถูกก าหนดโดยวิชาการ
สมัยใหม่ก็ตามแต่เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้วคนไทยเราก็บริหารบ้านเมืองแบบนี้มานานแล้วหน้าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนใน
การปฏิบัติขององค์การตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ส าคัญผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้องธรรมะ
ส าหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มี
ความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบา
ภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ 
 อย่างไรก็ดีการบริหารที่ดีควรก าหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่ งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการ
ตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการการจัดการ(Management)หมายถึงกระบวนการประสาน
กิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งที่เป็นตัวคนและวัตถุให้สามารถประสานเข้าด้วยกัน และสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้อย่างดีที่สุด เพ่ือท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาจกล่าวได้ว่าการบริหาร เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้  การบริหารย่อมมี
วัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน การ
บริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับสุรพล 
สุยะพรหม ได้ให้ทัศนะว่า การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist management) ถือว่าเป็นสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่งของสาขาวิชา
การจัดการ(Management) ที่เป็นการจัดประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ 2 ศาสตร์เข้ามาบูรณาการด้วยกัน กล่าวคือเป็นการ
น าเอาศาสตร์แห่งการจัดการ (Management Science) และพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน 
เมื่อน าเอาศาสตร์ 2 ศาสตร์เข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกันจึงได้จัดให้มีองค์ความรู้ส าหรับสาขาวิชานี้ออกเป็น 2 แนวทางกล่าวคือ 
 แนวทางที่ 1 เป็นการศึกษาความรู้การจัดการทั่วไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชาเหล่านี้เป็นอาทิ ทฤษฎี
องค์การและการจัดการเชิงพุทธ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนา การควบคุมทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานตามแนว
พระพุทธศาสนาและมนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 
 แนวทางที่ 2  เป็นการศึกษาความรู้เรื่องของการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือตามหลักที่มหาเถรสมาคมที่
เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ประกาศใช้ประกอบด้วยองค์การทางพระพุทธศาสนา  6 องค์การ ได้แก่ การปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
 
3. วิกฤตการณ์ปัญหาในการบริหารจัดการวัดในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันนี้โครงสร้างการบริหารจัดการวัดและการจัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทย
ส่วนภูมิภาคเป็นการรวมศูนย์การบริหารอยู่ที่ส่วนกลาง ยังขาดการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึงประกอบกับมีบุคลากรในสนองงาน
ไม่เพียงพอหรือมีองค์กรมารองรับเพ่ือการสนับสนุนงานองค์กรสงฆ์ยังชาดการตรวจสอบการท างานกันอย่างจริงจังการรวมศูนย์
อ านาจของการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์เช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2515แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2535จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องเป็นผลให้กิจการคณะสงฆ์ขาดประสิทธิภาพขาดการบริหาร
จัดการวัดที่เหมาะสม ขาดเครื่องมือหรือกลไกท่ีจะสนองงานให้ได้ผลนั้นยิ่งยากอีกท้ังพระสังฆาธิการยังมีงานล้นมือและเนื่องจาก
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ไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์ จึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ กับวัด และความประพฤติเสื่อมเสียของพระภิกษุสามเณรตามมา
ตามท่ีปรากฏในสื่อต่าง ๆ มากมายไม่เว้นแต่ละวัน 
 ประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญของวัดและคณะสงฆ์ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้คือ พระสงฆ์ขาดการศึกษาและปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยในทางที่ถูกต้อง จึงเกิดปัญหาใหญ่ของคณะสงฆ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามมา อันส่งผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมแก่สถานะของวัดโดยเฉพาะบุคลากรอันเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา นั่นคือด้านการปกครองพระภิกษุ
สามเณรที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย มีลักษณะเป็นไปตามอ านาจการสั่งการเป็นหลักกระทั่งคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารจ านวนไม่
น้อย ไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่บทบาทการปกครองตามพระธรรมวินัยและตามกฎมหาเถรสมาคม ด้านการศึกษาในแต่ละวัดไม่ได้
ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนทั่วไป อันเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้พระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยอันถูกต้องดีงามอย่างแท้จริง จนเกิดมีการ
ประพฤติปฏิบัติผิดเพ้ียนไปกรอบอันดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา และท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาไป  
ด้านการศึกษาสงเคราะห์วัดและคณะสงฆ์ส่วนใหญ่มีความพร้อมเรื่องทุน แต่ไม่เอ้ืออ านวยอนุเคราะห์ทุนให้แก่พระภิกษุสามเณร
ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนต่างๆ อันเป็นช่องทางให้เกิดความท้อแท้และขาดการศึกษาไปในที่สุด ด้านการเผยแผ่วัดและ
คณะสงฆ์ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ต่างวัดต่างท าไม่เป็นระบบและมีเครือข่ายและทิศทางเดียวกันท าให้ขาดประสิทธิภาพในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ส่วนในด้านการสาธารณสงเคราะห์วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน นั้น ยังขาดสภาพที่ต้องมีสัมพันธภาพการ
บริหารจัดการวัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายยังไม่เพียงพอและมีสภาพสมดุลกัน จากการศึกษาสภาพปัญหาเหล่านี้ เป็นเรื่อง
ที่ส าคัญและเป็นปัญหาที่วัดและคณะสงฆ์ก าลังประสบอยู่อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ในสภาวะการโลกยุคปัจจุบันนี้ 
  ประกอบกับการบริหารจัดการวัดในปัจจุบันนี้ยังติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ อยู่กับที่คือทรงอยู่และทรุดลงตามล าดับ ไม่
ค่อยไดร้ับพัฒนารูปแบบ และวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัดที่เป็นระบบและรูปธรรมที่ดีและเหมาะสมในสถานการณ์ยุค
ปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการบริหารจัดการวัดในบางสถานที่จึงมีปัญหาใน
ด้านต่างๆ มาก ขาดการแก้ไขในการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา จนถึงขั้นวิกฤษขาดพระภิกษุ
สามเณรที่เป็นบุคลากรที่ส าคัญในการบริหารจัดการวัดและพระพุทธศาสนา และกลายเป็นวัดรกร้างไปในที่สุด ปัญหาเหล่านี้ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องถูกหลักการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามจากคณะสงฆ์นัก และอาจกลายเป็นสาเหตุใหญ่ อัน
น าพาและส่งผลเสียหายถึงความทรุดโทรมเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในภายหน้าอีกด้วย 
  
4. การบริหารจัดการวัดที่ดีงามตามหลักพลธรรม 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้บริหารวัดโดยเฉพาะเจ้าอาวาสพึงต้องมีการปรับประยุกต์น าหลักการบริหารจัดการวัด 
มาผนวกกับหลักธรรมคือพละ 5 ดังที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ได้ให้ทัศนะในการน าหลักธรรมเพ่ือการบริหารงาน
ที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยท่ีใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งท าให้ได้ท้ังน าคนและผลของงาน นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็น
หลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกว่า พละ 4ประการ คือ 1) ปัญญาพละ ก าลังความรู้หรือความฉลาดในการบริหารจัดการ 2) 
วิริยพละ ก าลังแห่งความเพียรในการบริหารจัดการ  3) อนวัชชพละ ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริตในการบริหาร
จัดการ และ4) สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ หรือ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ 

 อาจกล่าวได้ว่า พละหรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ช่วยท าให้ผู้บริหารวัดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ ผู้บริหารจัดการวัดจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตั้งบุคลากรอ านวยการ และควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน 
สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ข้อนี้เพิ่มมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้าม
ถ้าใครผู้บริหารวัดใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการแม้เพียงบางข้อ เขาก็เป็นผู้บริหารวัดที่ดีไม่ได้ผลที่ได้คือความล้มเหลวในกิจการ
งานวัดตามมา 
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 ผู้บริหารวัดต้องเป็นคนฉลาดรอบรู้และขยันขันแข็ง เรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายว่าเพราะเหตุใด คนโง่และเกียจคร้านเป็นนัก
บริหารเมื่อใดก็พาให้องค์กรล่มจมเมื่อนั้นคนบางคนมีทั้งความฉลาดและความขยัน แต่เขาก็ไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารวัด เมื่อสอบถามแล้วก็ได้รับค าอธิบายจากผู้ใหญ่ว่า “คนคนนี้อะไร ๆ ก็ดีหรอกเสียอยู่อย่างเดียวคือเลว เขาเป็นคนที่
ฉลาดและขยัน แต่ฉลาดโกงและขยันโกง” 

 ดังนั้นผู้บริหารวัดที่ดีต้องมีความฉลาด ความขยัน และความสุจริตคนบางคนมีคุณธรรมทั้งสามประการ คือเป็นคน
ฉลาดขยันและสุจริต แต่เขาก็ไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็นนักบริหารเมื่อสอบถามแล้วก็ได้รับค าอธิบายว่า “คนคนนี้เป็นคนดี
จริง แต่เป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการ เพราะเขาถือว่าตัวฉลาดกว่าคนอ่ืน จึงได้เที่ยววิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้าน ขยันก่อศัตรูทั่วไป เขา
เป็นคนที่พูดไม่เข้าหูคน และค่อนข้างจะแล้งน้ าใจ” นี่แสดงว่า คนคนนี้ขาดมนุษยสัมพันธ์ จึงท างานร่วมกับคนอ่ืนไม่ได้ 

 เหตุนั้นผู้บริหารวัดที่เก่งและดี ต้องมีพละหรือก าลังภายใน 4 ประการ คือ ความฉลาด ความขยัน ความสุจริต และ
มนุษยสัมพันธ์ผู้บริหารวัดต้องหมั่นพิจารณาตรวจสอบตนเองว่า มีพละความทั้ง 4 ข้อหรือไม่ หากพบว่าตนขาดพละข้อใด ต้อง
พัฒนาข้อนั้น แม้พละทั้ง 4 ข้อนี้จะมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ละพละข้อที่ 4 คือ สังคหพละ จะส าคัญมาก เนื่องจากผู้บริหาร
วัดท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ดังนั้น ผู้บริหารวัดจะเสียเรื่องมนุษยสัมพันธ์ไม่ได้ และมีวิธีพัฒนาพลธรรมส าหรับผู้บริหารวัด 
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสผู้บริหารวัดเป็นหลักส าคัญยิ่ง 

 ๑. ปัญญาพละ : ก าลังแห่งความรอบรู้ความรู้มีหลายระดับผู้บริหารวัดต้องมีปัญญา คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผู้บริหารวัด ต้องท าหน้าที่บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับตนเอง คนอ่ืน และงานในความรับผิดชอบนั้นคือนักบริหาร/ผู้บริหารวัด ต้องมีความรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ รู้ตน รู้
คน รู้งาน 
 1รู้ตน: ผู้บริหารวัด ต้องรู้จักความเด่นและความด้อยของตนเอง การรู้ความเด่นก็เพ่ือท างานที่เหมาะกับ
ความสามารถของตน ตามปกติผู้บริหารวัด มักมองเป็นความผิดพลาดของลูกน้องได้ง่าย แต่มองข้ามความผิดพลาดของตนการที่
ผู้บริหารวัด มักมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะวันหนึ่ง ๆ ดวงตาของเรามีไว้ส าหรับมองด้านนอก
มันไม่ได้มองตัวเราเอง เวลาคนอ่ืนท าผิดพลาดเราจึงเห็นทันที แต่เวลาเราท าผิดพลาดเองกลับมองไม่เห็น ดังนั้นเพ่ือส ารวจ
ตนเอง ผู้บริหารวัดต้องหัดมองด้านใน คือ เจริญวิปัสสนา ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Insight คือทองด้านในนั่นเองวิปัสสนา
กรรมฐานเน้นเรื่องการเจริญสติ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม หรือความดีและความชั่วในใจของเรา 
 2รู้คน : ความรอบรู้เก่ียวกับคนร่วมงานผู้บริหารวัดต้องรู้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพ่ือจะได้ใช้คนให้เหมะกับ
งานนอกจากนั้นผู้บริหารวัดต้องรู้จักจริตของคนร่วมงาน เพ่ือใช้งานที่เหมาะสมกับจริตของเขาจริต ได้แก่คนที่ประพฤติบางอย่าง
เคยชินจนเป็นนิสัย จริตจึงหมายถึงประเภทนิสัยของคนมี 6 แบบด้วยกัน คือ ราคจริตโทสจริตโมหจริตสัทธาจริตพุทธิจริต และ
วิตกจริตคนจริตใดเราก็พอท างานร่วมกันกับพวกเขาได้พวกที่ผู้บริหารวัดต้องระวังให้มากคือ วิกลจริตที่แฝงเข้ามาในองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรวัดและคณะสงฆ์ 
 3 รู้งาน: ความรอบรู้เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร อ านวยการและ
ติดตามประเมินผลการท างานทั้งภายในและภายนอกวัด ความรู้เรื่องงานมี 2 ลักษณะ คือ รู้เท่าและรู้ทัน“รู้เท่า” คือ ความรู้รอบ
ด้านเกี่ยวกับงานว่ามีขั้นตอนอย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอ่ืน ๆ อย่างไร และยังหมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ในเมื่อเห็นเหตุ
แล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา แล้วเตรียมการป้องกันไว้ เหมือนคนขับรถลงจากภูเขาที่เขาชินกับเส้นทางว่าที่ใดมีเหวหรือเป็นทาง
โค้งอันตราย แล้วขับอย่างระมัดระวังเมื่อถึงที่นั้นความรู้เท่าจึงช่วยให้มีการป้องกันไว้ก่อน“รู้ทัน” หมายถึงความรู้เท่าทัน
สถานการณ์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแล้วรถเบรกแตก เมื่อเจอ
กับสภาพปัญหาเช่นนั้น เขาตัดสินใจฉับพลันว่าจะท าอย่างไร นั้นเป็นความรู้ทันเพื่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 และสิ่งที่ส าคัญ ผู้บริหารวัดต้องพัฒนาปัญญา อันได้แก่ ความรู้ตน รู้คน และรู้งาน เป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร นัก
บริหารต้องพัฒนาปัญญาอยู่เสมอ ด้วยวิธีพัฒนาปัญญาทั้ง3 ประการคือ ๑) สุตมยปัญญา: ความรอบรูท้ี่เกิดจากสุตะ ผู้บริหารวัด
ที่ดีต้องมีความยุติธรรมในหัวใจ เขาตัดสินคนตามที่เป็นจริง เพราะเขาไม่ยอมให้อคติทั้ง 4 ประการมาเป็นม่านบังตา เขาจะท า



๑๗๒ 
 
อย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่เห็นหรือได้ยินด้วยจินตามยปัญญา2) จินตามยปัญญา : ความรอบรู้ที่เกิดจากการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารับมาจากการฟังหรือการอ่าน สุตมยปัญญาเปรียบเสมือนการรับประทานอาหารในขั้นตักบาตรใส่ปาก
เป็นผู้ที่มีคิดสร้างสรรค์ จะรู้จักแสวงหาประโยชน์มาใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เกิดประสิทธิภาพ  3) ภาวนามยปัญญา : ความ
รอบรู้ที่เกิดโดยประสบการณ์จากภาคปฏิบัติหรือการลงมือท าจริง ๆ สุตมยปัญญาท าให้นักบริหารได้ข้อมูลใหม่ จินตามยปัญญา
ท าให้ได้ความคิดที่ดี ส่วนภาวนามยปัญญาท าให้มีผลงานเป็นรูปธรรมนักบริหาร/ผู้บริหารวัดบางท่านมีความรู้และความคิดดี แต่
ไม่มีผลงานเพราะไม่ยอมลงมือท าตามความคิด ส่วนบางคนมีความรู้ดี แต่ไม่สามารถน าความรู้ออกมาใช้ทันท่วงที คนเหล่านี้ขาด
ความช านาญในการปฏิบัตินักบริหาร/ผู้บริหารวัดบางคนมีความคิดแปลกใหม่ดี แต่ไม่ยอมน าความคิดนั้นไปปฏิบัติ เขาจึงไม่มี
ภาวนามยปัญญา ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาขาดก าลังใจในการปฏิบัติ คือวิริยะพละ 
 2. วิริยะพละ : ก าลังความเพียรหรือความขยัน คนมีความขยันต้องมีก าลังใจเข้มแข็ง อาจกล่าวได้ว่าวิริยะพละก็คือ
ก าลังใจนั่นเอง ก าลังใจต้องมาคู่กับก าลังปัญญาเสมอนักบริหาร/ผู้บริหารวัดที่ดีต้องเป็นคนกล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัว
ความยากล าบากที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า เขาจะถือคติว่า “ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่” ใครที่ไม่ก้าวเดินไป
ข้างหน้าจะกลายเป็นคนล้าหลัง เพราะคนอ่ืน ๆ ได้แซงขึ้นหน้าไปหมด นักบริหารต้องกล้าลองผิดลองถูก ถ้าท าผิดพลาดก็ถือว่า
ผิดเป็นครู ใครที่ถนอมตัวจนไม่กล้าท าอะไรเลย จัดเป็นคนขลาดผู้บริหารวัด ที่ประสบความส าเร็จต้องเป็นคนพากเพียรอย่าง
หนักข้อส าคัญเขาต้องพากเพียรเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายที่ดี ดั่งนั้นนักบริหาร/ผู้บริหารวัดต้องมีพละข้อที่สาม คือ อนวัชชพละ 
 3. อนวัชชพละ : ก าลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษ หรือข้อเสียหาย หมายถึง ผู้บริหารวัดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต  บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หน้าที่) ให้สุจริต” 
ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเรือหรือนาวาชีวิตที่แล่นไปในห้องมหาสมุทร เรือส่วนมากอับปางก่อนถึงจุดหมาย เพราะมีรูรั่วให้น้ า
ทะเลไหลเข้าข้างใน เรือจึงจมลงอย่างรวดเร็ว เหมือนนักบริหารหลายคนเสียอนาคตเพราะถูกจับได้ว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือมี
ประวัติด่างพร้อย นาวาชีวิตของพวกเขามีรูรั่ว เรื่องต่อไปนี้นับเป็นอุทาหรณ์ที่ดีผู้บริหารวัดที่ปลอดอบายมุขจะไม่มีรูรั่วในชีวิต 
และไม่มีความจ าเป็นที่เขาจะต้องทุจริตคอรัปชั่น เมื่อตัวเองเป็นคนซื่อมือสะอาด เขาย่อมสามารถควบคุมคนอ่ืนให้สุจริตต่อ
หน้าที่นักบริหาร/ผู้บริหารวัด ที่มีแผลเต็มตัวจะไม่กล้าต าหนีหรือลงโทษใคร ผู้บริหารวัดผู้สุจริตย่อมเป็นที่เคารพย าเกรงของคน
ร่วมงานก็จริง แต่เขาจะนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงานไม่ได้ ถ้าขาดก าลังที่ 4 คือ สังคหพละ 
 4. สังคหพละ : ก าลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับผู้บริหารวัดโดยเฉพาะ
เจ้าอาวาส ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถ้าผู้บริหารวัดบกพร่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อไม่มีใคร
ช่วยท างานเขาก็เป็นนักบริหารวัดไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจ
คน พระองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น 
คือท าหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุเจ้าอาวาสผู้บริหารวัดและคณะ
สงฆ์จะสามารถผูกใจเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคหวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งเสมอ 
 ดังนั้นการบริหารจัดการวัดที่ดีและมั่นคง ผู้บริหารจัดการวัดพ่ึงต้องมีก าลังภายในและภายนอกคือพลธรรม5เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานควบคู่กันไปอย่างเกิดดุลภาพที่สมบูรณ์แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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 อาจกล่าวได้ว่า วัดสถานที่ส าคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของผู้ที่มีจริยวัตรอัน
งดงามอันได้แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ใฝ่ในธรรมนอกจากนี้วัดยังเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ์ และวัดยังเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญดีงาม และเป็นสถานที่ส าคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมที่ผู้คนใช้เป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นปูชนียสถานเป็นที่พ านักท่ีอยู่อาศัยของพุทธบริษัทและให้การบริการแก่ชุมชนสังคมนั้นๆตามความเหมาะสม
ทั้งด้านการปกครอง การเผยแผ่ธรรม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ 
 ดั้งนั้นความส าคัญของการบริหารจัดการวัดที่ดีของเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์สามารถสร้างคุณประโยชน์หลาย
ประการให้สังคมโดยรวม คือ 
 1. ท าเกิดความมีระเบียบของภิกษุสงฆ์และสามเณรภายในวัด 
 2. ช่วยให้การด าเนินงานต่างๆที่จะพัฒนาวัดเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ 
 3. ท าให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดและนอกวัด เช่น บุคลากร เงิน วัสดุ และอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
เกิดประโยชน์สุขกับทุก ๆ ฝ่าย 
 4. ท าให้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่วัดตั้งเป้าหมายประสบผลส าเร็จทุกคนพอใจ 
 5  ท าให้วัดและองค์กรคณะสงฆ์ทุกระดับมีความเข้มแข็งม่ันคง 

พลธรรมในการบริหารจัดการวัดที่ด ี
 

การบริหารจัดการวัดที่ด ี
1. การปกครอง 
2. การศาสนาศึกษา 
3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. การศึกษาสงเคราะห์ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสาธารณสงเคราะห์ 

 
พลธรรม 5 
 

1. ปัญญาพละ 
สุตมยปัญญา จิตมยปัญญา  ภาวนามยปัญญา   
(รู้ตน รู้คน รู้งาน) 
2. วิริยพละ 
    สสังขาริกะ  อสังขาริกะ 
3. อนวัชชพละ 
   ละอบายมุข  มีศีล ๕ 
4. สังคหพละ 
    ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา 
พรหมวิหารธรรม 
    เมตตา  กรุณา  มุทิตา อุเบกขา 
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 6. การบริหารวัดที่ดีนั้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนได้และสามารถสร้างชุมชน และสังคม
ประเทศชาติบังเกิดความพัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้ 
 
5 บทสรุป 
 การบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม 4เป็นการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง 
2) ด้านการศาสนศึกษา   3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5) ด้านการสาธารณูปการ และ 6) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ผนวกผสมผสานกับหลักพลธรรม4ประการ คือ ๑) ปัญญาพละ ก าลังความรู้หรือความฉลาด ในการบริหารจัดการ 
2) วิริยพละ ก าลังแห่งความเพียรในการบริหารจัดการ 3) อนวัชชพละ ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริตในการบริหาร
จัดการ และ 4) สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ หรือ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดี
งามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ 
 เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่างๆเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น า
เบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรวัดให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็น
จะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตามเจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตาม
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์6ด้านคือด้านการปกครองด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมี
ภาวะผู้น ามีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัยและพลธรรมทั้ง 4 ประการจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชนซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่ายเจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุกๆด้านโดยให้
พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันดีงามการบริหาร
จดัการวัดที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักท าให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืนสืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมากในหลากหลายหน้าที่ เพราะทรัพยากร
มนุษย์จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการ และเป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ที่ต้องเน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้
ท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้ วยดีแล้วนั้นล้วนต้องอาศัยการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงได้ก าหนดเอามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์
ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน อันได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่
ส่งผลสู่ภายนอกตน ซึ่งเป็นการพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ จึงได้มีการบูรณาการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาและส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของ กาย วาจา และ ใจ หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ คือ สิกขา ๓  สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งจัดว่าเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีชีวิตที่ประเสริฐ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
 
ค าส าคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, หลักเชิงพุทธ 
 
ABSTRACT 

Human resources is a critical and requires a lot of human resources in a variety of functions. Because 
human resources must be creative services. And service providers in areas such as health, the need to focus 
on quality, safety and ethics. In order to acquire the human resources quality. Developing and retaining 
human resources to work for the organization, efficiency and effectiveness. As well as from organizations that 
are required to be good human resources management as well. Thus, Buddhism has set out a central point 
in human development that is human must be done by training the properties within its property, including 
physical, mental and intellectual precepts that resulted to its exterior. This development, in terms of human 
resources. We have integrated the principles of Buddhism came into use as a component in development 
and will mainly focus on the body, speech and mind principles applied in the management of human 
resources is a virtue third Sangahavatthu the four cardinal virtues. 4 fair and equitable Sappuris seven 
principles, which are important to the development of human resources with the good life. And coexist 
peacefully. Not hurting each other. 
 
Keywords : Human Resource Management, Buddhist Principles 
 
๑. บทน า 



๑๗๗ 
 

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเช่นในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดด้านการ
บริหารและจัดการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะถือได้ว่า
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่น ามาซึ่งความก้าวหน้า และความได้เปรียบทางการแข่งให้กับองค์การ๑ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
ทรัพยากรประเภทหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่จ าเป็น ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นทุนที่มีค่าและให้ผลตอบแทน การลงทุนทั้งในระดับชาติและระดับองค์การควรที่จะให้ความส าคัญ
กับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ แม้ทรัพยากรมนุษย์จะไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรในการจัดการที่ซื้อหามาด้วย
เงินได้ไม่ง่ายนัก เพราะการที่จะซื้อใจคนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก องค์การอาจซื้อใจคนบางคนได้ในบางเวลา แต่ไม่อาจซื้อใจ
คนได้ตลอดเวลา ปัญหาทั้งหลายของประเทศทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ชุมชน ครอบครัว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสามารถแก้ได้ด้วยการมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นพลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจ 
หรือแม้แต่การก าหนดวิสัยทัศน์(Vision)๒ ซึ่งในระดับองค์การทรัพยากรมนุษย์จัดว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์การ ทุกองค์การต่างต้องการคนที่ดีมีคุณภาพและท างานเก่งเข้ามาท างานในองค์การ ในสภาพที่มีการแข่งขันกันอย่าง
มากขององค์การ  

การจะเป็นคนดีมีคุณภาพและท างานเก่งนั้น ในทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
ควบคู่ไปกับการท างานให้องค์การด้วย จึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีมีคุณภาพและท างานเก่งอย่างสมบูรณ์แบบ หากจะพัฒนาคนให้
เป็นคนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนงาน 
การสรรหาคนเข้ามาท างาน การฝึกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน สิ่งเหล่านี้
ต้องอิงอาศัยศาสตร์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการจัดการด้วย ซึ่งการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการกับศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคศวรรตที่ ๒๑ นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีผลในเชิงบวกต่อ
การบริหารองค์การ เป็นอย่างยิ่ง  
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะได้น าเสนอรูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยการน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาบูรณาการตามหลักวิชาการ โดยจะได้น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป 
ก่อนที่จะน าเสนอหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นล าดับสืบต่อไป  

 
๒. เนื้อหา 

๒.๑ ความหมายของการจัดการ 
การจัดการเป็นศิลปะในการใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุ

วัตถุประสงค์๓ ซึ่งการจะท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ๔ ต้องมีประสิทธิภาพ

                                         
๑ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์, A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๕), 

หน้า ค าน า. 
๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑-๗, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๕. 
 ๓สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๕),        หน้า ๖๑. 
 ๔สาคร สุขศรีวงศ์, ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี.        ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), 
หน้า ๒๖. 



๑๗๘ 
 
และมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ๕ โดยอาศัยการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองค์การ การสั่งการ และการ
ควบคุมท่ีมุ่งเน้นในการจัดการ ด้านทรัพยากร ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น๖ 

สรุปได้ว่า การจัดการนั้นคือการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยอาศัยศิลปะในการใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น
การด าเนินการด้านการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ในการจัดการด้านทรัพยากรของ
องค์การเป็นส าคัญอีกด้วย  

 
๒.๒ ความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เกิดขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรม เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๐๐     โดยการให้ความส าคัญกับ

มนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ถ้ามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) อย่าง
มหาศาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมข้อที่ว่า ในหมู่มนุษย์สูผู้ฝึกฝนตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐที่นั่นเอง ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีชื่อรายวิชาส าหรับการพัฒนาว่า การบริหาร
การพัฒนา เกิดข้ึนมาให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันในปัจจุบัน 

 
 
๒.๓ ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นองค์การ 

องค์การทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรือด าเนินธุรกิจประเภทใด งานที่ด าเนินการภายในองค์การนั้นล้วนต้อง
เกี่ยวข้องกับคน หรืออาศัยคนเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติการทั้งสิ้นเพราะมนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ เกิดรายได้และเ กิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์การนั่นเอง๗ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเงินทุน 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือใช้ในผลิตสินค้า หรือให้บริการกับองค์การนั้น การที่องค์การจะอยู่รอดและสามารถด าเนินการ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในตลาดได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคคลกรทุกคนในองค์การ การจัดระเบียบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถร่วมแรงร่วมใจประสานกันได้เป็นอย่างดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน เพ่ือให้งานต่าง
สอดคล้องส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพ่ือผลส าเร็จองค์การโดยส่วนรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเหมาะสม มีกรอบของการบริหารที่ดี โดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

 
๒.๔ ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาค

ธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการ เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ย่อมต้องเกี่ยวข้อง
กับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์กรนั้นๆ ก่อนที่
องค์กรต่างๆ   จะเริ่มเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิตหรือให้

                                         
 ๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์,รศ., และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน อิน บิสสิเน็ตเวิร์ล , ๒๕๔๕), หน้า 
๑๘. 
 ๖Ricky W. Griffin, Management, ๖th ed.,(Boston : MA Hough Miffin Company, ๑๙๙๙), p.๕. 

 ๗เอนก วัดแย้ม, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://mpa๒๐๑๑.blogspot.com/๒๐๑๒/
๐๕/haman-resource-management.html (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 



๑๗๙ 
 
ความส าคัญเป็นแค่แรงงานหรือก าลังคน แต่ในปัจจุบันบุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ส่วน
แผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและธุรการ" ที่มุ่งเน้นใน
ประเด็น "รับคนเข้า เอาคนออก และตรวจบัตรตอก" ไปเป็น "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" ที่เป็นจากการจัดการเฉพาะหน้าหรือ
เชิงรับไปเป็นการใช้การปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเต็มตัว เป็นผู้สนับสนุนทุกๆ หน่วยงานในการตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และจากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เข้าใจและยอมรับว่าการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญและสามารถที่จะเอ้ือให้องค์การด าเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป็นหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุก
องค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
น าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานมุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว งาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องด าเนินการในกระบวนการต่อไปให้ครบวงจร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
ดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบเปิด
ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การ เพ่ือการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม๘ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ โดยเฉพาะองค์การที่ต้องการใช้มนุษย์ เป็นผู้
ให้บริการที่ส าคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนท างานที่เพียงพอและต่อเนื่อง ได้คนดีมีความรู้ความสามารถและ
มีความรับผิดชอบมาท างานที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนให้อยู่กับองค์การโดยมีการพัฒนา การให้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนท างาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยทั่วไปแล้ว มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
๑. เพ่ือให้ได้คนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจ ทุกกิจการต้องการบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มี

ความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการท างาน ซึ่งในปัจจุบันจะใช้ค าว่า “บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent Person)” 
ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และตัดสินใจให้ดี
ที่สุด เพ่ือที่จะได้บุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ต้องการแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ จ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าบุคลากรแต่ละคนนั้น มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และมี
ความสามารถพิเศษในเรื่องใดบ้าง เพ่ือที่จะได้ใช้บุคลากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๓. เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องการสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ดีและเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งภายในหรือภายนอก โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายใน 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จ าเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน เป็นต้น ว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

                                         
๘อนุวัต กระสังข์, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๙. 



๑๘๐ 
 

๔. เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาบุคลากรที่ดีไว้ในองค์การ ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จ าเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรในองค์การ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการดูแลเอาในใส่ให้บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การท างานและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ 

๕. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ผู้ที่มีหน้าในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์การ เช่น ท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการท างานให้กับองค์การ มีการให้รับ
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการดูแลใจใส่เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร มีโอกาสในการเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและท าให้เกิดก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรในองค์การ 

 
๒.๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ๒.๖.๑ การวางแผน 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการที่

จะท าให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพ่ือให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสามารถน า
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามาประกอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยัง
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ บุคลากร และสังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
อาศัยข้ันตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรมนุษย์คือ การวางแผน (Planning) ผู้บริหาร
งานทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานและความต้องการด้านบุคลากรขององค์การ เพ่ือที่จะส ามารถวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ อันจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่
ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระท่ังเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพ่ือให้องค์การใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตของ
องค์การ บุคลากร และสังคม จากที่ได้กล่าวมา ท าให้เห็นได้ว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย๙ 

 สรุปได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะใช้ในการ
คาดการณ์ไปในอนาคตถึงความต้องการด้านบุคลากรขององค์การและเป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การธ ารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพ่ือรักษาสมดุลของ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 
 

 ๒.๖.๒ การสรรหา 

                                         
๙e-Learning บทเรียนออนไลน์, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://elearning.aru.ac.th/

๓๕๖๓๔๐๕/soc๓๓/tp๑๔/linkfile/print๕.htm (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 



๑๘๑ 
 

 การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาท างานใน
องค์การ เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์กรเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือจูงใจให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานตามที่องค์กรได้ระบุไว้ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์มาสมัครงาน เพ่ือองค์กรจะไดท าการคัดเลือกตอไป๑๐ ดังนั้นการสรรหาคนที่เหมาะสมกับงานใน
ต าแหน่งที่ต้องตามที่ได้ก าหนดไว้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการแสดงให้ทราบถึงความต้องการแรงงานในภาพรวมของ
องค์กร อย่างไรก็ดี หน้าที่ในการสรรหามีความส าคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกที่จะบ่งชี้ว่าอนาคตขององค์กรจะเป็นอย่างไร ๑๑ 
ในทางปฏิบัตินั้น การสรรหาเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบและมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน    ไดมีผู
เปรียบเทียบการสรรหาในปจจุบันวาเปรียบเสมือนการผลิตสินคาในตลาดผูบริโภคที่เต็มไปดวยการแขงขันสูงและคอนขางรุนแรง 
ดังนั้นในการด าเนินการสรรหาจึงจ าเปนตองมีกระบวนการที่    เปนขั้นตอนและมีระบบ๑๒ ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถจูงใจบุคคลที่มี
คุณภาพสูงมาสมัครงาน ซึ่งเปนแนวทางใหองคกรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในที่สุด  
  สรุปได้ว่า การสรรหาเป็นหลักของการแสวงหาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือจะไดคนที่เหมาะสมกับงานในต าแหน่งที่
ต้องตามท่ีได้ก าหนดไว้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นด่านแรกท่ีจะบ่งชี้ว่าอนาคต
ขององค์กร อย่างไรก็ดี การสรรหานั้นถือว่าเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบและมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ดังนั้นในการด าเนินการสรรหาจึงจ าเปนตองมีกระบวนการที่เปนขั้นตอนและมีระบบ เพ่ือใหได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพสูงมา
สมัครงาน ซึ่งเปนแนวทางใหองคกรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในที่สุด 
 

 ๒.๖.๓ การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการท างาน ท าให้มีความคล่องแคล่ว มีความเชื่อมันในการท างาน รู้จักเลือกใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสม รู้จัก
การใช้เทคนิคแก้ปัญหา ตลอดจนรู้จักน าความรู้ และแนวคิดวิธีการจาการอบรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตื่นตัว มีความพร้อม และเต็มใจที่จะได้รับการฝึกฝนซึ่งปัจจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่หลายวิธีที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้๑๓ 

 ๑. การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการที่ใช้กันมานานและแพร่หลายที่สุดวิธีหนึ่งการฝึกอบรมแทบทุกประเภทจะมี
การบรรยายแทรกอยู่ด้วยเสมอ เพราะการบรรยายจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสื่อความหมายท าให้เกิดการคล้อยตามเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับฟัง การบรรยายที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้บรรยายจะต้องมีความรู้และมีทักษะในการพูด การสื่อ
ความหมาย การใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ประกอบ และประการส าคัญที่สุดผู้บรรยายจะต้องมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศ
ที่ตรึงใจผู้เข้าฟังตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้ฟังสามารถท าความเข้าใจได้มากที่สุด 

 ๒. การประชุม (Conference) การประชุมเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมพนักงานที่มีความรู้ (knowledge 
Worker) และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป เพราะการประชุมจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

                                         
๑๐สุนันทา เลาหนันทน์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะ

วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๘. 
๑๑ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : มุ่งสู่อนาคต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส.

เอเชียเพรส, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๑. 
๑๒สมชาย หิ รัญกิตติ ,  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  : ฉบับสมบูรณ์  = Human Resource Management (HRM), 

(กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด์ อินบิสเนส เวิร์ลด์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๔. 
๑๓ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๕-๑๕๘. 



๑๘๒ 
 
ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน เพ่ือแก้ปัญหาหรือมองหาโอกาสในแต่ละเรื่องที่ท าการประชุม (Opportunity) โดย
ผลของการประชุมจะก่อ ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันและก่อให้เกิดการประสานงานในขณะปฏิบัติงานต่อไป 

 ๓. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) การฝึกอบรมในรูปแบบนี้จะจัดให้ผู้เขารับการฝึกอบรมแสดงบทบาท
ตามเรื่องราวที่สมมุติข้ึน ให้เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงที่สุดเพ่ือ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ความพร้อมและสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดจนวิธีการนี้จะช่วยให้เกิดความสนุกสนานและสามารถดึงดูดความสนใจ รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสนิทสนม และความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี การฝึกอบรมในลักษณะนี้อาจจะกล่าวได้ว่า
เป็นการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ (Learn by Doing)ได้เช่นกัน 

 ๔. การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การฝึกอบรมโดยวิธีนี้ถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย 
Harvard (Harvard Business School) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้น าวิธีการนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในกาเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) โดยวัตถุประสงค์ส าคัญของการใช้กรณีศึกษาก็
เพ่ือต้อง การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประมวลความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการ วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูก ต้องและทีส าคัญให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ท าการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อที่จะหาวิธีในการแก้ปัญหา 

 ๕. การสาธิต (Demonstration) การสาธิตเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ใช้กันมานานเนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน
และสามารถเห็นผลได้ระยะสั้น เพราะเป็นการฝึกอบรมโดยแสดงจากตัวอย่างจริง โดยผู้ฝึกสอนจะแสดงตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบาย
ให้ผู้เรียนฟังถึงขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งอาจมีการทดลองปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ าตลอดจนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
ในการปฏิบัติงาน 

 ๖. การสัมมนา (Seminar) การสัมมนาเป็นวิธีการฝึกอบรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ 
(Knowledge Worker) และผู้บริหารของแต่ละองค์การผู้จัดการมีการก าหนดประเด็น ที่จะพิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่
ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรี โดยมีผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderator) ท าหน้าที่ดูแลให้การแสดงความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่ภายในขอบเขตและแนวทางที่วางไว้ 

 ๗. การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the job Training) การฝึกอบรมวิธีนี้มักจะใช้กับพนักงานใหม่ หรือบุคลากร
ในระดับปฏิบัติงานโดยมีการสอนงานและให้ทดลองปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งมักจะเป็นโรงงานหรือส านักงานเพ่ือให้พนักงานเกิด
ความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมในลักษณะนี้อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน เช่น 
การฝึก อบรมทางเทคนิค (Technical Training) การฝึกความช านาญ (Skill Training)หรือการสอนงาน (Job Instruction 
Training)  

 สรุปได้ว่า การฝึกอบรมนั้นมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างแท้จริง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความ
ช านาญในการท างาน ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ท าให้คนเรียนรู้ และมีความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการน าทักษะความรู้ที่ได้ในการฝึกอบรมมาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
 

 ๒.๖.๔ การพัฒนา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การเนื่องจาก

รูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละองค์การและแต่ละความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง 
ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human.resource development : hrd) จึงเป็นการท าให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงทีมและ
ประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมดเพ่ือการพัฒนาให้



๑๘๓ 
 
เกิดความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละคน และก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา
องค์การส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังนี้๑๔ 

 ๑. การฝึกอบรม (training) หมายถึง การมุ่งที่จะวิเคราะห์ ท าให้มั่นใจและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ หัวใจส าคัญของ
การฝึกอบรมก็คือท าให้แต่ละบุคคลสามารถท าหน้าที่ในปัจจุบันให้ได้ การอบรมเริ่มแรกก็คือ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เช่น 
การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น (basic skills training) เพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ
(orientation training)เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์การและทราบนโยบายโดยทั่วไปขององค์การ หรือ
การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆล้วนมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพตามที่องค์การต้องการ เช่น การอบรมให้ได้ตามคุณสมบัติของงาน(qualifying training) การฝึกอบรมเพ่ือให้ได้ตาม
คุณสมบัติของงาน (second-chance training) การอบรมข้ามหน้าที่การงาน (cross-training) การฝึกอบรมซ้ า/ทบทวน 
(retraining) การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมหางาน (outplacement training) 

 ๒. การศึกษา (education) คือ การเรียนรู้ที่มุ่งเพ่ืองานในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงความรู้ เป็นการช่วยแต่ละ
บุคคลให้มีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษามักจะสัมพันธ์กับ การ
พัฒนาอาชีพและเป็นการริเริ่มโดยบุคคลมากกว่าองค์การ ในองค์การมักจะเรียกว่า การศึกษาของพนักงาน(employee 
education)  เช่น การศึกษาเพ่ือให้ได้พ้ืนฐานที่จะเป็นในงาน (remedial education) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเป็นวิชาชีพ 
(qualifying education) การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) 

 ๓. การพัฒนาพนักงาน (employee development) ด้วยวิธีต่างตามที่องค์การก าหนด เช่น การสอนงานให้กับ
บุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง โดยมอบหมายให้บุคคลที่มีประสบการณ์สอนงาน อาจเพ่ือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งหรืออาจ
เป็นการเตรียมพร้อมเพ่ือการหมุนเวียนงานขององค์การ เป็นลักษณะที่องค์การเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือให้พนักงานที่มุ่งการ
วิเคราะห์ ท าให้มั่นใจและช่วยก่อให้เกิดสิ่งใหม่โดยผ่านการเรียนรู้ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้แต่ละบุคคลเติบโตท าให้คนท างานได้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในทักษะการปฏิบัติงานทั้งด้านอาชีพและการอยู่
ร่วมกันในองค์การ ซึ่งการสัมมนาอาจออกมาในรูปของสัมมนาเชิงปฏิบัติซึ่งท าให้ผู้เข้าสัมมนาได้ปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริงร่วมกับ
การอภิปราย นอกจากนี้อาจมีรูปแบบของการท ากิจกรรมที่เรียกว่า walk rally เพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการ
ท างานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าให้กับผู้เข้าสัมมนา 

 ๔. การพัฒนาอาชีพ (career development) คือ วิธีการที่เป็นระบบซึ่งจัดท าโดยองค์การเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 
พนักงานที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ จะมีให้เลือกใช้หรือสนองตอบความต้องการได้อย่างทันทีท่ีองค์การต้องการ จะ
มี ๒ ส่วนหลัก ๆ คือ การวางแผนอาชีพ (career planning)เป็นวิธีการที่แต่ละบุคคลก าหนดเป้าหมายอาชีพ และแยกแยะ
วิธีการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ กับการบริหารอาชีพ (career management) เป็นกิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ ขององค์การที่จัด
ขึ้นเพ่ือช่วยให้มั่นใจว่าองค์การจะสามารถมีก าลังคนเกินกว่าที่จ าเป็นและต้องการใช้ในอนาคต 

 ๕. การพัฒนาองค์การ (organizational development) คือ การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(learning organization) เพ่ือชนะในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๒ แนวทางคือ การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง 
(continuous improvement) เป็นการปรับเปลี่ยนองค์การค่อยเป็นค่อยไป เช่น การท า tqm (total quality management) 
การน าระบบการควบคุมมาตรฐาน iso 9000 กับการปรับรื้อระบบองค์การ (process innovation) ในลักษณะที่รู้จักกันคือ 
การปรับเปลี่ยนแบบขุดรากถอนโคน ดังเช่น การรีเอนจิเนียริ่ง (reengineering) หรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่รุนแรงนักที่เรียกว่า กล
ยุทธ์การแข่งเวลา (time based strategy) 

                                         
๑๔กัญญามน อินหว่าง , รศ., การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาองค์การ , (ออนไลน์) , แหล่งที่มา : 

http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 



๑๘๔ 
 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นการปรับแนวทางการพัฒนามนุษย์ให้รองรับการเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
องค์การใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารคุณภาพรวม การควบคุมมาตรฐาน หรือการเปลี่ยนระบบอย่างถอนรากถอนโคน โดยจะ
ต้องการสร้างแบบแผน ใหม่ที่เป็นรูปแบบ ในลักษณะที่องค์การต้องการเพ่ือรองรับการปรับทัศนคติหรือการกระตุ้นให้คนตื่นตัว
กับการเปลี่ยนแปลง มีการปรับความคิดให้สามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการเป็น
การบูรณาการการเรียนรู้ของบุคคล ทีมงานและองค์การเข้ามาด้วยกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีด าเนินงาน โดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างาน การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมรับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ๒.๖.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลสิ่งที่พนักงานประพฤติปฏิบัติให้ แก่องค์การหรือสิ่งที่องค์การ

ได้รับจากพนักงานภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จากนั้นป้อนกลับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้พนักงานได้รับทราบว่า 
ปฏิบัติงานได้ผลดีมากน้อยเพียงใด และแนะน าให้พนักงานรู้ถึงวิธีการที่พวกเขาจะต้องปฺฏิบัติงานให้ดี เพ่ือที่จะได้ใช้เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การการปฺฏิบัติงาน และงานที่ออกมาสามารถที่จะมาวินิจฉัยได้ว่าทัศนคติของพนักงานที่มี
ต่อองค์การไปในทิศทางใด ถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะสามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานได้ 
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากใช้อย่างไม่เหมาะสม กระบวนการประเมินผลจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้  

 การประเมินผล และการป้อนกลับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น เมื่อหัวหน้างานได้สังเกต และต าหนิติเตือน หรือชมเชย กับเหตุการณ์ทั้งท่ีดีและไม่ดี ในขณะที่วิธีการที่เป็นทางการ 
ก็คือมีการทบทวนการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งท าให้หัวหน้างานต้องประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยวิธีการประเมินผลที่
เป็นทางการ ในองค์การที่มีขนาดใหญ่ ได้ใช้การประเมินผลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในขณะที่องค์การขนาด เล็ก ใช้
แค่เพียงการชี้แจงพูดคุยกับพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ 

 สรุปได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เปนการวัดเพ่ือใหทราบวาผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคน
นั้นเปนอยางไร แลวน าเอาผลที่วัดไดนั้นมาประเมินคาพรอมทั้งตีความหมาย เพ่ือใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่ก าหนดไว และจะไดปรับปรุงการท างานของพนักงานใหดีขึ้น และผลการประเมินยังเปนเครื่องมือช่วยในการ
พิจารณาหาความตองการในการฝก อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดวยอีกทางหน  

 
 ๒.๖.๖ การบริหารค่าตอบแทน 
 การบริหารค่าตอบแทนเป็นการจัดหาขั้นตอนทีละขั้นตอนเพ่ือท าให้การออกแบบระบบสิ่งตอบแทนต่างๆ เหล่านั้น

สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความต้องการของงาน เชื่อมโยงถึงรายบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน และผลปฏิบัติงานขององค์การ ๑๕ ซึ่ง
ค่าตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับโดยรวมดังการจูงใจในการปฏิบัติ การเสริมขวัญก าลังใจ และการเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑๖  

                                         
๑๕Henderson, Richard l., Compensation Management in a Knowledge-Based World, ๑ ๐ th ed.,(New jersey : 

Pearson Prentice Hall, ๒๐๐๖), p.๔. 
๑๖อนุวัต กระสังข์, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ, หน้า ๑๗๔-๑๗๕. 



๑๘๕ 
 

 ๑. เงินเดือน/ค่าจ้าง (Salary wage) สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันเป็นค่าตอบแทนหลัก๑๗ เงินเดือนมักใช้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน วิชาชีพ ค่าจ้างใช้กับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานและใช้ความรู้กึ่งวิชาชีพ สิ่งจูงใจ คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินหรือไม่เป็นตัวเงิน คือจ่ายให้เป็น พิเศษ เช่น เบี้ยขยัน โบนัส จัดเที่ยว ซึ่งคนทั่วไปรู้จักค าว่า ค่าจ้าง(Wage) และเงินเดือน
(Salary) ซึ่งหมายถึง เงินที่จ่ายให้กับลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน แต่ค าว่า "ค่าจ้างและเงินเดือน" เป็นค าที่มีความหมาย
แคบกว่า จึงให้ค าว่าค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ส าหรับท างานและประโยชน์หรือบริการที่องค์กรจัด ให้แก่บุคลากร 
ค่าตอบแทนเป็นการจ่ายให้ทั้งในรูปแบบโดยตรงกับในรูปแบบอ้อม รูปแบบโดยตรง คือ เงินเดือนและค่าจ้าง รูปแบบโดยอ้อม 
คือประโยชน์ที่ให้กับบุคลากร เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงาน เป็นต้น 

 ๒. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการ คือ สิ่งที่จ่ายให้นอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่
เป็นตัวก็ได้ เช่น สิทธิการลา ค่าเช่าบ้าน รถรับส่ง เป็นต้น ส่วนประโยชน์เกื้อกูล จะคล้ายกับสวัสดิการ แต่ที่แตกต่าง คือ 
สวัสดิการที่องค์การจัดให้เฉพาะบางต าแหน่ง เช่น รถประจ าต าแหน่ง ค่าเลี้ยงรับรอง การเป็นสมาชิกสโมสร เป็นต้น  

 สรุปได้ว่า การบริหารค่าตอบแทนเป็นระบบการให้สิ่งตอบแทนต่างๆ แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน โดยรูปแบบของการให้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน มี เงินเดือนหรือค่าจ้าง อันเป็นค่าตอบแทนหลัก และสวัสดิการ
สิ่งที่จ่ายให้นอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่งอาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวก็ได้ องค์การต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงานเพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

๒.๗ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นไปอย่างรวดเร็วบนเกมการแข่งขันทางธุรกิจการค้า

อุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ต้องปรับตัว องค์กรที่
จัดระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวเท่านั้นที่จะยืนหยัดทานต่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้ องค์กรใดบริหารงานแบบดั้งเดิม ไม่ยอม
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน บางองค์กรอาจถึงกับต้องปิดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเช่นนี้
ได้สร้างแรงกดดันผลักดันให้พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะคน HR ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและ
ความสามารถที่รู้เท่าทันความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะความเป็นไปของธุรกิจและกว้าง
ออกไปกว่านั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่ผลิตเพ่ือการส่งออกต้องรู้ระเบียบการค้าและการเงินของโลก ๑๘ ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ตาม แต่ถึงกระนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขึ้นมา เพ่ือจะสู้กับความไม่หยุดนิ่งของ
กระแสโลกในยุคปัจจุบัน ก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้หยุดหย่อน การพัฒนาในองค์การนั้นต้องอาศัยทรัพยากร
หลายประการ แต่มีทรัพยากรชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก และขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย์     ซึ่งการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นั้นต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดการ ปัจจุบันเรียกว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการในที่นี้ ได้แก่ การวางแผนงาน การสรรหาคนเข้ามาท างาน การฝึกอบรม  การพัฒนาคน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน ทุกองค์การต่างต้องการคนที่ดีมีคุณภาพและท างานเก่งเข้ามาท างานใน
องค์การ ในสภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างมากขององค์การ การจะจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงบ่อยนั้นยังมีข้อบกพร่องหลายจุดหมายกันและยังขาดความสมบูรณ์แบบในหลายด้าน อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้จ าเป็น
จะต้องมีตัวช่วยเข้ามาเสริมหรือเพ่ิมความมั่นใจในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    จึงอยากจะเสนอ ศาสตร์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยการจัดการและพัฒนา เป็นการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์ทางการ

                                         
๑๗อนันต์ชัย คงจันทร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุ้นส่วนภาพพิมพ์,๒๕๕๗), 

หน้า ๒๓๓. 
๑๘ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : มุ่งสู่อนาคต, หน้า ๒๖๘. 



๑๘๖ 
 
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคศวรรตที่ ๒๑ ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ของวงการวิชาการสมัยใหม่และจัดว่ามีความส าคัญและมี
ผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบแน่นอน  

พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิด
คุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับ
มนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนท าให้มีขึ้นไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็น
การพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทที่ควรพิจารณาต่อไป หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมี
ความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความมั่ง
มี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป็นยารักษาในให้พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความ
เกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของโลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพไปในตัวเอง๑๙หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จึงพอสรุปได้ดังนี้๒๐   

 
สิกขา ๓  
เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ หรือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจสูง ทั้ง ๓ ประการ คือ๒๑  
๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวมเอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ 
หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกว่าวินัย เป็นจุดเริ่มต้นในขบวนการแห่งการศึกษา และพัฒนา การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่
อยู่ร่วมกัน ศีล หรือ วินัย จะช่วยจัดให้เกิดความเป็นระเบียบ ในความเป็นอยู่ และเอ้ือโอกาส ให้เกิดการพัฒนา จนสามารถท าให้
มนุษย์มีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่ก าหนดไว้ดีแล้ว ฉะนั้น การจะฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จะต้องมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อย่างเช่น ศีล หรือ วินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน เบื้องต้น  

๒) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอาองค์มรรค คือ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจ หรือ ระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ คือ ใน
ด้านคณุธรรม เช่น ความมีเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ 
ความแน่วแน่มั่นคง มีสติ สมาธิ และในด้านท าให้เกิดความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือ กล่าวโดย สรุปว่า 
การพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความม่ันคง ในการด ารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุข 

๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงขั้นสุดท้าย มี
จิตใจเป็นอิสระผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ (หมายรวมเอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึก หรือ
พัฒนาในด้านความรู้ ความจริง โดยเริ่มตั้งแต่ ความเห็น ความเชื่อ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้ในเหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง 
ด้วยความแยบยลให้เห็นตามความเป็นจริง หมายความว่า รู้เท่าทันความเป็นไปของโลก และชีวิต จนท าให้จิตใจ เป็นอิสระ ข้าม
พ้นความ ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

 
 
สังคหวัตถุ ๔  

                                         
๑๙อนุวัต กระสังข์, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ, หน้า ๒๓๔. 
๒๐อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๕. 
๒๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑. 



๑๘๗ 
 

หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ดังนี้ ๒๒  
๑) ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงความรู้และแนะน าสั่งสอน ทาน

ในสังคหวัตถุนี้ มุ่งเพ่ือให้สังเคราะห์ผู้รับ มีความมุ่งหมายอยู่ที่ผู้รับเป็นส าคัญ เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยปัจจัย ๔ คือ 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ฉะนั้น การให้ทานจึงควรให้ด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพ่ือแสดงน้ าใจไมตรี 
สร้างเสริมมิตรภาพ ให้ด้วยกรุณา ต้องการช่วงปลดเปลื้องความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่กัน ให้ด้วยมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนให้แก่
ผู้ท าความดี มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้น การให้ด้วยวัตถุสิ่งของจึงมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับ 

๒) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานฉันท์ สามัคคี ให้เกิ ดไมตรีและ
ความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี การพูดดีมีคุณค่า เป็นสื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจอันดี คนที่พูดดี จะช่วยให้การท างานส าเร็จ การสื่อสัมพันธ์อันดีต่อกันของมนุษย์ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตก็เกิดสัมพันธ์ไมตรีอย่างดีของมนุษย์  

๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณะตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม
ในทางจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์เหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้ง
ช่วยเหลือแก้ไข สามารถรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็นผู้มีในเอ้ือเฟ้ือเอาธุระของ
คนอ่ืนหรือสังคมด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็มความสามารถที่จะช่วยได้ เป็นเหตุให้รัก นับถือกันอย่างมั่นคง 
ช่วยให้การพัฒนาที่มั่วคงและเข็มแข็งต่อไป 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์
โดยร่วมรับรู้แก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมเนียมในแต่ละกรณี 
การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ถือ
ตัวมีความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษย์ไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะมนุษย์ทั้งหลาย รัก
นับถือความวางตนสม่ าเสมอไม่ถือตัว เป็นธรรมประจ าโลกที่มนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่เสมอกัน ด้วยทรัพย์ ยศศักดิ์ บริวาร 
ศิลปวิทยา และปัญญา ที่ยิ่งหย่อนกันกว่ากัน หากเราเคารพในความเป็นมนุษย์ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี
เสมอกันในฐานะมนุษย์เหมือนกันกับเรา 
 

พรหมวิหารธรรม ๔  
เป็นหลักธรรมประจ าใจที่ประเสริฐ ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ทางด้ านจิตใจได้เป็นอย่างดี 

ประกอบด้วย๒๓  
๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย์  โดยปรารถนาแผ่เมตตาจิตให้

ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
๒) กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลายบ าบัดความทุกข์ยาก

เดือดร้อนของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งส าคัญอย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในการท างานสงเคราะห์ ควรประกอบด้วยอุเบกขาก ากับ  

๓) มุทิตา ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้ดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจ
ไปด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่านั้นประสบผลส าเร็จ มีความเจริญงอกงามในต าแหน่งหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป 

                                         
๒๒อนุวัต กระสังข์, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ, หน้า ๒๕๖. 
๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,  (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔. 



๑๘๘ 
 

๔) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ต้องรักษาความยุติธรรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุที่ตนได้กระท าไว้ และปฏิบัติตามความ
เที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หมู่พวกพ่ีน้อง 

หลักพรหมวิหารธรรมนี้ จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายขององค์ธรรมแต่ละข้อ จึงจะไม่เกิดความเสียหาย เป็น
อคติ อันจะมีผลร้ายต่อสังคมและทรัพยากรมนุษย์ได้ จึงควรน าหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสม ถึงจะเรียกได้ว่า มี
ร่างกายเป็นมนุษย์ แต่จิตใจเป็นพรหม 
 

สัปปุริสธรรม ๗  
เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถท าให้บรรลุนิพพานได้หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมที่เป็น

หลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ให้อย่างยิ่งประการหนึ่งซึ่งประกอบด้วย๒๔  
๑) ธัมมัญญุตา รู้จักหลักการ รู้เหตุผล รู้กฎเกณฑ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติ

ปฏิบัติ คือ รู้ว่าต าแหน่ง หน้าที่การงาน ฐานะ อาชีพ รู้จักรับผิดชอบตลอดถึงผลส าเร็จขั้นสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเป็น
จริง ไม่ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  

๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมายที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการ
นั้นมุ่งหมายอะไร การด าเนินชีวิตอย่างนั้นๆ เพ่ือประโยชน์อะไร เป็นผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงขั้นสูงสุดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่
สาระแห่งชีวิต 

๓) อัตตัญญุตา รู้จักตนตามเป็นจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ก าลังความสามารถ คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติ
ชอบได้อย่างเหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องถูกต้องตามจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๔) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภค การใช้จ่ายทรัพย์สิน คือ รู้จักพอดี พอเหมาะรู้จักคิด พูด กระท า กิจ
ต่างๆ แต่พอดี แม้การพักผ่อนสนุกสนาน ก็เช่นกัน 

๕) กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันสมควร รู้เวลาไหน ควรท าอะไร ที่ไหน ใช้เวลาแต่พอดีในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หรือประกอบกิจการหน้าที่การงานต่างๆ  

๖) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในถิ่น ควรมีกิริยาวาจาอย่างไร           มีระเบียบวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างไร ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นๆ  

๗) ปุคคัญญุตา การรู้บุคคล และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
จากหลักธรรมต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังที่ได้กล่าวมาซึ่งประกอบไปด้วย 

สิกขา ๓ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ นั้น สามารถเลือกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้ทั้งสิ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองค์การได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้หลักธรรมที่ได้ กล่าว
มาแล้วข้างต้น เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ อันจะท าให้ตนเองและผู้อ่ืน ตลอดถึงองค์การเกิดความสุขและ
ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  
 
๓. สรุป 

จากที่ได้มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ไปแล้วนั้นท าให้ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่า การที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะกระท า
ภารกิจให้ได้บรรลุตามเป้าหมายพร้อมกับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงจัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน เพราะว่าตัวมนุษย์
นั้นเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ใช้งานทรัพยากรส่วนอ่ืนๆ หากว่าหน่วยงานใดมีการเริ่มต้นด้วยการสรรหาและได้บุคลกรที่ดีตั้งแต่ต้น

                                         
๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 



๑๘๙ 
 
แล้วละก็ ปัจจัยที่มีผลกระทบที่ดีในส่วนอ่ืนๆ ก็จะตามมา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัว
บุคคลโดยตรง เพราะคนถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดในองค์การเพ่ือให้คนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ควบคู่ไปกับการรักษาและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท า งานหลักของตนเอง ได้แก่ การ
วางแผนงาน การสรรหาคนเข้ามาท างาน การฝึกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ค่าตอบแทน ภารงานเหล่านี้คือหน้าที่หลักของระดับผู้บริหารองค์การจะต้องรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
การด าเนินงานในองค์การผ่านไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ ผู้บริหารควรต้องค านึงถึงคนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ
เคารพต่อความเป็นเพ่ือมนุษย์ด้วยกันและมีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ พร้อมกับจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการปฏิบัติงาน ถ้าจะให้งานขององค์ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและได้ผลดี
ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ผู้บริหารควรใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การน้อมน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่ าจะเป็น สิกขา ๓ สังคหวัตถุ ๔ 
พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ท่านผู้บริหารสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นธรรมที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเสริฐได้ พร้อมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 
เอกสารอ้างอิง 
 
๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูม ิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : มุ่งสู่อนาคต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์     ส.เอเชียเพรส, ๒๕๕๔), หน้า 

๑๒๑. 
ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์. A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 

๒๕๔๖. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑-๗. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๕. 
สาคร สุขศรีวงศ์, ดร.. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
สมชาย หิรัญกิตติ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์ = Human Resource Management (HRM). กรุงเทพมหานคร 

: ไดมอนด์ อินบิสเนส เวิร์ลด์, ๒๕๔๒. 
สุนันทา เลาหนันทน์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์,รศ., และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน อิน บิสสิเน็ตเวิร์ล, ๒๕๔๕. 
อนุวัต กระสังข์, ดร.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
อนันต์ชัย คงจันทร์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนภาพพิมพ์,๒๕๕๗.  



๑๙๐ 
 
 
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กัญญามน อินหว่ า ง , รศ . . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่ อการพัฒนาองค์ ก าร , (ออนไลน์ ) .  แหล่ งที่ ม า  : 

http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/  
 (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 
เอนก วัดแย้ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-

resource-management.html (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 
e-Learning บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ .  ก า ร ว า ง แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ , (อ อ น ไ ล น์ ) .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 

http://elearning.aru.ac.th/3563405/soc33/tp14/linkfile/print5.htm       
 (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 

 (1) Books 
Henderson, Richard l.. Compensation Management in a Knowledge-Based World. New jersey : Pearson 

Prentice Hall, 2006. 
Ricky W. Griffin. Management. Boston : MA Hough Miffin Company, 1999. 
 



๑๙๑ 
 

มรดกธรรม มรดกโลก: ข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆ์ 

 
พันต ารวจโท ณรงค์ธรรม บัวทอง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีปัญหาทางสังคมของพระสงฆ์มีหลายด้าน ปัญหาด้านหนึ่งในองค์กรของพระสงฆ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
ของพระสงฆ์ แต่ก็มีพระสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสังคมเป็นอย่างมากก็คือกรณีของท่านพระอาจารย์สิริปันโน ที่ท่าน
ได้สละทรัพย์มรดกจ านวนมหาศาลในทางโลกที่บิดามารดาสร้างไว้ให้ แล้วหันมารับมรดกทางธรรมคือมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมตามค า
สอนของพระพุทธองค์ เพ่ือแสวงหาความสุขจากอริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายใน 

ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอีกจ านวนไม่น้อยที่ถือครองทรัพย์สินทั้งในรูปตัวเงิน เงินฝากในบัญชี
ธนาคาร รถยนต์หรือแม้แต่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นมรดก ได้เกิดมีกรณีพิพาทระหว่าง
ทายาทผู้เป็นคฤหัสถ์กับทายาทที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และลุกลามไปถึงกรณีพิพาทระหว่างทายาทของเจ้ามรดกกับวัดที่เป็น
ภูมิล าเนาของพระภิกษุที่มรณภาพ  จนต้องอาศัยพ่ึงศาลยุติธรรมแต่ชั้นต้นจนถึงศาลชั้นสูงสุดคือศาลฎีกา และปัญหาเหล่านี้
แทนที่จะลดน้อยลงตามกาลแห่งการพัฒนาบุคคลตามแนวพระพุทธศาสนา แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทางตรงข้ามกลับมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากจ านวนตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกที่เคยมีมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทย จนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีค าพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องมรดกของพระสงฆ์อยู่ ทั้งนี้ เพราะแต่ละฝ่าย
มัวแต่มุ่งเน้นที่ทรัพย์ภายนอกนั่นเอง 

ค าส าคัญ : มรดกธรรม, มรดกโลก, ข้อวินิจฉัยทางกฎหมาย 
 
Abstract 

Nowadays monk is facing with many social problems and one of them is heritage property of monk. 
However, there is also a case of monk who was praised by the public, Venerable AjarnSiripanno had 
abandoned enormously fortune of his parents behind and engaged himself to dharma heritage by following  
the teaching of Buddha to search for happiness from Ariyasup or inner treasure. 

However, there's number of monk who owns property in form of cash, money in bank account, car 
or even land and building. Therefore, we can see many cases of conflict between householder and monk 
heirs or a conflict between heir of testator and a temple of a monk who passed away. This conflict  requires 
a judicial decision from Court  of justice or trial court to Supreme court. And instead of decreasing as monk 
institute are continuously developing people in according to Buddha's teaching, this problem is increasing as 
we can see from number of Supreme court verdict on heritage before an application of Civil and Commercial 
code of Thailand until today, we can see the verdict on monk's heritage because both monk and householder 
heir focus only on external treasure. 

 
Keywords:Dharma heritage;world heritage; judicial decision  
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บทน า 

เหตุที่ผู้เขียนได้น าเรื่องนี้มาเสนอ เนื่องจากผู้เขียนได้พบหัวข้อข่าวในสังคมโลกออนไลน์เกี่ยวกับพระภิกษุสองรูป คือ 
หัวข้อข่าวแรก “สนั่นโลก !! พระอาจารย์สิริปันโน ลูกเศรษฐีมาเลย์ ทิ้งมรดก 2 แสนล้าน”๑ 
หัวข่าวท่ีสองคือ ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ความว่า “ทรัพย์สินของพระไกรสร ต้องให้? คณะสงฆ์จัดการ”๒ 
ในหัวข้อข่าวแรกเป็นเรื่องที่น่าเคารพยกย่องท าให้ผู้เขียนรู้สึกปลื้มปีติ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่า น 

และผู้เขียนเชื่อเป็นอย่ายิ่งว่าพระอาจารย์สิริปันโน จะเป็นก าลังส าคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป แต่ก็รู้สึก
เศร้าสะเทือนใจในหัวข้อข่าวที่สอง ซึ่งพวกเราชาวพุทธคงต้องช่วยกันปรับแก้ต่อไป 

ในการเขียนบทความครั้งนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ที่อยากจะย้ าให้ทุกองค์กรในหมู่สงฆ์ได้มีการพัฒนาการปฏิบัติตามค า
สอนของพระพุทธองค์ให้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นคือทางไปสู่การพ้นทุกข์ ละเลิกในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติ
พรหมจรรย์และอยากจะให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์มรดกของพระสงฆ์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบทความนี้ จึงขอจ ากัดความหมายของถ้อยค าที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ค าว่า “ทรัพย์”หมายถึง เงินตรา สมบัติพัสถาน วัตถุมีรูปร่าง ส่วนค าว่า “ทรัพย์สิน”หมายถึง วัตถุท้ังที่มีรูปร่างและไม่

มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง๓ 
ค าว่า “มรดก”หมายถึง ทรัพย์สมบัติของผู้ตาย; (กฎ) ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของ

ผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เรียกส่วนรวมของทรัพย์สิน สิทธิ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ตายว่ากองมรดก๔ 

ค าว่า “กองมรดก” หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน เสื้อผ้า หรือแม้แต่ของใช้ส่วนตัว แม้แต่
ทองที่ครอบฟันไว้ ก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้ตาย ซึ่งเมื่อบุคคลใดตายแล้วย่อมอยู่ในความหมายของกองมรดกด้วย๕ 

ค าว่า “มรดกธรรม”โดยนัยนี้ หมายถึง ความเชื่อมั่น ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แล้ว
มุ่งมั่นปฏิบัติตามค าสอนนั้น เพ่ือน าชีวิตไปสู่อริยทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัว อยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์
ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ ท าใจให้ไม่อ้างว้าง ยากจน และอาจเป็นทุนสร้างทรัพย์
ภายนอกได้ด้วย๖ 

ค าว่า “มรดกโลก”โดยนัยนี้ มิใช่หมายถึงสถานที่ซึ่งสถาบันยูเนสโกยกย่องว่าเป็นมรดกโลกอย่างที่ทราบกันทั่วไป แต่
หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นมรดกในทางโลกของปัจเจกบุคคลทั่วไป ซึ่งแต่ละคนมุ่งหมายที่จะแสวงหา และสะสมมันไว้ด้วยความ
โลภ คือ ทรัพย์ภายนอก อันได้แก่ ทรัพย์สิน เงิน ทอง เป็นต้น ซึ่งไม่มีความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัยอาจจะถูกแย่งชิง หรือ
อาจจะเสื่อมสูญวันใดวันหนึ่งก็ได้ ไม่ได้เป็นที่พ่ึงส าหรับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์อย่างแท้จริง บางครั้งบางคราวยังอาจจะเป็นเหตุน า
อันตรายมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเสียอีก๗ 

                                         
๑LadySunshine, สนัน่โลก!! พระอาจารย์สิริปันโน ลูกเศรษฐีมาเลย์ ทิ้งมรดก ๒ แสนล้าน บวชไมส่กึ

,http://www.winnews.tv/news/๕๓๓๓, เวลา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ - ๑๖.๑๗ น., แก้ไขเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙ - ๑๓.๔๔ น. 
๒ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=๑๖๕๖. 
๓ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมอเิล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พ.ศ.๒๕๔๒,http://msk-school.net/TRIED

๒๕๔๒/keywords.html. 
๔ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์,ฉบับเดียวกัน. 
๕มีชัย ฤชุพันธุ,์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมรดก,มุมมองของมีชัย  (www.meechaithailand.com). 
๖พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๓๘), หน้า ๓๘๖. 
๗ http://www.dhammahome.com/webboard/topic/๑๘๖๐๗. 



๑๙๓ 
 

จากข้อข่าวทั้งสอง หากจะพิจารณาตามหลักการแห่งพุทธศาสนาที่ว่า การบวชไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธกาลหรือสมัย
ปัจจุบันล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการละความสุขทางโลกและเพ่ือออกบ าเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงความหลุดพ้นอันเป็นจุดหมาย
ปลายทางของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีสมบัติเพียงไตรจีวรกับสิ่งของจ าเป็นไม่มากนัก ไม่สามารถสะสม
ทรัพย์สินเงินทองได้เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพระวินัย ซึ่งการสะสมทรัพย์สินเงินทองนั้นย่อมเป็นการขัดกับวิถีชีวิตของนักบวช
ที่มุง่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น๘เช่น 

กรณีหัวข้อข่าวแรก พระอาจารย์สิริปันโน 
 พระอาจารย์สิริปันโน (AjahnSiripanno) ชื่อเดิม VenSiripanyoลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที อนันดากรีชมัน 
เศรษฐีอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 89 ของโลก จบจากอังกฤษ พูดได้ 8 ภาษา บวชมาแล้ว 18 ปีปฏิเสธการรับมรดก 
9,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 285,000 ล้านบาท อยากสนทนาธรรมกับท่านเชิญที่วัดหนองป่าพง อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี สาธุครับ๙ 

กรณีที่ท่านพระอาจารย์สิริปันโน ได้มีการสละทรัพย์สินที่บิดามารดาได้สร้างไว้ให้ แล้วหันมาประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีพระพุทธองค์ได้ก าหนดไว้ เพ่ือมุ่งไปหาความสุขจากอริยทรัพย์ หรือทรัพย์ภายใน อันเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันอยู่แล้วนั้น
น่าจะเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้รับมรดกทางธรรมโดยแท้ 

แต่เนื่องจากในปัจจุบันพระสงฆ์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นสมบัติส่วนตัวกันมากจนเป็นที่รับรู้กันอยู่ในสั งคมไทยจึงได้เกิด
ปัญหาตามมาในหลายด้าน เช่น 

กรณีหัวข่าวท่ีสอง “ทรัพย์สินของพระไกรสร ต้องให้?คณะสงฆ์จัดการ”ในเนื้อข่าวมีความว่า 
คดีพระไกรสร มนุญโญ อายุ 51 ปี พระนักพัฒนาและนักเทศน์ชื่อดัง เจ้าส านักสงฆ์ธรรมสถานสุทธิวงศ์อุดมสุข ตั้งอยู่

บ้านทุ่งลุง หมู่ 2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มรณภาพอย่างมีปริศนาภายในส านักสงฆ์ ต ารวจยังไม่สามารถสรุปคดีได้ว่าพระ
ไกรสรมรณภาพเนื่องจากฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม ท าให้ประชาชนชาวภาคใต้พากันวิพากษ์วิจารณ์และเฝ้าติดตามเรื่องนี้ 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องทรัพย์สินของพระไกรสรที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งลูกศิษย์ในต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ที่เดินทางมาถวายตัวเป็นศิษย์ ได้ร่วมบริจาคเพ่ือให้พระไกรสรก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือสงฆ์อาพาธและเพ่ือสา
ธารณกุศล มอบหมายให้ลูกศิษย์ที่ไว้วางใจเป็นผู้ด าเนินการประสานงาน แต่หลังการมรณภาพเกิดความไม่ชอบมาพากล เมื่อ
ต ารวจน าทรัพย์สินบางส่วนมาแบ่งให้ญาติและบุคคลอ่ืน มีการไปเปิดกุฏิยามวิกาล เงินของกลางในคดีบางส่วนหายไป กระทั่ง
กลุ่มลูกศิษย์ชาวต่างประเทศเข้าร้องเรียนต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศสิงคโปร์ และเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย๑๐ส าหรับในเรื่องทรัพย์สินของพระไกรสรนั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์มรดกทางโลกปัจจุบันยังไม่ทราบว่าผล
การด าเนินคดีเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นได้มีหลักกฎหมายก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียน
ขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของพระภิกษุ 

                                         
๘ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, รายงานวิจัยเร่ืองพระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว, (โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
๙นายโล่ คนมักเลาะ, อาจารย์สิริปันโน ลูกชายมหาเศรษฐีที่บวชไม่ยอมสึก เพราะเหตุนี้! , ๒๗ พ.ย. ๑๕ แท็ก: วัดหนองป่าพง, 

http://talk.mthai.com/topic/๔๓๑๑๑๐ 
๑๐ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=๑๖๕๖. 



๑๙๔ 
 

กฎหมายลักษณะมรดกมีจารีตประเพณีใช้บังคับมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีโดยพิจารณาได้จากหลักศิลา
จารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช๑๑ ที่จารึกเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์มรดก กฎหมายฉบับแรกที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ใน
ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง (พ.ศ. ๑๘๒๘-๑๘๓๕) เรียกกันว่า กฎหมายสี่บท ได้แก่ 

๑. บทเรื่องมรดก 
๒. บทเรื่องที่ดิน  
๓. บทวิธีพิจารณาความ 
๔. บทลักษณะฎีกา 
ในเรื่องเกี่ยวกับมรดกในศิลาจารึกมีข้อความว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล ล้มหายตายกว่าเหย้าเรือนพ่อเชื้อ 

เสื้อค ามัน ช้างขอลูก เมียเยียวข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น” 
หมายความว่า เมื่อบุคคลใดตายทรัพย์มรดกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ข้าทาสบริวาร รวมทั้ง

ที่ดินที่ครอบครองท าประโยชน์ปลูกหมาก ปลูกพลู ตกทอดไปยังบุตรทั้งสิ้น ญาติอ่ืนไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกเลย 
ในดินแดนล้านนา สมัยของพระเจ้าเม็งรายมหาราชกษัตริย์ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ กฎหมายมังรายศาสตร์ ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของพระภิกษุ ไว้ดังนี้  
  “พระภิกษุไปต๋ายในเฮือน ข้าวของยังอยู่วัดก็ดี ภิกษุไปต๋ายที่วัดข้าวของยังอยู่ที่บ้านก็ดี คันบ่สั่งผู้ใดผู้หนึ่งไว้ ข้าวของ

นั้นเป็นของสงฆ์เสี้ยงแล ผิว่าพระภิกษุหากปั๋นผู้ใดว่าของอันนั้นกูปั๋นมึงบัดนี้แล ของอันนั้นบ่เป๋นของสงฆ์ พระภิกษุสั่งเป๋นก าด้วย
อาลัยว่า คันกูต๋าย ของอันนี้มึงเอาเต็อะ คันกูบ่ต๋ายบ่อหื้อเน้อ แล้วต๋ายไปดั่งอ้ัน กิริยาอันพระภิกษุสั่งครัวไว้สันนี้ ของยังเป็นของ
สงฆ์ ผู้ที่พระภิกษุสั่งไว้หื้อนั้นจักเอาบ่ได้แล” 

อธิบายความตามกฎหมายมังรายศาสตร์ได้ว่า ทรัพย์สินของพระภิกษุรูปมรณภาพตกเป็นของสงฆ์ แต่หากพระภิกษุได้
ยกทรัพย์สินอันใดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอนยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ที่พระภิกษุนั้นยกให้ ไม่ตกเป็นของสงฆ์ แต่กรณี
ที่พระภิกษุมีค าสั่งเผื่อตาย ยกทรัพย์สินให้บุคคลใด แม้ภายหลังพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพทรัพย์สินนั้นยังตกเป็นของสงฆ์อยู่ ไม่
ตกเป็นของผู้ที่พระภิกษุยกให้ โดยค าสั่งเผื่อตายนั้น๑๒ 

ครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายซึ่งถือเป็นแม่บทอันส าคัญของกรุงศรีอยุธยาก็คือ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ อันมี
ที่มาจากประเทศอินเดีย๑๓  ซึ่งหลักฐานที่ได้พบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 43 ปี พ.ศ. 1903 บัญญัติว่า “หัวป่าและที่มีเจ้าของสืบสร้างและผู้นั้นตายได้แก่ลูกหลาน” ถ้อยค า
ส าคัญในประโยคนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องมรดกตกทอดที่เป็นที่ดิน๑๔ 

สมัยกรุงธนบุรี เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ต้องก่อบ้านสร้างเมืองประกอบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีพระราช
หฤทัยในการคิดป้องกันบ้านเมืองเพ่ือมิให้ข้าศึกมารุกราน และเน้นการรวบรวมกลุ่มคนไทยที่ต้องอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย 
และพระองค์มีจิตคิดฝักใฝ่ในเรื่องธรรมมะในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของพระชนม์ชีพ กฎหมายของกรุงธนบุรีจึงอ้างอิงมาจากกรุง
ศรีอยุธยาเสียเป็นส่วนใหญ่ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ตั้งคณะกรรมการช าระกฎหมายขึ้น
โดยรวบรวมประมวลกฎหมายในสมัยอยุธยาเท่าที่ยังคงเหลืออยู่ จัดให้เป็นหมวดหมู่เฉพาะกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในแต่ละ
                                         

๑๑สุภาพ สารีพิมพ์, ค าบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก,พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๑. 

๑๒คนอง วังฝายแก้ว, สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ,อ้างความเห็นของทองสุก ปิงเมือง, อดีตผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ ฯ 
https://www.gotoknow.org/posts/๔๔๒๘๖๒. 

๑๓แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๘๔. 
๑๔หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ค าบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมาย,พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๑๗), หน้า ๔๐. 



๑๙๕ 
 
ลักษณะ รวม 29 ลักษณะด้วยกัน เมื่อช าระเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดให้อาลักษณ์คัดลอกไว้ ๓ ฉบับ ประทับตราพระราชสีห์อัน
เป็นตราประจ าของสมุหนายก ตราคชสีห์อันเป็นตราประจ าของสมุหกลาโหม และตราบัวแก้วอันเป็นตราประจ าของกรมพระยา
คลังไว้ทุกฉบับ จึงเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งจะประกอบด้วยกฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะ
มฤดกและกฎพระสงฆ์ กฎหมายลักษณะมรดกที่บัญญัติเกี่ยวกับการตกทอดทรัพย์สินของพระภิกษุนั้นได้บัญญัติไว้ในบทที่ 36 
บัญญัติไว้ว่า 

“ภิกษุจุติจากอาตมภาพแลคหัถจะปันเอาทรัพยมรดกนั้นมิได้ เหตุว่าเขาเจตนาท าบุญให้แก่เจ้าภิกษุเปนของอยู่ใน
อารามท่านแล้ว ถ้าเจ้าภิกษุอุทิศไว้ให้ทานแก่คหัถๆ จึ่งรับทานท่านได้  

อนึ่งถ้าคหัถมรณภาพ บิดา มารดาญาติพ่ีน้องลูกหลานเปนเจ้าภิกษุอยู่ในสิกฃาบทแล้ว จะปันเอาทรัพยมรดกคหัถนั้น
มิได้ เหตุว่าเปนบุตรพระเจ้าแล้ว ถ้าคหัถผู้มรณภาพนั้นอุทิศไว้ ถวาย สวิญาณกะทรัพยแลอะวิญาณกะทรัพยแก่เจ้าภิกษุผู้เปน
ญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยทังนั้นเปนของเจ้าภิกษุได้ ถ้าเจ้าภิกษุจุติจากอาตมภาพ ทรัพยนั้นคงเปนของในอาราม ผู้ใด
ว่าจะกล่าวเอา ท่านว่าหามิได้เลย”๑๕ 

ค าว่า “จุติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า หมายถึง เคลื่อน เปลี่ยนสภาพจาก
ก าเนิดหนึ่งไปเป็นอีกก าเนิดหนึ่ง (มักใช้กับเทวดา) 

อวิญญาณกะทรัพย์หมายถึง ทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ ที่ดิน บ้านเรือน ไร่นาเป็นต้น สวิญญาณกะทรัพย์หมายถึง 
ทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ข้าทาส ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น๑๖ 

อธิบายความได้ว่า ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอุปสมบทไม่ว่าจะได้มาโดยมีผู้ท าบุญถวาย หรือได้มาโดยทางใดก็ตาม และ
จะได้น าเข้ามาปกครองอยู่ในอารามหรือไม่ก็ตาม ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดเสมอไป เว้นแต่พระภิกษุนั้นจะได้อุทิศไว้ให้เป็นทาน
แก่ผู้ใดจึงจะตกเป็นของผู้นั้นโดยไม่เป็นสมบัติของวัด๑๗ 

นอกจากนี้กฎหมายลักษณะมรดก ยังได้วางหลักเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาระหว่างอุปสมบทซึ่งไว้ในบทที่ 
๓๗ ว่า “อนึ่ง ผู้มรณภาพนั้น เอาสะวิญาณกะทรัพแลอะวิญาณกะทรัพไปฝากไว้ยังอารามก็ดี แลสั่งไว้ให้ท าบูญให้ทานก็ดี แลจ า
เภาะให้แก่เจ้าภิกษุองคใดก็ดี ผู้ใดจะเอาออกจากอารามนั้นมิได้ ท่านว่าผู้นั้นมิพ้นจัตุราบาย” 

หมายถึงพระภิกษุมรณภาพลงให้ทรัพย์ตกได้แก่วัดที่พระภิกษุนั้นมรณภาพ เว้นแต่พระภิกษุจะยกให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งนี้
เฉพาะทรัพย์ที่พระภิกษุได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ ในท านองเดียวกันพระภิกษุจะรับทรัพย์มรดกของญาติพ่ีน้องไม่ได้ เว้น
แต่เขาอุทิศให้ 

การที่กฎหมายไม่ให้คฤหัสถ์ได้รับมรดกของพระภิกษุ เพราะเห็นว่าทรัพย์สินที่เป็นของพระภิกษุนั้น ผู้ถวายสิ่งของแก่
พระภิกษุมีเจตนาท าบุญให้แก่พระภิกษุและเป็นของอยู่ในอารามอยู่แล้ว 

ส่วนการที่พระภิกษุไม่อาจรับมรดกของคฤหัสถ์นั้นกฎหมายให้เหตุผลว่า “เหตุว่าเป็นบุตรพระเจ้าแล้ว” ส าหรับสามเณร
นั้นมีสิทธิรับมรดกเหมือนคฤหัสถ์และให้ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ตามกฎหมาย๑๘ 

กฎหมายตราสามดวงนี้ ได้ใช้ส าหรับการปกครองบ้านเมืองจนถึงกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดวางระบบศาลขึ้นมาใหม่ และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทาง

กฎหมายทั้งจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น ลังกา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็ได้ร่วมกันแก้ไข
ช าระกฎหมายตราสามดวงเดิมขึ้นใหม่ และจัดพิมพ์ลงในหนังสือเป็นรูปเล่ม ขึ้นในชื่อของ “กฎหมายราชบุรี” ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 
                                         

๑๕ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กฎหมายตราสามดวง, www.thailaws.com. 
๑๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง ๓ : ครอบครัวมรดก , (นนทบุรี  : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙-๖๐. 
๑๗โชค จารุจินดา, ค าบรรยายกฎหมายลักษณะมรดกมหาวิทยาลัยรามค าแหง, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๕๑. 
๑๘รศ.ก าธร ก าประเสริฐ, ค าบรรยายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักมหาวิทยาลัยรามค าแหง , ๒๕๓๐),หน้า 

๕๙. 



๑๙๖ 
 
และกฎหมายที่ส าคัญหลายๆ ฉบับ จนพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ได้รับพระราช
ทินนามว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  

ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดก โดยอาศัยจารีตประเพณีกฎหมายเดิมของไทยในอดีต ซึ่งในปี  
พ.ศ. 2477 ได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 
โดยให้เพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ 6 ตั้งแต่มาตรา 1599 ถึง มาตรา 1755 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2478 เป็นต้น
ไป จนถึงในปัจจุบัน และในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปมีดังนี้  

มาตรา 1599 บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท  
ทายาทอาจเสียสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
มาตรา 1602บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามในมาตรา 62แห่งประมวลกฎหมายนี้ มรดกของ

บุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ฯลฯ 
มาตรา ๑๖๐๓ บัญญัติว่า กองมรดกย่อมตกแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมายเรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 
จากบทบญัญัติในมาตรา ๑๕๙๙, มาตรา ๑๖๐๒ และมาตรา ๑๖๐๓ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
ใครบ้างมีสิทธิได้รับมรดก๑๙ 
คนที่จะมีสิทธิได้รับมรดกแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ “ทายาทโดยธรรม” อันได้แก่ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย 

ประเภทหนึ่ง และ “ผู้รับพินัยกรรม” ซึ่งได้แก่ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม อีกประเภทหนึ่ง 
ถ้าผู้ตายท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใคร ผู้รับพินัยกรรมย่อมได้รับมรดกตามนั้น และถ้าท าพินัยกรรมยกมรดกให้ใคร

หมดแล้ว ทายาทโดยธรรมก็จะไม่ได้รับมรดกเลย กล่าวโดยสรุปก็คือ ทายาทโดยธรรมจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อไม่มีพินัยกรรมระบุ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือถงึมีพินัยกรรมก าหนดไว้แล้วแต่ยังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ ทรัพย์สินที่หลงเหลืออยู่จึงจะตกไปถึงทายาทโดย
ธรรม 

ทายาทโดยธรรมนั้น กฎหมายแบ่งออกเป็น ๖ ล าดับ มีสิทธิรับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้สืบสันดาน อันได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ และต่อๆ ไปจนสุดสาย 
(๒) บิดามารดา 
(๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(๖) ลุง ป้า น้า อา 
พินัยกรรมคืออะไร?๒๐ 
พินัยกรรม คือ หนังสือที่เจ้าของมรดกได้ท าขึ้นไว้ เพ่ือแสดงเจตนาว่าเมื่อตนตายไปแล้วต้องการให้ทรัพย์สินต่างๆ ตก

เป็นของใคร หรือตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก โดยพินัยกรรมจะมีผลก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกได้ตายไปแล้ว ทั้งนี้กฎหมายได้
ก าหนดให้พินัยกรรมต้องท าตามแบบ หากไม่ท าตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ 

กฎหมายก าหนดแบบของพินัยกรรมไว้5 แบบดังนี้ 
1.พินัยกรรมแบบธรรมดา  
2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ         

                                         
๑๙มีชัย ฤชุพันธุ,์เร่ืองเดิม, อ้างแล้ว. 
๒๐ส านักงานกฎหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์, ทนายความที่ปรึกษาพินัยกรรม,  www.lawfirm.in.th/legacy.htm 
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3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
5.พินัยกรรมแบบที่ท าด้วยวาจา 
การท าพินัยกรรม 
เมื่อตายแล้ว ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงย่อมตกไปยังทายาทโดยธรรมตามล าดับดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าผู้ใดไม่

ต้องการให้ทรัพย์สินของตนตกไปยังทายาทดังกล่าวก็ดี หรือไม่ต้องการให้ตกไปตามสัดส่วนที่ได้ว่ามาแล้วก็ดี ก็สามารถก าหนดให้
ตกไปยังบุคคล หรือตามสัดส่วนที่ต้องการได้ ด้วยวิธีการท าพินัยกรรมไว้ก่อนที่ตนจะตาย 

ลักษณะของพินัยกรรมจะต้องเป็นการแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายว่าเมื่อตนตายไปแล้วจะให้ จัดการทรัพย์สินของ
ตนเองหรือในเรื่องอ่ืนอย่างไร และเม่ือได้สั่งการไว้แล้ว จะเปลี่ยนแปลงในภายหลังอย่างไรก็ได้ โดยถือเอาพินัยกรรมฉบับสุดท้าย
เป็นหลัก 

ในขณะที่ท าพินัยกรรม ผู้ท าพินัยกรรมจะต้องมีอายุครบสิบห้าปีแล้ว และมีสติรู้ตัวว่าตนก าลังท าอะไร และต้องการ
อย่างไร ส่วนเมื่อท าพินัยกรรมเสร็จแล้ว จะหมดสติ หรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไร 

คนที่เป็นพยานในพินัยกรรม หรือผู้เขียนพินัยกรรม จะเป็นผู้รับพินัยกรรมไม่ได้ 
ส าหรับในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกของพระภิกษุนั้นกฎหมายได้บัญญัติไว้ดังนี้ 
มาตรา 1622บัญญัติว่า “พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึก

จากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 1754 
แต่พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้” 
มาตรา ๑๖๒๓บัญญัติว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาอยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่

มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือ
โดยพินัยกรรม” 

และใน มาตรา ๑๖๒๔ ได้บัญญัติไว้ว่า“ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็น
สมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตาม
กฎหมายก็ได้”  

จากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวสามารถอธิบายความได้ว่า 
กฎหมายใช้ค าว่า พระภิกษุ จึงต้องหมายเอาเฉพาะพระภิกษุในพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ได้หมายรวมถึงสามเณร นักพรต 

นักบวชอ่ืนๆ ซึ่งได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๔/๒๔๖๑ วินิจฉัยว่า พระจีนเป็นนักพรต ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ 
ในบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒๒ เป็นการก าหนดเรื่องการจะได้มาซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุในฐานะผู้รับมรดก และ

พินัยกรรม 
เนื่องจากพระภิกษุได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ได้สละแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างในทรัพย์สมบัติทั้งปวง จากความเป็นคฤหัสถ์เข้า

สู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เพ่ือเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้สละแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วัน
อุปสมบท เมื่อพระพุทธองค์ได้สละจากทุกสิ่งแล้ว เหล่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้สละทรัพย์ สมบัติทั้งมวลด้วยเช่นกัน 
ดังนั้น กฎหมายจึงบัญญัติห้ามมิให้พระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมซึ่งอาจแยกพิจารณาเป็นแต่
ละประเด็นได้ดังนี้ 

ประเด็นแรก ในความตอนต้นของวรรคแรกเป็นการห้ามเฉพาะกรณีเรียกร้องเอามรดกเท่านั้นถ้าพระภิกษุไม่ได้เรียกร้อง
เอาทรัพย์มรดก เช่น  

ในกรณีเจ้ามรดกตายและมีทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกรวมทั้งสิ้น ๓ คน ซึ่งในจ านวน ๓ คนมีพระภิกษุรวมอยู่
ด้วย กรณีเช่นนี้ ถ้าทายาททั้งหมดรวมทั้งพระภิกษุสามารถตกลงกันได้ในทรัพย์มรดกว่าจะแบ่งกันอย่างไร เช่นนี้ต้องถือว่า
พระภิกษุนั้นมิไดเ้รียกร้องเอาทรัพย์มรดกแต่อย่างใด พระภิกษุจึงมีสิทธิได้รับมรดกโดยชอบ 
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หรือในกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวคือพระภิกษุ กรณีเช่นนี้ทรัพย์มรดกนั้นต้อง
ตกได้แก่พระภิกษุ ในฐานะทายาทโดยธรรม เพราะพระภิกษุมิได้เรียกร้องเอาจากผู้ใด กรณีจึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

เพราะค าว่า “เรียกร้อง” นั้นหมายความถึงการเรียกร้องให้ปันส่วนแบ่งทรัพย์มรดกให้พระภิกษุในฐานะที่เป็นทายาท
โดยธรรม และรวมถึงการฟ้องร้องคดีต่อศาลขอให้บังคับทายาทที่ครอบครองทรัพย์มรดกให้ปันทรัพย์มรดกด้วย ซึ่งกรณีเช่นนี้
พระภิกษุไม่สามารถเรียกรอ้งเอาทรัพย์มรดกได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ 

ประเด็นที่สองถ้าจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก ข้อความต่อมาของมาตรา ๑๖๒๒ วรรคแรก ก าหนดว่าภิกษุนั้นจะต้องสึก
จากสมณเพศมาเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกนั้น ภายในก าหนดอายุความมรดกคือ ๑ ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย หรือภายในก าหนด ๑ 
ปี นับแต่เมื่อพระภิกษุนั้นได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเรียกร้องภายในก าหนดเวลาไม่
เกิน ๑๐ ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย๒๑กรณีเช่นนี้เมื่อพระภิกษุได้สึกแล้วก็พ้นจากสมณเพศและมีสภาพเช่นบุคคลธรรมดา จึงมี
สิทธิที่เรียกร้องเอาทรัพย์มรดกได้ 

ประเด็นที่สาม กรณีตามมาตรา ๑๖๒๒ วรรคสอง เป็นกรณีที่พระภิกษุเป็นผู้รับพินัยกรรม กฎหมายมิได้บัญญัติห้าม
เรียกร้องไว้แต่อย่างใด การเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะท่ีพระภิกษุนั้นเป็นผู้รับพินัยกรรมจึงมีสิทธิที่จะกระท าได้ 

กรณีตามหลัก ๑๖๒๒ ห้ามไม่ให้พระภิกษุเป็นโจทก์ฟ้องเพ่ือเรียกร้องเอามรดกในขณะอยู่ในสมณเพศ แต่ไม่ได้ห้ามการ
ท าสัญญาแบ่งปันมรดก ตามมาตรา ๑๗๕๐ ดังนั้นกรณีท าสัญญาแบ่งปันมรดกและอีกฝ่ายผิดสัญญา พระภิกษุก็ฟ้องได้แม้อยู่ใน
สมณเพศ เพราะเป็นการฟ้องบังคับตามสัญญา ไม่ใช่ฟ้องแบ่งมรดก และในกรณีที่ทายาทฟ้องคดี แต่ระหว่างพิจารณา ทายาทผู้
เป็นโจทก์ได้อุปสมบทไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๑๖๒๒ 

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรา ๑๖๒๒ มีดังนี้ 
ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๐/๒๕๓๕ 
โจทก์ฟ้องว่าหลังจาก ห.ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกที่พิพาทและร่วมกันครอบครองโดยมิได้แบ่งแยก ต่อมาโจทก์ไป

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และ ล. ตาย จ าเลยซึ่งเป็นบุตรของ ล.ไปขอออก น.ส.๓ ก. เป็นของตนฝ่ายเดียว ขอให้ศาลบังคับให้
จ าเลยแบ่งที่พิพาทให้ เป็นกรณีโจทก์ฟ้องในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของรวมมิใช่ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเรียกร้องเอาทรัพย์
มรดก ตามมาตรา ๑๖๒๒ เพราะเมื่อ ห.ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกมาแล้ว ที่พิพาทจึงมิใช่มรดกของ ห.อีกต่อไป แต่เป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และ ล. เมื่อจ าเลยไม่ยอมแบ่งที่พิพาทให้โจทก์ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ในกรณีเช่นนี้โจทก์จึง
มีอ านาจฟ้อง แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุก็ไม่มีกฎหมายห้ามฟ้อง 

ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘๗/๒๕๔๓ 
มาตรา ๑๖๒๒ วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าพระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้เว้น

แต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในก าหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๗๕๔ นั้น หมายถึงกรณีที่เจ้ามรดกตายโดยมิได้ท า
พินัยกรรมไว้และพระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วย ได้ฟ้องทายาทคนอ่ืนๆขอแบ่งมรดก แต่โจทก์ได้รับ
การยกให้ซึ่งบ้านและที่ดินจาก ล. ในขณะที่ ล.มีชีวิตอยู่ โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินดังกล่าว การฟ้องขับไล่
จ าเลยออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์ จึงมิใช่ฟ้องเรียกร้องเอาส่วนแบ่งทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แม้โจทก์จะเป็น
พระภิกษุก็ย่อมมีอ านาจฟ้อง 

                                         
๒๑มาตรา ๑๗๕๔ ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้

ถึงความตายของเจ้ามรดก 
คดีฟ้องร้องตามข้อก าหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่ อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิที่ตนมีอยู่ตาม

พินัยกรรมฯลฯ 
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ข้อสังเกต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๒ เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้พระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก
ในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมแต่ถ้าพระภิกษุถูกฟ้องเป็นจ าเลยแล้วศาลพิพากษาให้พระภิกษุได้รับส่วนแบ่งมรดกด้วย ก็ไม่เป็น
การขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๒ 

ส่วนในบทบัญญัติในมาตรา ๑๖๒๓ และมาตรา ๑๖๒๔ นั้น เป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของพระภิกษุที่มีอยู่
แล้ว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

กรณีมาตรา ๑๖๒๓เป็นเรื่องของทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในห้วงเวลาที่อยู่ในสมณเพศ กรณีนี้กฎหมายก าหนดไว้
ว่าเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ทรัพย์สินของภิกษุผู้มรณภาพต้องตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น 

ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบัวงาม ในระหว่างเป็นพระภิกษุนั้นมีผู้น าเงินมาถวายแก่พระภิกษุ 
ก. เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาพระภิกษุ ก. ได้มรณภาพลง กรณีเช่นนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ได้มานั้นตกเป็น
สมบัติแก่วัดบัวงาม ซึ่งเป็นวัดภูมิล าเนาที่พระภิกษุ ก. สังกัดอยู่ 

ดังนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1623 วัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุก่อนมรณภาพจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินของ
พระภิกษุรูปนั้น 

ซึ่งอาจพิจารณาได้จากค าพิพากษาฎีกาที่ 588-589/2555 
ข้อเท็จจริง 
1. พระครู น. ได้มรณภาพเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 ที่วัดกลางบางซื่อ แต่ก่อนมรณภาพได้มาอยู่ที่วัดผู้ร้องที่ 2 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ต่อมาถูกประชาชนขับไล่ออกจากวัดผู้ร้องที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 จากนั้นก็ไปอยู่ที่วัดกลาง
บางซื่อ แล้วมรณะที่วัดกลางบางซื่อ ปัญหามีว่า ภูมิล าเนาของพระครู น. อยู่ที่วัดใดในขณะมรณภาพ 

2. ศาลฎีกาได้วางหลัก วินิจฉัยไว้ว่า “วัดผู้ร้องที่ 2 น าสืบว่า พระครู น. มาอยู่ที่วัดผู้ร้องที่ 2 ตั้งแต่ปี 2513 ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดผู้ร้องที่ 2 ตั้งแต่ปี 2513 ต่อมาพระครู น. ถูกประชาชนขับไล่ออกจากวัดผู้ร้องที่ 2 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2545 และพระครู น.ได้ท าหนังสือขอความเป็นธรรมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า ต้องการจะกลับไปอยู่
ที่วัดผู้ร้องที่ 2 แต่ถูกขัดขวาง ตามส าเนาหนังสือสุทธิระบุว่า พระครู น. ยังสังกัดอยู่ที่วัดผู้ร้องที่ 2 ไม่ได้ย้ายสังกัดวัดแต่ อย่างใด 
แสดงว่า พระครู น.มิได้เปลี่ยนภูมิล าเนาจากวัดผู้ร้องที่ 2 ไปที่วัดอื่น โดยยังคงมีภูมิล าเนาอยู่ที่วัดผู้ร้องที่ 2 ขณะมรณภาพ 

3. ค าพิพากษาฎีกาท่ีกล่าวถือได้ว่า เป็นหลักการตีความท่ีเกี่ยวกับภูมิล าเนาของพระภิกษุ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1623  
ในความตอนท้ายของมาตรา ๑๖๒๓ บัญญัติว่า “เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดย

พินัยกรรม” ในส่วนนี้อธิบายความได้ว่า 
ถ้าระหว่างที่พระภิกษุ ก. มีชีวิตอยู่ได้โอนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปเข้าบัญชีธนาคารของนาย ข. ต่อมาพระภิกษุ ก. ได้

มรณภาพลง เช่นนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ได้มานั้นตกเป็นสมบัติของนาย ข. 
หรือระหว่างที่พระภิกษุ ก. มีชีวิตอยู่ได้ท าพินัยกรรมยกเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้นาย ค. ต่อมาพระภิกษุ ก. ได้มรณภาพ

ลงเช่นนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ได้มานั้นตกเป็นสมบัติของนาย ค. 
กรณีตามมาตรา ๑๖๒๔ เป็นกรณีที่ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพ

ลง กฎหมายก าหนดว่าทรัพย์สินนั้นไม่ตกเป็นสมบัติของวัด โดยก าหนดให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น 
หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้  

ตัวอย่างเช่น นายด า มีบุตรสองคนคือนายขาวกับนายแดง และนายด ามีที่ดินอยู่จ านวน ๑๐ ไร่ ต่อมานาย ด าได้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดพระธาตุระหว่างที่จ าพรรษาท่ีวัดพระธาตุนั้นพระภิกษุด าได้มรณภาพลง เช่นนี้ที่ดินจ านวน ๑๐ ไร่ 
ที่พระภิกษุด ามีอยู่นั้นตกเป็นสมบัติของนายขาวและนายแดง ผู้เป็นทายาทโดยธรรมของพระภิกษุด า มิใช่ตกเป็นสมบัติของวัด
พระธาตุ 

หรือถ้าหากระหว่างเป็นพระภิกษุอยู่ พระภิกษุด ามีความประสงค์จะขายที่ดินนั้น พระภิกษุด าก็มีสิทธิที่จะขายที่ดิน ๑๐ 
ไร่นั้นได้ 



๒๐๐ 
 

เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของพระภิกษุนั้นยังมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเป็นตัวอย่างอีกหลายเรื่องดังนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5370/2552 
คุณนิด ยื่นค าร้องขอต่อศาล ระบุว่าก่อนพระครูผาดจะถึงแก่มรณภาพได้ท าพินัยกรรมให้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกไว้ 

และตั้งให้ตนเป็นผู้มีสิทธิจัดการมรดก แต่การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง จึงขอให้ศาลตั้งคุณนิดเป็นผู้จัดการมรดก มรดกที่ว่านั้น
เป็นที่ดินที่พระครูได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศถึง 12 แปลง เนื้อที่เกือบ 50 ไร่ 

ก่อนที่ศาลจะไต่ส่วนและมีค าสั่งว่าจะตั้งคุณนิดเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ทางวัดที่พระครูผาดจ าพรรษาอยู่ก่อนถึงแก่
มรณะได้ยื่นค าคัดค้านเข้ามา 

วัดคัดค้านว่า พินัยกรรมที่คุณนิดอ้างนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ พระครูผาดไม่ได้มีความประสงค์หรือเจตนาจะ
ท าพินัยกรรม  กระท าโดยถูกหลอกลวงส าคัญผิด ไม่เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงของผู้ท าพินัยกรรม ขณะท าพินัยกรรม
พระครูมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ ลายมือชื่อไม่ใช่ลายมือชื่อพระครูผาด พินัยกรรมเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับ ขอให้ยกค าร้องของ
คุณนิด และขอให้ตั้งวัดเป็นผู้จัดการมรดก ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าให้ตั้งวัดเป็นผู้จัดการมรดก คุณนิดจึงอุทธรณ์ 

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ เป็นให้ตั้งคุณนิดเป็นผู้จัดการมรดก ทางวัดยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางวัดยื่นค าคัดค้าน
เกี่ยวกับพินัยกรรมว่า พินัยกรรมท าขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ พระครูผาดไม่ได้มีเจตนาจะท าพินัยกรรม ท าโดยถูก
หลอกลวง ท าโดยส าคัญผิด ไม่เป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริงของผู้ท าพินัยกรรม และขณะท าพินัยกรรมพระครูผาดมี
สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าพระครูผาดท าพินัยกรรมจริง แต่ถูกหลอกลวงส าคัญผิด และมี
สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ 

แต่ค าร้องคัดค้านกลับกล่าวอีกว่า ลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไม่ใช่ลายมือชื่อของพระครูผาดเท่ากับยืนยันว่า พระครู
ผาดไม่ได้ท าพินัยกรรม เช่นนี้ ค าร้องคัดค้านจึงขัดกันเอง และไม่ชัดแจ้งว่า ได้คัดค้านว่าเป็นพินัยกรรมปลอมหรือเป็นพินัยกรรม
ที่ผู้ท าถูกหลอกลวง หรือส าคัญผิด หรือท าพินัยกรรมในขณะที่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์  

ค าร้องคัดค้านเกี่ยวกับพินัยกรรมจึงไม่ชัดแจ้ง ถือไม่ได้ว่า ผู้คัดค้านได้โต้แย้งค าคัดค้านของผู้ร้องที่อ้างว่าเจ้ามรดกได้ท า
พินัยกรรมไว้ และไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทว่า พินัยกรรมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามค าร้องขอของผู้
ร้องว่าพินัยกรรมดังกล่าวเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย  

เมื่อไม่ปรากฏว่าคุณนิดผู้ร้องเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงสมควรเป็นผู้จัดการมรดกของพระครูผาด ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ศาลก็พิพากษายืนให้คุณนิดเป็นผู้จัดการมรดกของพระครูผาด 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1316/2544 ป.พ.พ. มาตรา 1623 
 จ. ถึงแก่กรรม ที่ดินของ จ. จึงตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทโดยธรรมรวมทั้ง ส. ซึ่งเป็นพระภิกษุด้วย ที่ดินที่ ส. ได้รับ
มรดกมาเช่นนี้มิใช่ที่ดินของวัด แม้จะได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ ส. จึงท าสัญญาจะซื้อขายที่ดินส่วนของตนซึ่งยังมิได้
แบ่งแยกจากที่ดินเดิมให้แก่โจทก์ได้ การที่ ส. ด าเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเสร็จในเวลาต่อมาแต่ยังมิได้จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์แก่โจทก์และถึงแก่มรณภาพเสียก่อน ที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นสมบัติของวัดจ าเลย โดยผลแห่งกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 

อนึ่ง การแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกมาจากโฉนดเดิมไม่ถือว่าเป็นการจ าหน่ายที่ดิน เพราะการจ าหน่ายจะต้องเป็นการจด
ทะเบียนโอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น การที่ ส. ซึ่งเป็นพระภิกษุด าเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดินของตนเสร็จ 
แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ก่อนที่ ส. มรณภาพ จึงมิใช่ ส. โอนที่ดินให้แก่โจทก์ก่อน ส. มรณภาพ ที่ดินดังกล่าว
จึงเป็นของวัดจ าเลย 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1816/2542 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 33, 34ป.พ.พ. มาตรา 150, 1623, 1629 
ที่ดินพิพาทพระภิกษุ ส. ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ ส . ในขณะถึงแก่

มรณภาพ จึงตกเป็นสมบัติของวัดจ าเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 แต่วัดมิใช่ทายาทโดยธรรม
ของพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพตามมาตรา 1629 ดังนั้น การที่จ าเลยที่ 1 ร้องขอให้ศาลตั้งจ าเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของ



๒๐๑ 
 
พระภิกษุ ส.จึงมิใช่กรณีทายาทร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพ่ือจัดแบ่งมรดกให้ทายาท การที่จ าเลยที่ 2 จดทะเบียนรับโอนที่
พิพาทในฐานะผู้จัดการมรดก จึงเป็นการถือกรรมสิทธิ์ที่พิพาทไว้แทนจ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยผลแห่งกฎหมาย 
แม้ก่อนถึงแก่มรณภาพพระภิกษุ ส. ได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จ าเลยร่วม และจ าเลยร่วมได้ผ่อนช าระค่าที่ดิน
ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อพระภิกษุ ส. ถึงแก่มรณภาพ ที่ดินพิพาทตกเป็นสมบัติของจ าเลยที่ 1 โดยเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งจะโอน
กรรมสิทธิ์ ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(2) และมาตรา 34 การที่
จ าเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกพระภิกษุ ส. จดทะเบียนโอนขายที่พิพาทให้จ าเลยร่วมแม้โดยความเห็นชอบของจ าเลยที่ 1 จึง
เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 หากจ าเลยที่ 2ได้น าที่พิพาทไปท าสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่
โจทก์ โจทก์ก็ไม่มีอ านาจฟ้องขอให้บังคับจ าเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 997/2540 ป.พ.พ. มาตรา 1336, 1623  
พระครู น.ผู้มรณภาพมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารรวม 2 บัญชีบัญชีแรกเป็นมูลนิธิวัดต.ของวัดโจทก์ ผู้มีสิทธิถอนเงินได้แก่

ผู้มรณภาพร่วมกับกรรมการวัดอีก 2 คน ส่วนอีกบัญชีฝากในนามส่วนตัวผู้มรณภาพเป็นผู้ลงนามถอนเงินได้เอง เงินที่ยกให้นี้
ถอนจากบัญชีเงินฝากส่วนตัว เมื่อเป็นเงินส่วนตัวของผู้มรณภาพผู้มรณภาพย่อมจะยกให้แก่ผู้ใดก็ได้ เมื่อพระครู น.ผู้มรณภาพได้
ยกเงินจ านวนตามฟ้องให้แก่จ าเลยโดยเสน่หา กรรมสิทธิ์ในเงินย่อมตกเป็นของจ าเลยนับแต่วันรับการยกให้เงินจ านวนนี้ไม่ใช่
ของผู้มรณภาพอีกต่อไปจึงไม่เป็นมรดกตกแก่โจทก์ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแม้จ าเลยจะมิได้ออกเงินช่วยค่าพยาบาลรักษาผู้
มรณภาพ โจทก์ก็ฟ้องเรียกเงินคืนไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗/๒๕๓๙ โดยวัดทุ่งครุใน โดยนาย ป. ไวยาวัจกร เป็นผู้ร้องคัดค้านนาย ช.  ผู้จัดการมรดก
พระครู ส. ผู้มรณภาพ ต่อศาลว่า นาย ช. ในฐานะผู้จัดการมรดกกระท าการให้เป็นที่เสียหายแก่วัด(ผู้ร้องคัดค้าน) โดยเบียดบัง
และยักย้ายที่ดิน โฉนดเลขที่ ๙๕๘ ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องตกเป็นทรัพย์มรดกแก่วัด ทั้งยังไม่ได้จัดท าบัญชีทรัพย์มรดกภายใน 
๑๕ วัน ซึ่งท าให้นาย ช. ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพอีกต่อไป ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนนาย ช. ออก
จากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพ และแต่งตั้งนาย ป.เป็นผู้จัดการมรดกของผู้มรณภาพแทนนาย ช. ผู้ถูกคัดค้านยื่นค า
ร้องว่านาย ป. ไม่มีอ านาจด าเนินคดีแทนวัด และผู้ถูกคัดค้านมิได้กระท าการเบียดบัง ยักย้ายทรัพย์มรดกของผู้มรณภาพเพ่ือ
ตนเอง แต่กระท าการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๘ และโอนที่ดินที่แบ่งแยกแล้วให้ผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของผู้มรณภาพ และที่
จัดการมรดกล่าช้าเพราะต้นฉบับโฉนดอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน และท่ีไม่ได้จัดท าบัญชีทรัพย์มรดกผู้มรณภาพเพราะ
ไม่ทราบว่ากฎหมายก าหนดหน้าที่ดังกล่าวไว้ ขอให้ยกค าร้อง 

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีค าสั่งให้นาย ช. เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองของพระครู ส. ผู้
มรณภาพ โดยให้จัดการเฉพาะทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๗ เท่านั้น และมีค าสั่งให้นาย ป. เป็นผู้จัดการ
มรดกของพระครู ส. ผู้มรณภาพอีกคนหนึ่ง โดยให้จัดการทรัพย์มรดกอ่ืนของผู้มรณภาพ นอกเหนือจากโฉนดที่ดินเลขท่ี ๙๕๗ 

 ผู้ถูกร้องคัดค้านยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามศาลชั้นต้น 
ผู้ถูกร้องคัดค้านยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ระบุว่า ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งและจะมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
จัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ ไวยาวัจกรผู้ได้รับแต่งตั้งก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ให้ถือว่า
เป็นไวยาวัจกรตามกฎมหาเถรสมาคมต่อไป เมื่อนาย ป. ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสวัดผู้ร้องคัดค้านให้เป็นไวยาวัจกรเมื่อวันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอาศัยอ านาจตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๘ จึงถือว่าเป็นไวยาวัจกรอยู่ย่อมมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
จัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ แม้ตามค าร้องคัดค้านระบุยืนยันว่า นาย ป. มีอ านาจเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินของผู้คัดค้านโดยมิได้แนบหนังสือมอบหมายของเจ้าอาวาสก็ตามแต่ก่อนสืบพยานผู้คัดค้ านก็ได้แถลงขอส่ง
หนังสือมอบอ านาจลงวันที่ก่อนวันยื่นค าร้องคัดค้านซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดผู้คัดค้านลงนามและในชั้นสืบพยานเจ้าอาวาสก็มาเบิก
ความยืนยันรับรองหนังสือมอบอ านาจจึงฟังได้ว่าเจ้าอาวาสได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นาย ป. ไวยาวัจกรมีอ านาจจัดการ
ทรัพย์สินของผู้คัดค้านก่อนยื่นค าร้องคดีนี้ที่ดินเป็นมรดกของพระครู ส. ตกได้วัดผู้คัดค้านจึงเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้าน การ



๒๐๒ 
 
ด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดเป็นการจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่งของนาย ป. ย่อมมีอ านาจจัดการจึงมีสิทธิแต่งตั้ง
ทนายความเพ่ือด าเนินคดีได้ ค าร้องที่ทนายความซึ่งนาย ป. แต่งตั้งและได้ยื่นต่อศาลจึงสมบูรณ์ 

พิพากษายืน 
ค าพิพากษาฎีกานี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่ยกขึ้นมาเพ่ือให้เจ้าอาวาสซึ่งมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของวัดได้

ศึกษา แม้ว่าพระภิกษุผู้มรณภาพไปแล้วจะได้ท าพินัยกรรมส าหรับเผื่อตายไว้แล้ว แต่หากพบว่ายังมีทรัพย์ มรดกอ่ืนที่ได้มา
ระหว่างอยู่ในสมณเพศแล้วและยังไม่ได้จ าหน่ายไปก็ย่อมที่จะตกเป็นสมบัติของวัดตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย ก็ขอให้ท่านเจ้า
อาวาสได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
วัดมิให้ผู้ใดมาฉกฉวยไป๒๒. 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5789/2538ป.พ.พ. มาตรา 10, 1623, 1646, 1647  
พินัยกรรมของพระภิกษุ ส.ผู้มรณะ ระบุไว้ว่า บรรดาเงินที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในขณะนี้และที่จะมีขึ้นหรือได้มาในอนาคตซึ่งได้

ฝากไว้ที่ธนาคาร ก. ข. และ ค.เงินทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกให้แก่จ าเลยศิษย์ของข้ าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว แต่ข้อก าหนดพินัยกรรม
ดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏสมุดฝากเงินบัญชีเลขที่ 5106 และ 5459ที่พิพาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของพระภิกษุ ส. ผู้มรณะ และ
พินัยกรรมฉบับนี้ท าขึ้นก่อนที่ผู้มรณะจะมีเงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนั้นข้อก าหนดพินัยกรรมดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับถึงเงิน
ในบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนี้ จดหมายของพระภิกษุ ส.ผู้มรณะฉบับแรกเป็นจดหมายธรรมดาที่ผู้มรณะเขียนถึงจ าเลย ตอนท้าย
ของจดหมายมีข้อความเพ่ิมเติมให้จ าเลยไปลงชื่อในสมุดฝากเงินที่ผู้มรณะฝากไว้ไม่มีการสั่งการก าหนดการเผื่อตายที่จะเข้าแบบ
เป็นพินัยกรรมจึงไม่ใช่พินัยกรรม ส่วนจดหมายฉบับที่สองมีข้อความว่า ลูกหมอ (จ าเลย) ที่รักเวลานี้พ่อหลวง (พระภิกษุ ส.)ป่วย
จะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังรู้ไม่ได้เลย พ่อหลวงเป็นห่วงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไว้ถ้าพ่อหลวงสิ้นลมหายใจลง โดยไม่มีหลักฐานอะไร 
เงินตกเป็นสงฆ์หมด พ่อหลวงไม่อยากให้เป็นของคนอ่ืน อยากให้เป็นของลูกหมอคนเดียว แต่ในสมุดเงินฝากต้องลงชื่อลูกหมอ
เบิกได้คนเดียว จึงจะเป็นหลักฐานมั่นคง สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ลูกหมอไปลงชื่อในสมุดฝากให้จงได้ ถ้าไม่ไปจะเสียใจภายหลังฯลฯ
จดหมายของผู้มรณะฉบับที่สองนี้เป็นเรื่องที่ผู้มรณะแจ้งให้จ าเลยไปลงตัวอย่างลายมือชื่อเพ่ือให้จ าเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดเงิน
ฝากเงินธนาคาร แม้ในตอนต้นของจดหมายได้มีข้อความว่า ผู้มรณะเป็นห่วงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไว้ผู้มรณะไม่อยากให้เป็นของ
คนอ่ืนก็ตาม แต่ผู้มรณะก็เพียงแต่เขียนแสดงความรู้สึกในใจว่า อยากให้เป็นของจ าเลยคนเดียวเท่านั้น การที่พระภิกษุ ส.ใช้วิธีให้
จ าเลยมาลงตัวอย่างลายมือชื่อเพ่ือให้จ าเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงิน แสดงว่าผู้มรณะยังไม่ได้ยกเงินในบัญชีพิพาทให้แก่
จ าเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อความที่ผู้มรณะเขียนไว้เช่นนี้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรมที่ผู้มรณะยกเงินในบัญชีพิพาทให้แก่
จ าเลย เมื่อผู้มรณะได้ถึงแก่มรณภาพขณะเป็นพระภิกษุเงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีซึ่งเป็นทรัพย์ของผู้มรณะที่ได้มาใน
ระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศจึงตกเป็นของวัดโจทก์ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้มรณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
1623 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1807/2536ป.พ.พ. มาตรา 1623, 1713  
เมื่อเจ้ามรดกเป็นพระภิกษุถึงแก่มรณภาพโดยมิได้ท าพินัยกรรมไว้เงินของเจ้ามรดกที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ

จึงตกเป็นสมบัติของผู้คัดค้านซึ่งเป็นวัดที่เป็นภูมิล าเนาของเจ้ามรดก แม้ผู้ร้องที่ 2 จะเป็นบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกได้รับรอง
แล้วและเป็นทายาทโดยธรรมก็หามีสิทธิในเงินดังกล่าวไม่ จึงไม่ใช่ทายาทส าหรับเงินจ านวนนี้ และมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมาร้อง
ขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 903/2536 ป.พ.พ. มาตรา 99 เดิม, 138, 1299, 1623  
แม้พระภิกษุ ช.จะได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินที่เช่าซื้อมาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศก็ตาม แต่พระภิกษุ ช.ได้เช่าซื้อ

และช าระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนแล้วก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุซึ่งหากผู้ให้เช่าซื้อไม่จดทะเบียนโอนที่ดินให้ พระภิกษุ ช.ก็ย่อม
มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ให้เช่าซื้อโอนที่ดินได้อันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่พระภิกษุ ช.มีก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุจึงต้องถือว่า

                                         
๒๒อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ,ทรัพย์สินมรดกของพระภิกษุ, sta.onab.go.th/index. 



๒๐๓ 
 
พระภิกษุ ช.ได้ที่ดินมาแล้วก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุการจดทะเบียนการได้มาในภายหลังเป็นแต่เพียงท าให้การได้มาบริบูรณ์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรก เท่านั้นฉะนั้นเมื่ อที่ดินมิใช่ทรัพย์สินที่พระภิกษุ ช.ได้มาใน
ระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศจึงไม่ตกเป็นสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 หากแต่เป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่บรรดาทายาทของ
พระภิกษุ ช. 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1064/2532ป.พ.พ. มาตรา 1623  
บิดามารดายกที่นาให้แก่พระภิกษุ ข. ภายหลังที่พระภิกษุข.บวชเป็นพระภิกษุ การที่พระภิกษุข.ขายที่นาแปลงดังกล่าว

และน าเงินที่ขายได้ไปฝากธนาคาร เงินที่น าไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณ
เพศ เมื่อพระภิกษุข.ถึงแก่มรณภาพ เงินฝากดังกล่าวย่อมตกเป็นของวัดโจทก์ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุข. 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1265/2495ป.พ.พ. มาตรา 1382, 1754, 1755  
พระภิกษุถึงมรณภาพในขณะที่เป็นพระภิกษุอยู่ โดยมิได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใคร มรดกของพระภิกษุนั้นย่อ

มตกได้แก่วัดที่พระภิกษุนั้นอยู่ แม้ทายาทจะครอบครองที่ดินมรดกของพระภิกษุนั้นเกิน 10 ปีนับแต่วันมรณภาพทายาทนั้นก็จะ
เอาที่ดินมรดกนั้นไม่ได้ เพราะท่ีดินมรดกนั้นเป็นของวัด จะใช้อายุความ 10 ปียันวัดให้เสียสิทธิหาได้ไม่ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 439/2479ป.พ.พ. มาตรา 1623, 1734ป.วิ.พ. มาตรา 161 
กฎหมายลักษณะมรดก บทที่ 36 พระภิกษุถึงแก่มรณภาพโดยไม่มีพินัยกรรม์ ก่อนที่มฤดกจะตกเป็นของวัดจะต้องใช้

หนี้แก่เจ้าหนี้ของผู้มรณภาพเสียให้สิ้นเชิงก่อน 
 สรุป  

ในข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆ์นั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่
เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เหตุที่กฎหมายห้ามมิให้พระภิกษุเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกนั้น เนื่องจากพระภิกษุได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
ได้สละแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างในทรัพย์สมบัติทั้งปวง จากความเป็นคฤหัสถ์เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เพ่ือเจริญรอยตาม
พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สละแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันอุปสมบท เมื่อพระพุทธองค์ได้สละจาก
ทุกสิ่งแล้ว เหล่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเป็นผู้สละทรัพย์สมบัติทั้งมวลด้วยเช่นกันไม่สมควรที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

ถ้าหากจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาทรัพย์มรดก กฎหมายก าหนดว่า ภิกษุนั้นจะต้องสึกจากสมณเพศก่อน และการ
เรียกร้องนั้นจะต้องด าเนินการภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึง
ความตายของเจ้ามรดก 
 แต่ถ้าพระภิกษุนั้นเป็นทายาทโดยธรรมเพียงผู้เดียวที่มีสิทธิได้รับมรดก มรดกท้ังหมดย่อมตกทอดมายังพระภิกษุนั้น
ทันทีที่เจ้ามรดกตาย ถ้ามีบุคคลอ่ืนเบียดบังเอาทรัพย์มรดกนั้นไป เช่นนี้ พระภิกษุในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตาม
เรียกร้องเอาทรัพย์นั้นคืนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกได้ หรือพระภิกษุได้รับมรดกมาแล้วโดยทายาทอ่ืนแบ่งปันน ามา
ถวายให้ แต่มีบุคคลอ่ืนโต้แย้งสิทธิ พระภิกษุอาจฟ้องร้องบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องสึกจากสมณเพศ เพราะไม่ได้เรียกร้องหรือฟ้อง
เรียกเอาทรัพย์มรดกท่ีจะเป็นคดีมรดกแต่ประการใด  

ในกรณีที่พระภิกษุนั้นเป็นผู้รับพินัยกรรม กฎหมายไม่ห้ามพระภิกษุฟ้องร้องเรียกเอาพินัยกรรม แต่การฟ้องร้องตาม
ข้อก าหนดพินัยกรรม จะต้องฟ้องภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิที่ตนมีอยู่ตามพินัยกรรม 
 เมื่อพระภิกษุได้ทรัพย์สินนั้นมาอยู่ในความครอบครองแล้ว หากต่อมาพระภิกษุนั้นมรณภาพลงกฎหมายก าหนดว่า 
ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้
แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

แต่ถ้าเป็นทรัพย์มรดกที่ได้มาระหว่างเป็นคฤหัสถ์หรือได้มาก่อนเป็นพระภิกษุ ทรัพย์มรดกท่ีได้มานั้นถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้นมิใช่ทรัพย์ของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้นแต่อย่างใด  
  
ข้อเสนอแนะ 
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ปัญหาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ไม่ถูกทิศทางตามแนวที่
พระพุทธองค์ก าหนดไว้องค์กรแห่งพุทธศาสนาทุกองค์กรควรมุ่งพัฒนาคนให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา รู้จักสร้าง
คุณค่าให้แก่ตนเองด้วยการละเลิกห่วงหวงในทรัพย์ภายนอกแล้วหันกลับมาแสวงหาทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์อัน
ประเสริฐที่จะท าให้บุคคลพ้นจากทุกข์ได้ 

สุดท้ายขอจบด้วยโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพาน ที่ความบางตอนว่า...มนุษย์ผู้หลงใหลอยู่ในโลกียารมณ์ ผู้
เพลินอยู่ในความบันเทิงสุข อันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือย ยศศักดิ์และ
เกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงาม อาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใส่ อ านาจและความทะนงตน ทั้งหมดนี้
ท าให้บุคคลมีนัยน์ตาฝ้าฟาง มองไม่เห็นความงามแห่งพระสัทธรรม คนที่มองเห็นพระสัทธรรมมีน้อยเกินไปวัตถุอันวิจิตร
ตระการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทะยานอยากโหมแรง กลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่ แม้จะมีเสียงเตือนและเรียกร้อง
อยู่ตลอดเวลาว่า ศีลธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนสังคมและคุ้มครองโลก แต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมี
น้อยเกินไป สังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตก... 
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บทคัดย่อ 
 

การด าเนินชีวิตในสังคม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การที่
คนจะมีความซื่อสัตย์สุจริต จะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่
ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง แล้วท าอย่างไร ผู้แนะน าจึงต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะน าพาให้เป็นคนที่
พูดจริง ท าจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคนตรง ซื่อสัตย์ เป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือของคนอ่ืน และเป็นผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ 
ค าตอบก็คือ การฝึกฝนให้มีความสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางสติปัญญา  

ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งส าคัญเพราะหากขาดความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว สังคมคงยุ่งเหยิง เกิดความหวาดระแวง ไม่
ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหลไปทั่ว ไม่รู้สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถ้าขาดในระดับบุคคลก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและมี
ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ส่วนในระดับประเทศ จะไร้ซึ่งเกียรติภูมิ เป็นที่ดูถูกของชาติอ่ืน ซึ่งความซื่อสัตย์ที่ว่านี้ รวมไปถึงการมี 
สัจจะ พูดจริงท าจริง ไม่โกหกหรือพูดเหลวไหล พูดค าไหนเป็นค านั้นด้วย คนเช่นนี้ไปที่ใด ย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมี
เกียรติ ข้อส าคัญ ถ้าทุกคนท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมจะท าให้สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข อันมีผลดี
ต่อประชาชนคือ ตัวเราทุกคนนั่นเอง 

ในประเทศไทย การคอร์รัปชั่น ความไม่เป็นธรรมในสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความซื่อสัตย์สุจริต การ
คอร์รัปชั่นเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งของมนุษย์ ไม่เพียงท าลายทั้งชีวิตความเป็นอยู่และชุมชนของผู้คน แต่ยังท าให้ประชาชนเกิด
ความเจ็บแค้น ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่ไม่มีเสถียรภาพและเต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรง  จากการจัดท าดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index) ไม่มีประเทศใดในโลกที่ขาวสะอาดหมดจด และสองในสามของประเทศในโลกได้
คะแนนความโปร่งใสน้อยกว่า ๕๐ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐) อันบ่งชี้ว่าการคอร์รัปชั่นก าลังเป็นปัญหาร้ายแรง ประเทศไทยหนี
ปัญหาดังกล่าวไม่พ้น และดูเหมือนว่าสภาพปัญหาจะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยจากการส ารวจ Global Corruption 
Barometer 2013 พบว่านักลงทุนจากต่างประเทศกังวลกับปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยมากท่ีสุด ขณะที่คนไทยหนึ่งในหก
คนยอมรับว่าเคยจ่ายสินบน๑ 

ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าการคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเสียหายให้กับประเทศราว หนึ่งแสนล้านบาทต่อปี และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศสูญเสียการลงทุนจาก
ต่างประเทศราว ๖,๐๐๐ ล้านบาทในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕๒ 

ดังนั้น การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทยด้วยหลักพุทธธรรม  จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในทุกที่ของประเทศไทย เป็นการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่มี อยู่ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์ หลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนามีมากมาย ในที่นี้จะของยกมาเพียงแค่ หิริ โอตตัปปะ, ฆราวาส

                                         
๑ “Graft scares away foreign investors,” Bangkok Post, ๑๒ October ๒๐๑๓, www.bangkokpost.com. 
๒ “Graft scares away foreign investors,” Ibid. 
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ธรรม, ศีล ๕  เมื่อคนในสังคมบูรณาการหลักพุทธธรรมดังที่ได้กล่าวมาก็สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยเรา
เองย่างยั่งยืน 

  
ค าส าคัญ: การสร้างค่านิยม, ความซื่อสัตย์สุจริต, สังคมไทย, หลักพุทธธรรม 
 
Abstract 
 
 For life in society the integrity is very important and necessary for the others and us. The integrity 
should be cultivated carefully and developed awareness correctly to clarify the result of the integrity in 
society. To train ourselves to be honest is depend on the good company who is sincere trustful and 
respectable to himself and the others. 
 The integrity is valuable because it can solve the problem in society. If there is a lack of integrity, it 
will bring baffling, doubtful and suspicious to each other. For individual level, the lack of integrity will make 
an insecure and debatable to people. For nation level, it will make a dishonour to the other. Whenever 
people act with integrity, it will inevitably make society and the country to be a stable and peaceful place. 
It will bring a good result to the public and us. 
 In Thailand, , the corruption is injustice in society due to a lack of honesty, The corruption is a threat 
of humanity, there is not just destroy the lives of people and communities, but also give the nationalists. 
This will lead to social instability and full of violent conflict, from Corruption Perception Index there is no 
country in the world to clean thoroughly, and two in three of the countries in the world have the transparency 
least 50 (out of 100), the Court indicates that corruption was a serious problem. Thailand could not escape 
the inevitable problems, and it seems that the problems are more extreme every day, by survey from Global 
Corruption Barometer 2013 found that foreign investors worry about corruption in Thailand most 
applications; one in six admitted paying bribes.  
 Meanwhile, the corruption adversely affects the economic development of Thailand. It is predicted 
that the corruption damage to the country around one hundred billion baht per year, It is also a major factor 
in the loss of foreign investment of approximately around 6,000 million Baht during the year 2550-2555. 
 Thus, the values of integrity with Buddhist doctrines should be approached to tackling corruption, 
which is, happens everywhere in Thailand by integrating the Buddhist principles to make a strengthen integrity, 
there are many Buddhist doctrine In Buddhism, here are we indicate as moral shame and moral fear, virtues 
for a good household life and five moral precepts, when the social integration of Buddhism, as mentioned 
above, it can tackle corruption in Thailand roast our own sustainability. 
 
Keyword: The evaluation in the values, integrity, Thai society, Buddhist doctrines 
 
 

๑. บทน า 



๒๐๘ 
 
      การปลูกฝังเรื่องค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต้องปลูกฝังให้ลึกเข้าไปในจิตใจ ไม่ใช่สอนกันเพียงผิวเผิน เนื่องจาก
สภาพปัจจุบันมีปัญหามากมาย อาทิ ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรัปชั่น การพนัน โสเภณี ฯลฯ เหตุเกิดเพราะความไม่ซื่อสัตย์
สุจริตของข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้าและประชาชน ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นตอ และรากเหง้าของปัญหาหลาย ๆ อย่าง ถ้า
คนเราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด เราจะเริ่มปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่แรกเกิดและเริ่มก่อ
ตัวขึ้น 
      จากความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องได้แสดงออกแก่เด็ก พ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่ส าคัญในวัยเด็ก เมื่อถึง
วัยเข้าสู่โรงเรียนถือครูเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ส่วนการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหน้าที่ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ี
น้อง ต้องช่วยกันดูแลสร้างและปลูกฝังจิตส านึกด้วยการแนะน าสั่งสอน ท าตัวอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวของตน และโรงเรียน 
สถานศึกษา เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยคือ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้องหัวใจส าคัญของการศึกษา คือท าให้คนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทั้งต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย และต่อ
ประเทศชาติ การปลูกฝังจิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกัน ต้องท าให้ผู้เรียน เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดีและปฏิบัติจน
เป็นกิจนิสัย สถาบันสังคมต่าง ๆ ต้องมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์สุจริต วัดและองค์กรทาง
ศาสนาต่าง ๆ ช่วยได้มากในการอบรมสร้างความเชื่อความศรัทธาให้เกิดขึ้น 
      ดังนั้น การจะปลูกฝังให้เด็กไทยรุ่นใหม่เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่ครอบครัว
ต้องให้ความรักความอบอุ่น และอบรมสั่งสอนต่อจากนั้นโรงเรียน โดยผู้บริหารและครูอาจารย์ ต้องปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้เด็กทราบในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ จึงนับว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิด
กับเด็กเพ่ือจะได้เป็นก าลังส าคัญในอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

๒. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

๒.๑ ความหมายของความซื่อสัตย์สุจริต 

ซื่อสัตย์๓ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มี
ความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการ
ด าเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท า
ผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอารยชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ๓ ประการ ดังนี้คือ 

กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มี
เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน 
ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน  

วจีสุจริต เป็นความสุจริตทางวาจา ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความ
แตกแยก พูดแต่ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง รวมถึงละ
เว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่
จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี 
                                         

๓ ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร,  คุณธรรมพ้ืนฐานเ ร่ืองซ่ือสัตย์ (Upholding Integrity), [ระบบออนไลน์] , แหล่งที่มา 
http://www.codi.or.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๐๙ 
 
แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทัน
ความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมนุษย์เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ตั วเราก็
เป็นสิ่งแวดล้อมของผู้อ่ืน เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลต่อผู้อ่ืน มีเมตตาไมตรีต่อกัน ในฐานะที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมของเพ่ือนมนุษย์ เรา
จึงต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม นับตั้งแต่การอยู่ร่วมกันในครอบครัว เราทุกคนควรเป็นผู้ที่มีวินัยในการด ารงชีวิต 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ 

สุจริต๔ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตออนไลน์ หมายถึง ประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกต้อง 
ตรงข้ามกับค าว่า ทุจริต เช่น เขาท ามาหากินด้วยความสุจริต ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความสุขกายสบายใจ.  ธุรกิจที่สุจริตย่อมอยู่
คงทนมากกว่าธุรกิจที่ทุจริต ในการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตทุกคนควรเผยแพร่ข้อความหรือรูปภาพโดยสุจริต   ค าว่า สุจริต มักใช้
ควบคู่กับค าว่า ซื่อสัตย์ เป็น ซื่อสัตย์สุจริต เช่น กฎหมายก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
        สุจริต๕ เป็นค าที่มีความหมายกว้าง และยากที่จะก าหนดหลักเกณฑ์แน่นอนลงไปให้ชัดเจน หากอธิบายความ
สุจริตตามกรอบของกฎหมายแล้ว การที่จะกล่าวว่าหลักสุจริตมีต้นก าเนิดมาจากอะไร และเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดนั้น จึงเป็นการตี
กรอบได้ค่อนข้างยาก แต่เมื่อวิเคราะห์จากหลักทางกฎหมาย  หลักสุจริตจะแทรกซึมอยู่ในระบบกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
แบบ Common Law และ Civil Law อีกทั้งค าว่า สุจริต ยังเป็นที่คุ้นเคยกันดีในสังคมมานาน ฉะนั้น หากจะศึกษาที่มาของ
สุจริตจึงจะต้องศึกกษาตั้งแต่การเกิดขึ้นของมนุษย์ เพราะการรวมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั้นเกิดข้ึนมาก่อนที่จะมีกฎหมาย 

เจ เอฟ (J.F O’ Cornor)๖ อธิบายถึงที่มาของค าว่า “สุจริต” ว่า การที่มนุษย์มีความต้องการที่จะอยู่รอด ต้องการ
ด ารงเผ่าพันธุ์ของตนเอง มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการพ่ึงพากันและกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงเกิดการรวมกลุ่ม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยเหตุนี้เองมนุษย์จึงต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ และอดทนต่อสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ยอมโอนอ่อนผ่อนปรน
แก่กัน รวมทั้งต่างก็มีหน้าที่ของตนเอง และได้รับการคาดหวังจากสมาชิกคนอ่ืนว่าแต่ละคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือความ
อยู่รอดของกลุ่ม ต่อมาเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวพัฒนาไปเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากขึ้น แนวคิดเรื่องหน้าที่นี้ก็พัฒนาตามไปด้ว ย 
จากระยะเริ่มแรกซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ในลักษณะเพ่ือการยังชีพ เช่น เมื่อสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนักล่าสัตว์ได้ล่อเหยื่อไปตามทาง
ที่ตกลงกันไว้แล้ว สมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่มจะจับสัตว์นั้น ก็พัฒนาไปสู่หน้าที่ตามค าสัญญา  (Obligation of Promise) ซึ่งเป็น
การสะท้อนถึงการที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ตนได้ให้สัญญาไว้ เกิดจากเหตุผลในทางปฏิบัติเพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่ม
นั่นเอง 

การนิยามหลักสุจริตนั้น อาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ ได้แก่ การให้ความหมายในเชิงอัตตะวิสัย (Subjective) และ การ
ให้ความหมายในเชิงภาวะวิสัย (Objective) กล่าวคือ๗ 

๑. หลักสุจริตตามความหมายในเชิงอัตตะวิสัยนั้น  ได้รับการอธิบายโดยอาศัยความรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงบาง
ประการของบุคคลเป็นส าคัญ  ดังเช่นที่ศาลฎีกาได้เคยอธิบายความสุจริตเอาไว้ว่า หมายถึง การกระท าโดยไม่รู้ หรือไม่ควรรู้ถึง

                                         
๔ ร า ชบั ณ ฑิ ต ย สถา น ,  พจนานุ ก รมฉบั บ ร าช บัณฑิ ต ยสถ าน  พ . ศ . ๒๕๔๒ ,  [ ร ะ บ บ ออน ไลน์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=๖๐๕๑, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
๕ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., “สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน”, [ระบบ

ออนไลน์], แหล่งท่ีมา http://www.mcu.ac.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
๖ J.F O’ Cornor, Good Faith in International Law, (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, ๑๙๙๑), 

p. ๖-๗. 
๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน, [ระบบ

ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.mcu.ac.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=6051


๒๑๐ 
 
ความบกพร่องแห่งสิทธิที่มีมาแต่อดีต ตามค าพิพากษาที่ ๕๕๐/๒๔๙๐ แต่ถ้าการกระท าโดยรู้ถึงความบกพร่องแห่งสิทธิของตน
จะถือว่าสุจริตไม่ได้ ตามค าพิพากษาที่ ๑๐๑๒/๒๕๐๔  และยังให้ได้ความหมายเลยไปถึงว่า ถ้าความไม่รู้นั้นเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้กระท า ก็ถือได้ว่าไม่สุจริตเช่นเดียวกัน หลักสุจริตที่อธิบายโดยความรู้ หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้ 
ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เรียกว่า หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง 

๒. หลักสุจริตตามความหมายในเชิงภาวะวิสัย เป็นหลักการพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับความซื่อสัตย์
(Honesty) ความเป็นธรรม  (Fairness) ความมี เหตุผล (Reasonableness) การปกป้องความไว้วางใจ  (Protection of 
Reasonable Reliance) การค านึง 
ถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น (Due Regard for the interest of other party) ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Considerate Behavior)  

๓. ความประพฤติชอบ และการประพฤติในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสะท้อนถึงการประพฤติในเชิงบวกต่อตัวเองและ
สังคม ความสุจริตตามมิติของราชบัณฑิตนั้นมิได้สะท้อนถึงการประพฤติที่มีต่อสังคมเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนเข้าไปถึงภายใน
จิตใจของแต่ละบุคคลด้วย 

“หลักสุจริต” มีนักวิชาการให้ความหมายหลายท่าน ดังนี้   
๑. หลักสุจริต๘ หรือ good faith นั้นตาม Black’s Law Dictionary 18th Edition  

ได้อธิบายไว้ว่า หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบด้วย    
๑.๑ ความซื่อสัตย์ในความเชื่อหรือวัตถุประสงค์   
๑.๒ ความซื่อตรงต่อหน้าที่หรือหนี้ของตน  
๑.๓ ความสอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้าหรือ ธรุกจิใดๆ อันชอบด้วยเหตผุลในการต่อรองกันอย่างเป็น

ธรรม  
๑.๔ การไร้ซึ่งเจตนาหลอกลวง หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ    

๒. หลักสุจริต๙  ตามแนวทางค าสอนที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้อธิบายไว้ว่าค าว่า “สุจริต” เป็น
ค าที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน เรียกในภาษาลาตินว่า Bona fides แปลว่าความซื่อสัตย์ หรือ สัจจะที่ดี ภาษาเยอรมันใช้ค าว่า Treu 
und Glauben แปลว่าความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ แม่บทหลักในเรื่องสุจริตในระบบกฎหมายไทย ปรากฏอยู่ ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕ และ ๖  

๓. หลักสุจริต ตามแนวทางของศาสตราจารย์ ดร.Ivo Telec ปรมาจารย์ด้านกฎหมายเอกชน ของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก ได้อธิบายไว้ว่า “หลักสุจริต” (Zásada dobré víry) นั้น อย่างแรก เป็นศีลธรรมและคุณงามความดีทางกฎหมาย
ที่สุภาพตรงไปตรงมาและมีความน่าเชื่อถือไววางใจที่คาดหมายเห็นได้ในวิญญูชนทั่วๆ ไป  

หลักสุจริต๑๐ ศาสนาพุทธเองมีการกล่าวถึงเช่นกัน กล่าวคือ “สุจริต ๓ อย่าง  
๑. ประพฤติชอบด้วยกาย เรียก กายสุจริต กายสุจริต ๓ อย่าง  เว้นจากฆ่าสัตว์๑ เว้นจากลักทรัพย์๑ เว้นจาก

ประพฤติผิดในกาม๑   
๒. ประพฤติชอบด้วยวาจา เรียก วจีสุจริต วจีสุจริต ๔ อย่าง เว้นจากพูดเท็จ๑ เว้นจากพูดส่อเสียด๑ เว้นจากพูด

ค าหยาบ๑ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ๑    

                                         
๘ สมยศ เช้ือไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๓. 
๙ ปรีดี เกษมทรัพย์, “หลักสุจริตคือหลักความซ่ือสัตย์และความไว้วางใจ”, ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ สิงห

พันธ์ (ม.ป.ท.,๒๕๒๖). 
๑๐ องฺ. ทสก. ๒๔/๓๐๓. 



๒๑๑ 
 

๓. ประพฤติชอบด้วยใจ เรียก มโนสุจริต มโนสุจริต ๓ อย่าง ไม่โลภอยากได้ของเขา๑ ไม่พยาบาทปองร้ายเขา๑ 
เห็นชอบตามคลองธรรม๑   

หลักสุจริต๑๑ ในศาสนาอสิลาม ได้มีการอธิบายถึงหลักสุจรติว่า “สุจริตธรรม หมายถึง ความประพฤติชอบสุจริตใจ
หมายถึง การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความจริงใจต่อการกระท าโดยไม่ปรารถนาต่อสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นค าชมเชยหรือสิ่งตอบแทน
ท างานและประกอบศาสนกิจเพื่อหวังความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ เท่านั้น สุจริตธรรมต่อสิ่งใดบ้าง     

๑. สุจริตธรรมต่อศาสนกิจ โดยการด ารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจ 
ทัง้ปวงบนพื้นฐานแห่งภารกิจที่อัลลอฮ์ ทรงมอบหมายไว้อย่างครบถ้วน    

๒. สุจริตธรรมต่อของฝากเมื่อมีผู้ไว้วางใจฝากของไว้ มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ดูแลของฝาก 
นั้นมิให้บกพร่องหรือสูญหาย และต้องคืนของนั้นให้ครบถ้วนแก่ผู้เป็นเจ้าของหากเขาต้องการหรือครบก าหนดฝากในสภาพที่
สมบูรณ์    

๓. สุจริตธรรมต่อร่างกายมุสลิมต้องระวังรักษาอวัยวะทุกส่วน ให้ถูกใช้ไปตามสิทธิ   อันชอบธรรม มิให้ตกอยู่ในสิ่ง
ที่ต้องห้าม    

๔. สุจริตธรรมต่อค าพูด ค าพูดที่สุจริตธรรมนอกจากจะได้รับการตอบรับจากผู้ฟัง ด้วยดีแล้วยังถือเป็นการบริจาค
ทานที่เป็นผล ให้ผู้พูดได้กศุลอันยิ่งใหญ่ด้วย   

๕. สุจริตธรรมต่อหน้าที่การงาน โดยที่เขาต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

๖. สุจริตธรรมต่อธุรกิจและการค้าด้วยการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า
แต่อย่างใด”   

๒.๑ การปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 

การปลูกฝังเรื่องค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต๑๒ ต้องปลูกฝังให้ลึกเข้าไปในจิตใจ การศึกษามีบทบาทในการเสริมสร้าง
ค่านิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซื่อสัตย์ได้อย่างไรบ้าง  

๑. เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีปัญหามากมาย อาทิเช่น ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรัปชั่น การพนัน โสเภณี ฯลฯ 
เหตุเกิดเพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้าและประชาชนกล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตของ
ข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า และประชาชน ถ้าคนเราเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด หรือเกิดน้อย 
จึงจ าเป็นต้องคิดปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้กับคนไทยทุกคน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานความเจริญรุ่งเรืองของชาติไม่ใช่เพียง
ข้าราชการเท่านั้นที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต คนไทยทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย  

๒. เราควรเริ่มปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่แรกเกิดและเริ่มก่อตัวขึ้น จากความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่ ญาติพ่ี
น้องได้แสดงออกแก่เด็ก พ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่ส าคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเข้าสู่โรงเรียนถือครูเสมือนพ่อแม่คนที่สอง เด็กเชื่อใน
สิ่งที่ครูสอน ครูท าให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเรื่อความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นบทบาท
ของครูทุกคนในโรงเรียน และผู้บริหารที่ต้องท าตนเป็นแบบอย่าง  

๓. การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหน้าที่องค์กรหลักท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส าคัญคือ  
     ๓.๑ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง ต้องช่วยกันดูแลสร้างและปลูกฝังจิตส านึกนี้ด้วยการ
แนะน าสั่งสอน ท าตัวอย่างท่ีดีให้กับคนในครอบครัวของตน  

                                         
๑๑ กมล ตันจินวัฒนกุล, หลักสุจริต, วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีท่ี ๕ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๘๑-๘๒. 
๑๒ พน ม  พ งษ์ ไ พบู ล ย์ , ด ร . ,  ก า รปลู ก ฝั ง เ ร่ื อ ง ค่ า นิ ย มคว าม ซ่ื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต ,  [ ร ะ บ บ ออน ไลน์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า 

http://www.sahavicha.com/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.sahavicha.com/


๒๑๒ 
 
     ๓.๒ โรงเรียนและสถานศึกษา เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยคือ ให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหัวใจส าคัญของการศึกษา คือท าให้คนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทั้งต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย และต่อประเทศชาติ การปลูกฝังจิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต้องท าให้ผู้เรียน 
เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดีและปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย  
     ๓.๓ สถาบันสังคมต่างๆ ต้องมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์สุจริต วัด
และองค์กรทางศาสนาต่างๆ ช่วยได้มากในการอบรมสร้างความเชื่อความศรัทธาให้เกิดขึ้น  

๔. โรงเรียนและสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญยิ่งในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต หน้าที่หลักคือ การพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความงอกงามในทุกๆ ด้านอย่างมีดุลยภาพ คือต้องให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ ปัญญา ร่างกาย และทางสังคม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะทางจิตใจ ประการหนึ่งที่พึงปลูกฝังพัฒนาให้เกิดกับเด็กทุกคน แต่การพัฒนาคุณลักษณะด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทางด้านปัญญาคือ ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทางร่างกาย และสังคม 
เช่นเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการพัฒนา นิสัยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต จึงน่าจะมีกระบวนการ จัดการเรียนการสอน
ดังนี้  

๔.๑ กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ท าได้โดยการเล่านิทาน  
ถ้าเด็กโตสามารถเล่าเรื่องจริงและมีรายละเอียดประกอบ ได้มากขึ้น  

๔.๒ การยกย่องสรรเสริฐผู้ท าความดีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่แสดงออกถึงความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ควรยกย่อง  

๔.๓ การให้ศึกษาค้นคว้า หาบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  
โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพ่ือหาคนที่ชุมชนยกย่องนับถือและศึกษาจากหนังสือและให้เด็กบอกเหตุผลในการเลือกบุคคลนั้นมา
เป็นตัวอย่าง  

๔.๔ ให้นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงประวัติและความประพฤติของผู้เรียนที่ 
นักเรียนยกย่อง ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  

๔.๕ โรงเรียนประกาศยกย่องนักเรียนหรือครูที่มีความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏ 
แก่นักเรียน โดยทั่วไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ข้ึน ฯลฯ  

๕. กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  
๕.๑ การให้เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่ าเสมอ  
๕.๒ ยกย่องสรรเสริญให้ขวัญและก าลังใจกับผู้ประกอบความดี เป็นต้น  

๒. หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 

๒.๑ หลักหิริโอตตัปปะ    

หลักหิริโอตตัปปะ๑๓ ค าว่า “หิริ” หมายถึง “การละอายต่อบาป” ซึ่งค าว่า “บาป” หมายถึง “สิ่งที่ท าให้จิตใจเสีย 
คือมีคุณภาพต่ าลง ไม่ว่าจะเสียในแง่ใดล้วนเรียกว่าบาปทั้งสิ้น สิ่งที่ท าแล้วเป็นบาป  หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง บาปหมายถึงสิ่งที่
มนุษย์นั้นไม่ควรกระท า ไม่ว่าด้วยทาง กาย วาจา หรือใจ เพราะเป็นสิ่งที่พึงจะน าทุกข์มาให้แก่ตนและผู้อ่ืน  บาปในบริบทนี้  คือ
สิ่งที่ตรงกันข้ามกับค าว่า “สุจริต” นั่นคือ “ทุจริต” ฉะนั้น หิริ จึงหมายถึงการเกรงกลัวต่อความทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์
ก าลังตัดสินใจกระท า ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตทางใจที่เริ่มจากการคิดและมุ่งหวังจะคดโกง หรือคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

                                         
๑๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร., สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน , [ระบบ

ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.mcu.ac.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๑๓ 
 
คิดแสวงหาช่องทางที่จะกระท า  เมื่อตัดสินใจแล้วจึงน ากายไปคดโกงด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงการใช้วาจาพูดจา
หว่านล้อม หรือบิดเบือนเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองปรารถนา 

ในขณะที่โอตัปปะ หมายถึง “การเกรงกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมา” การที่มนุษย์ตระหนักรู้ถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนตามมาภายหลังที่ได้ตัดสินใจทุจริตคดโกงด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการถูกจับได้ การติดคุก และการเสีย
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของตัวเอง และตระกูล จึงจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้มนุษย์หยุดยั้งที่จะตัดสินใจประพฤติทุจริตคดโกงทรัพย์
สมบัติของบุคคลอื่น หรือสมบัติสาธารณะ 

หลักธรรมว่าด้วยหิริโอตัปปะ อันหมายถึงความละอายต่อบาป และเกรงกลัวต่อผลบาปที่จะเกิดตามมานั้น ถือได้ว่า 
เป็นแรงจูงใจส าคัญที่จะท าให้มนุษย์ยึดมั่นอยู่ในความสุจริตทั้งางใจ กาย และวาจา    แต่เมื่อใดก็ตามที่ธรรมคู่นี้ล้มสลายลงไป
จากใจ จะท าให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันในโลกได้อย่างมีสันติสุข เพราะหลักธรรมชุดนี้ ถือได้ว่าเป็นธรรมส าหรับคุ้มครองโลก 
เพ่ือให้ชาวบ้านละอาย และเกรงกลัวที่จะท าให้ผิดพลาดบกพร่องต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก 

ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้มนุษย์ไม่ละอาย และเกรงกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดตามมาคือ “ความโลภ”  จาก
กรณีศึกษาจ านวนมากพบว่า เมื่อมนุษย์ถูกความโลภครอบง า จะกลายเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าที่จะ
เกิดขึ้น  ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในคัมภีร์พระไตรปิฎก คือ “กรณีที่เกิดขึ้นในอัคคัญสูตร” ที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม  ทั้งนี้ 
เมื่อข้าวสาลีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มนุษย์จะเก็บข้าวรับประทานเพียงเพ่ือประทังความหิว เมื่ออ่ิมแล้วก็กลับไปท าหน้าที่ของ
ตัวเอง  แต่เมื่อจ าเนียรกาลผ่านไป มนุษย์บางกลุ่มสนใจเฉพาะความอยู่รอดของตัวเอง รวมไปถึงครอบครัวของตนเอง จึงเกิดการ
สะสมโดยการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่เป็นสมบัติสาธารณะไปเป็นของตนเอง โดยมิได้สนใจความอยู่รอดของคนอ่ืน   จึงตัดสินใจเก็บ
เกี่ยวไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจ และกลัวว่าคนอื่นๆ จะอยู่รอดหรือไม่  จากความไม่ละอายใจต่อเพ่ือนร่วมสังคม และ
ไม่เกรงกลัวว่าสังคมจะต าหนิหรือไม่ดังกล่าว จะท าให้สังคมเกิดความโกลาหล และขาดสันติสุขจนเป็นที่มาของการทุบต่อ และ
ต าหนิซึ่งกันและกัน ฉะนั้น ความละอายและความเกรงกลัวจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการคุ้มครองโลกและสังคมให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมากยิ่งขึ้น 

๒.๒ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

๑.๑ หลักฆราวาสธรรม ๔๑๔ สอนให้คนรู้จักการด าเนินชีวิตทางโลกอย่างผู้ประสบความส าเร็จ ซึ่ง ฆราวาส
ธรรม ประกอบด้วย ๒ ค า “ฆราวาส” แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก ผู้ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่า ความถูกต้อง ความดี
งาม นิสัยที่ดีงาม ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ โดยหลักธรรม ๔ ประการนี้ มี
ความส าคัญต่อการสร้างตัวของฆราวาสมาก ข้อปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ด้วยกายจริง คือ ประพฤติด้วยความสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง วาจา
จริง คือ พูดความจริง และใจจริง คือ มีความจริงใจ  

ลักษณะของสัจจะ คือ ๑) มีความจริง คือ เป็นเรื่องจริง  ๒) มีความตรง คือ ประพฤติสุจริตในกาย วาจา และใจ ๓) 
มีความแท้ คือ ไม่เหลวไหล ไม่ล้อเล่น 

๒. ทมะ  หมายถึง การฝึกฝน การฝึกตน ให้มีการปรับปรุงตัวทั้งในด้านจิตใจ และการกระท า ด้วยปัญญาเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่กระท าอยู่นั้น ทมะ เป็นธรรมที่มุ่งเน้นให้ใช้สติใคร่ครวญ และไตร่ตรองให้
รอบคอบก่อนที่จะกระท าการใดๆ โดยต้องค านึงอยู่เสมอว่า มีประโยชน์มากกว่าโทษหรือมีดีมากกว่าชั่วจึงจะกระท า โดยเฉพาะ
การเอาชนะความโกรธ เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้จิตใจขุ่นมัว ผิวพรรณเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดผลเสียแก่
ตนเองและผู้อ่ืน  
                                         

๑๔ หลักฆราวาสธรรม ๔, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา https://torthammarak.wordpress.com, 
[๑ ตุลาคม ๒๕๕๙].  



๒๑๔ 
 

ทมะ แบ่งเป็น ๒ ประการ คือ ๑) การฝึกฝนตนเอง เป็นความมุ่งหมายเพ่ือสะกดกลั้น ฝึกฝน อบรมจิตใจของตนให้
มีสภาพจิตใจดีขึ้น ให้เข้มแข็งมากขึ้น ฝึกข่มความรู้สึกเพ่ือให้พร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆที่อาจเกิดข้ึนต้องข่มใจไม่ให้แสดงอาการ
รวนเร หวาดหวั่น เช่น ไม่พลั้งเผลอสติด่าว่าออกมาโดยไม่มีสติยับยั้งหรือ ข่มความประหม่าเมื่ อต้องพูด หรือ แสดงออก ๒) การ
ข่มใจตนเอง คือ การยับยั้ง และรู้จักควบคุมจิตใจของตนไม่ให้ติดอยู่ในวังวนแห่งอบายมุขแห่งโกธะ คือ ความโกรธ โมโหร้าย 
โลภะ คือ ความทะยานอยากที่จะน าไปสู่การสนองความต้องการของตนในทางสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม และโมหะ 
คือ ความหลงกับความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนั้น 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค รวมถึงอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางใจ อาทิ 
ความยากล าบากในการงาน ค าด่าทอจากผู้อื่น  

ลักษณะของขันติ ประกอบด้วย ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความอดทน อดกลั้นต่อความยากล าบากตรากตร าทาง
ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ ความร้อน ความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยล้า ๒) ความอดทน อดกลั้นต่อ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย อาทิ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความทุกข์ทรมาน ก็รู้จักอดทนอดกลั้นเอาไว้ ไม่สร้างความทุกข์เพ่ิมขึ้นอีก 
๓) ความอดทน อดกลั้นต่อความเจ็บใจอันเกิดขึ้นทางจิตภาพ อาทิ วาจาส่อเสียด ถ้อยค าด่าว่าหยาบคายหรือค ากล่าวล่วงเกิน
ก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างความขุ่นเคืองใจอันไม่พึงปรารถนา ๔) ความอดทน อดกลั้นต่อพลังอ านาจบีบคั้นของกิเลส ได้แก่ 
ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสทั้งปวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตที่ดีงาม 

๔. จาคะ หมายถึง การบริจาคหรือความเสียสละจากความสุข และผลประโยชน์ของตน รวมถึงการละจากกิเลส 
ท าให้เป็นผู้มีความใจกว้าง รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ร่วมกับผู้อ่ืน 

จาคะมีความหมายกว้างกว่าทาน เนื่องจากจาคะ คือ การสละทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยไม่สนใจว่า
จะมีผู้รับหรือไม่และมีความหมายโดยนัยทั้งในระดับโลกียะ และโลกุตระ 
ในระดับโลกียะเป็นการเสียสละ การให้ทาน การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ทั้งในแง่วัตถุ และสิ่งที่เป็นนา มธรรม ส่วนใน
ระดับโลกุตระเป็นการสละในความยึดมั่นถือมั่น ความไม่ดีต่างๆ ที่อยู่ในจิตใจ ดังนั้นความเสียสละจึงมี ๒ นัยด้วยกัน ๑) การ
เสียสละวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ทรัพย์สิ่งของของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยไม่เกินก าลังความสามารถของตน ๒) การเสียสละสิ่งที่
เป็นนามธรรม เช่น สละกิเลส สละความเห็นแก่ตัว สละอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ ซึ่งการฝึกฝนให้มีจาคะย่อมท าให้จิตใจ
คลายความยึดมั่นถือมั่น และมีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ท าให้มีความสุขด้วยใจของตนเอง มีจิตที่เป็นอิสระ 
ไม่ข้ึนต่อสิ่งอ่ืนใดมีความสุขได้แม้จะต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งไป 

๒.๓ หลักเบญจศีล 

ศีล๑๕ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ส าหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นคฤหัสถ์คือเบญจศีลหรือศีล ๕  คือ 
ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี คือการตั้งใจงดเว้นการท าลายชีวิตสัตว์ ความมุ่งหมายในการที่ทรงบัญญัติศีลข้อ

นี้ ก็เพ่ือให้มนุษย์อบรมจิตของตนเองให้คลายความเหี้ยมโหดมีความเมตตากรุณาต่อกันและเผื่อแผ่ความรักความเอ้ืออาทรแก่
สัตว์ทั้งปวงด้วย เห็นชีวิตของผู้อื่นเสมอกับชีวิตของตนและให้ปลูกไมตรีจิตในสัตว์ทุกจ าพวก 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไว้ในหนังสือเบญจศีล  เบญจธรรมว่า  ขอบเขต
ของสิกขาบทนี้ มีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งผู้รักษาศีลจะต้องเว้น เพ่ือรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ คือ 

๑. การฆ่า  การท าให้ตายด้วยตนเอง หรือใช้ผู้อ่ืนท า หรือร่วมกับคนอ่ืน 
๒. การท าร้ายร่างกาย การท าให้บาดเจ็บอย่างสาหัส 

                                         
๑๕ หลักศีล ๕, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.watthaimn.com/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙].  

http://www.watthaimn.com/


๒๑๕ 
 

๓. การทรกรรม เช่น การใช้งานเกินก าลัง การกักขัง การน าสัตว์ไปโดยวิธีทรมาน การผลาญสัตว์ เช่น ยั่วให้ต่อสู่
กันเพ่ือความสนุกสนาน 

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมย ความมุ่ง
หมายในการบัญญัติสิกขาบทนี้ เพ่ือให้ทุกคนเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน เว้นจากการท ามาหากินในทางทุจริต ประกอบอาชีพ
ในทางมิจฉาชีพ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางเลี้ยงชีพ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายว่า ข้อห้ามหรือขอบเขตของสิกขาบทนี้  มีทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งผู้รักษาศีลจะต้องเว้น เพ่ือรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ คือ 

๑. โจรกรรมมี  ๑๔  อย่างคือ (๑) ลัก  ถือเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่เห็น ที่เรียกว่า ขโมยและตัดช่องย่องเบา  (๒) 
ฉก ชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ ที่เรียกว่า ตีชิง วิ่งราว (๓) กรรโชก  ขู่ให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ ที่เรียกว่า จี้ ในปัจจุบันนี้ (๔) ปล้น 
รวมหัวกันหลายคน มีศรัตราอาวุธเข้าแย่งทรัพย์ 
(๕) ตู่ อ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น ที่ดินซึ่งไม่อยู่ในปกครองของตน (๖) ฉ้อ  โกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่
ตนปกครอง เช่น โกงของฝาก โกงที่ดินที่ตนอยู่อาศัย (๗) หลอก ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อแล้วให้ทรัพย์ (๘) ลวง  ใช้เล่ห์เอาทรัพย์
เครื่องมือลวง เช่น โกงตาชั่ง (๙) ปลอม ท าหรือใช้ของปลอม เช่น ธนบัตรปลอม ยาปลอม (๑๐) ตระบัด  ยืมของคนอ่ืนมาใช้แล้ว 
ยึดเอาเสีย กู้หนี้แล้วไม่ใช้ดอก (๑๑) เบียดบัง  กินเศษกินเลย เช่น เลี้ยงสัตว์ กินค่าอาหารสัตว์ (๑๒) สับเปลี่ยน แอบสลับเอาของ
ผู้อื่น ซึ่งมีค่าสูงกว่า (๑๓) ลักลอบ หลบหนีภาษีของหลวงหรือลอบน าสิ่งที่ต้องห้าม เช่นเหล้าเถื่อน  
(๑๔) ยักยอก ยักเอาทรัพย์ของคนท่ีถูกริบไว้  ยักยอกภาษี  ยักยอกทรัพย์ที่ถูกฟ้องล้มละลายไว้ 
 

๒. อนุโลมโจรกรรม ท าโจรกรรม คือ กิริยาที่ไม่ท าให้โจรกรรม ๑๔ อย่าง แต่ท างานคล้ายโจรกรรม พออนุโลมเข้า
กับโจรกรรมได้ เรียกว่า อนุโลมโจรกรรมมี ๓ อย่าง คือ (๑) สมโจร  สนับสนุนโจร เช่น ให้ที่พักและอาหารและรับซื้อของโจร (๒) 
ปอกลอก คบหาเพ่ือปลอกลอกเอาทรัพย์ (๓) รับสินบน รับสินจ้างแล้วท าผิดหน้าที่ เพราะเกรงใจเขา 

ทั้ง ๓  อย่างนี้ ศีลไม่ขาดแต่ด่างพร้อย เฉพาะการรับสินบนนี้  ถ้าผู้รับมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ในการท าลายกรรมสิทธิ์
ของผู้อื่น ก็เป็นการร่วมโจรกรรมโดยตรง ศีลขาด 

๓.  ฉายาโจรกรรม  คือ การกระท าที่ไม่ท าอนุโลมโจรกรรม แต่ท าพัสดุของผู้อ่ืนให้สูญเสียและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่
ตน  เรียกว่าฉายาโจรกรรม มี ๒ อย่าง คือ (๑) ผลาญ ท าลายทรัพย์ของผู้อ่ืนให้เสียหาย (ไม่เอามาเป็นของตน) เช่น เผาบ้าน
เสียหาย (๒) หยิบฉวย  ถือวิสาสะเกินขอบเขต เช่น ลูกหลานเอาของพ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถือเอาของ
ญาติมิตรมากกว่าที่เขาอนุญาตให้ เอาโดยไม่ต้องซื้อ ทั้ง ๒ อย่างนี้  ศีลไม่ขาดแต่ด่างพร้อย 

ข้อยกเว้นการถือเอาของผู้อ่ืนโดยวิสาสะ คือ ของญาติหรือมิตรหรือคนที่คุ้นเคยกันเคยช่วยเหลือกัน เคยอนุญาตไว้
ก่อน แม้จะถือเอาโดยไม่บอกก็ไม่เป็นอทินนาทาน แต่ประกอบด้วยลักษณะการถือวิสาสะในอัฏฐสาลินี ที่ท่านอธิบายว่าต้ อง
ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ (๑) เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน (๒) เจ้าของเคยอนุญาตไว้ก่อน (๓) เมื่อถือเอาแล้วไม่มีคนสนเท่ห์ (๔) 
ของนั้นเป็นของที่เจ้าของไม่หวงแหนส าหรับเราหรือพอให้ได้ (๕) เมื่อเจ้าของรู้แล้วก็พอใจไม่ว่าอะไร 

ศีลข้อที่ ๓ กามเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ การงดเว้นจาการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ความมุ่งหมายในการ
บัญญัติสิกขาบทนี้คือ เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน รักษาสายโลหิตวงศ์ตระกูลของตนไม่ส าส่อนกันเยี่ยงสัตว์
เดียรัจฉาน หรือเป็นผู้มักมากในกาม 

ในอัฏฐสาลินีได้อธิบายถึงขอบเขตของข้อห้ามตามสิกขาบทนี้ว่า ทั้งหญิงและชายย่อมประพฤติผิดในกามได้ด้วยกัน
ทั้งสองฝ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังนี้ 

ก. หญิงที่ต้องห้ามส าหรับชายมี ๓ จ าพวก คือ (๑) หญิงมีสามี โดยที่สุดแม้แต่ภรรยาชั่วคราวเช่าชั่วคืนก็ถือว่ามี
เจ้าของ (๒) หญิงที่มีผู้พิทักษ์รักษา เช่น บิดามารดาหรือญาติเป็นต้นรักษา 



๒๑๖ 
 
(๓) หญิงที่มีจารีตห้าม เช่น แม่ ย่า ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน นักบวช หญิงทั้ง ๓ ประเภทนี้ เมื่อชายประพฤติล่วงเกิน จะโดย
เขายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม ศีลย่อมขาด 

ข. ชายที่ต้องห้ามส าหรับหญิงมี ๒ จ าพวก คือ (๑) ชายอ่ืนทุกคนนอกจากสามีของตน ส าหรับหญิงมีสามี (๒) ชาย
ที่จารีตห้าม เช่น พ่อ ปู่ ตา ทวด ลูก หลาน เหลน นักบวช  ชาย ๒ ประเภทนี้ เป็นวัตถุแห่งกาเมสุมิจฉาจารของหญิง คือผิดศีล 
เว้นไว้แต่ถูกข่มขืนไม่เต็มใจ ส่วนการเคล้าคลึงหรือพูดเกี้ยวแม้ศีลจะไม่ขาดย่อมท าให้ศีลด่างพร้อยได้  

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี คือ การงดเว้นจากการพูดเท็จ ความมุ่งหมายในการทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ คือ 
เพ่ือป้องกันการท าลายประโยชน์ของตนและผู้อ่ืนด้วยการพูดเท็จและให้เป็นคนมีสัจวาจา 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายสิกขาบทข้อนี้ว่ามีข้อห้ามและขอบเขตทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม ซึ่งผู้รักษาศีลจะต้องเว้นเพ่ือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ คือ  

๑. มุสาวาท ๗ วิธี (การแสดงเท็จ หรือลักษณะแห่งมุสาวาท) ท่านประมวลไว้มี ๗ วิธี คือ (๑) ปด ได้แก่การโกหก
ชัด ๆ ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น ไม่มีว่ามี (๒) ทนสาบาน คือ ทนสาบานเพ่ือให้คนอ่ืนหลงเชื่อว่าตนไม่เป็นเช่นนั้น จะด้วยวิธีแช่ง
ตัวเองหรือด้วยวิธีนั่งนิ่งเมื่อถูกถามก็จัดเป็นทนสาบาน (๓) ท าเล่ห์กะเท่ห์ ได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริง เช่น 
อวดวิเศษเรื่องใบ้หวยโดยไม่รู้จริงเห็นจริง (๔) มายา แสดงอาการหลอกคนอ่ืน เช่น ไม่เจ็บท าเป็นเจ็บ เจ็บน้อยท าเป็นเจ็บมาก 
(๕) ท าเลศ คือไม่อยากจะพูดเท็จแต่พูดเล่นส านวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฝังคิดผิดไปเอง เช่น เห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าไปไม่อยากบอกให้
ผู้อ่ืนทราบว่าตนเห็น จึงย้ายที่ยืนหรือที่นั่งไป เมื่อถูกถามพูดเล่นส านานว่าอยู่ที่นี่ไม่เห็น อย่างนี้เรียกว่าท าเลศ  (๖) เสริมความ 
เรื่องเล็ก แต่พูดให้คนฟังเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่นเห็นไฟไหม้หญ้าแห้งก็ตะโกนเสียงดังว่าไฟ ๆ เพ่ือให้คนแตกตื่นตกใจหรือ
โฆษณาสินค้าพรรณนาสรรพคุณจนเกินความจริง (๗) อ าความ ตรงกันข้ามกับเสริมความ คือเรื่องใหญ่แต่พูดให้เป็นเรื่องเล็ก 
หรือปิดบังอ าพลางไว้ไม่พูดไม่รายงานต่อผู้มีหน้าที่ให้รับทราบ 

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ การเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ได้แก่การดื่ม
น้ าเมาคือสุราและเมรัย ความมุ่งหมายในการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ คือเพ่ือให้คนมีสติไม่ประมาท รักษาสติของตนไว้ไม่ให้เผอเรอ 
พลาดพลั้งในการปฏิบัติงานประจ าเพ่ือด ารงชีวิตโดยราบรื่น   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบาย
สิกขาบทข้อนี้ว่า มีข้อห้ามหรือขอบเขตทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรง คือ น้ าเมา ได้แก่ 

๑. สุรา น้ าเมาที่กลั่น ที่เรียกกันว่า เหล้า 
๒. เมรัย น้ าเมาที่ยังไม่ได้กลั่น ได้แก่ เบียร์ สาโท น้ าตาลเมา กระแช่ เป็นต้น 
โดยทางอ้อม หมายถึง ยาเสพย์ติดให้โทษทุกชนิด เช่น ฝิ่น กัญชา สารไอระเหย เป็นต้นเป็นอันห้ามไว้ในศีลข้อนี้ 

กิริยาที่ท าไม่เฉพาะการดื่มอย่างเดียวแต่หมายถึงการสูบและการฉีดด้วย การดื่มสุราและการเสพยาเสพย์ติดให้โทษที่ท าให้ศีล
ขาดนั้น ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ 
(๑) ของนั้นเป็นของมึนเมา (๒) มีเจตนาจะเสพของมึนเมานั้น (๓) พยายามเสพ (๔) ให้ล่วงไหลผ่านล าคอลงไป 

๓. บทสรุป 

ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่จ าเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม จะต้องมีการ
ปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุ่นวาย ไม่
สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้น จนก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย  การด าเนินชีวิตในสังคม 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การจะมีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคม
อย่างไรบ้าง แล้วท าอย่างไร ผู้ที่จะสร้างความซื่อสัตย์สุจริตจึงต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะน าพาให้เป็นคนที่พูดจริง ท าจริง เป็นคน
จริงใจ เป็นคนตรง ซื่อสัตย์ เป็นที่เชื่อถือ เคารพนับถือของคนอ่ืน และเป็นผู้ที่เคารพนับถือตัวเองได้ ค าตอบก็คือ การฝึกฝนให้
ทุกคนสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางสติปัญญา 



๒๑๗ 
 

คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกคนที่ส าคัญนั้น ได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี         ความละอายชั่วกลัวบาป 
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระท า ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีก
อย่างหนึ่งที่ส าคัญ เป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต๑๖ จากพระบรมราโชวาทจะเห็นได้ว่า ความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นสิ่งดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อน าไปใช้กับการประกอบ
อาชีพ วิชาชีพในการท างานซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์และสังคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์จะต้อง
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะในการท างานนั้นมนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคน
จ านวนมากที่มีความเชื่อและความคิดเห็นต่างกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้นๆ 

การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ หิริ โอตัปปะ, ฆราวาสธรรม ๔, และ ศีล ๕ เป็นต้น เข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดก็ตามเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ถูกต้อง  เที่ยงธรรม จึงเกิดผลดีแก่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรปลูกฝัง เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดมีแก่คนในชาติอย่างยั่งยืน
ตลอด 
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Safety First: กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด 

ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ 
อาจารย์ประจ า วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร. 

 
บทคัดย่อ 

Safety First: กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด เป็นกระบวนการที่สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวัดที่
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิต และทรัพย์สินของวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของวัดในด้านการ
สาธารณูปการ อันจะรวมถึงการจัดการทางด้านบุคลากรของวัดด้วยเช่นกัน ผลของการด าเนินการจะท าให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ (Zero Accident)  โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ คือ  ๑) ก าหนดนโยบาย โดยมีการจัดท านโยบายความปลอดภัย
ภายในวัด  ๒) ก าหนดบทบาทผู้น าที่รับผิดชอบ โดยมีการก าหนดพระสงฆ์/บุคลากรผู้รับผิดชอบ และมีการแต่งตั้งคณะท างาน
หรือคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด  ๓) การวางแผนและการน าระบบไปปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณด้านความปลอดภัย  มีการก าหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยภายในวัด มีการอบรมให้
ความรู้กับบุคลากรภายในวัดทุกระดับ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่อยู่อาศัยหรือท างานภายในวัด มีการอบรมเก่ียวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีการจัดท าโครงการหรือการด าเนินการเพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในวัด มีการดูแล ส ารวจ หรือ
ตรวจสอบความปลอดภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งน าผลไปปรับปรุงแก้ไข มีการป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในวัด   มีการจัดท าระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือมีการต่อสายดินที่มี
ประสิทธิภาพมีการจัดท าระบบป้องกันและระงับอัคีภัยภายในวัด มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน มีการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงข้นต้น มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด มีการจัดหาหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาจัดฝึกสอนดับเพลิงและหนี
ไฟภายในวัด  มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยและวางแผนป้องกันอย่างเหมาะสมภายในวัด    มีการก าหนด
มาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการจัดระบบจราจรและพ้นที่จอดรถภายในวัด ๔) การประเมินผล โดยมีการตรวจประเมิน
ภายในขึ้น และ ๕) การทบทวนการจัดการ โดยมีผู้บริหารวัดระดับสูงเข้าร่วมเป็นประธานในการทบทวน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลด
อุบัติเหตุภายในวัดให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ค าส าคัญ : กระบวนการ, ความปลอดภัย, วัดในพระพุทธศาสนา 
Abstract 
 Safety First: The process of creating Safety in the temple process can reduce accidents that 
occurred in the temple, causing losses to life and property of the temple. As part of the management 
activities of the temple, in the utilities, which would include personnel management of the temple as well. 
The result of the operation will cause accidents to zero (Zero Accident). The procedure and how to do it is: 
1) defines the policy, by making the safety policy inside the temple 2) define the role that responsible 
leadership by priests/personnel responsible and has appointed a working group or Committee of safety inside 
the temple. 3) planning and bring the system to the safety work plan and budget.  The rules are defined, or 
the safety practices of guidelines inside the temple. Training of personnel within the temple, including the 
monks and novices. And people living or working within the temple, there is a first aid training. There are 
projects or operations in order to maintain a clean and tidy inside the temple. Maintenance inspections or 
monitoring safety by persons responsible are clearly defined. As well as to update the Edit. There is a 
potential hazard from mechanical. The tool. Measuring devices are electrical hazard protection systems, 
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leaks, or is grounded efficient protection and are made for suspending the fire inside the temple. There is a 
clear and fire alarm plans. With concentrated fire training started. There are fire drills and fire inside the 
temple. With the supply of certified agencies, established coach fire escape and fire inside the temple.  
Information is stored in accident or illness and to plan appropriate precautions inside the temple. Security 
control measures are assigned management systems, traffic and parking, inside the temple 4) assessment by 
internal audit and. 5. the management review) by measuring high level executive who joined as Chief 
Executive in the review to reduce accident rate inside the temple to zero (Zero Accident) has further 
concretely.  
Keywords:   process , safety, Buddhist temple  
บทน า 

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ในพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงเรียน สถานที่
ราชการ มักก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลภายในองค์กรนั้น โดยในทุกครั้งมัก
มีทั้งการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินสาธารณะเสียหายตามมาอย่างเนืองๆ  จากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผลมาจากความละเลย ความใส่ใจ ไม่มีการป้องกัน จนเกิดเป็นความเคยชิน และมีความประมาทเลินเล่อในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน  วัดก็เป็นอีกสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่งที่มีการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยขึ้นเช่นกัน  

กระบวนการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ที่เป็นสถานประกอบการในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงาน โรงงาน 
โกดัง หรือสถานที่ประกอบกิจการอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจะมีกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม บังคับใช้ให้เอกชนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่เป็นกระบวนการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยของสถานประกอบการ เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระทรวงแรงงานใช้บังคับแก่สถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้าน
อาชีวอนามัย และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งกฎหมายที่ออกตามมาปกป้องคุ้มครองลูกจ้างในการท างานให้แก่
นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎหมายที่ออกตามมา
ก าหนดให้ผู้ประกอบการประกอบกิจการโรงงานอย่างปลอดภัยที่เป็นทั้งกฎกระทรวง และ  ประกาศที่ออกตามมาใช้บังคับเป็น
ล าดับ   

ส่วนกรณีของพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบันได้มีการรณรงค์จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดภัย  เป็นแผนงาน
ประจ าปีของโรงเรียน และได้มีการจัดท านโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา แผนงาน  คู่มือ และมาตรการด้านการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการด าเนินมาตรการ  ๔ 
ด้าน คือ  

๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอุบัติเหตุ  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอุบัติภัย  
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคม  
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ๒๕๕๙) 

ปัจจุบันหน่วยงานราชการได้มีการร่วมบูรณาการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ๖ กระทรวง คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม เรียกว่า โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  (Safety Thailand) มีแนวทางการด าเนินการ
ความร่วมมือโดยสรุปแบ่งออกเป็น ๒ ระยะคือ  
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๑. การด าเนินการระยะสั้น ก าหนดให้จัดท าแผนบูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการด าเนินงาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับอัคคีภัย และด้านความ
ปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี แต่ละด้านจะ ด าเนินการใน ๓ มิติ คือ  

- มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ (การสร้างการรับรู้และการสร้างจิตส านึก)   
- มิติการก ากับดูแล   
- มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชารัฐ) โดยมีช่วงระยะเวลาการด าเนินการ ๖ เดือน  

๒. การด าเนินการระยะยาวเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการท างาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนท างานให้
ยั่งยืนต่อไป (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ๒๕๕๙) 

จากกรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยข้างต้นจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมขึ้น เช่น กรณีโรงเรียนก็จะมีการรณรงค์โครงการโรงเรียนปลอดภัย ที่เน้นไปสู่การสร้างหรือ
ด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาสังคม และปัญหาด้านสุขภาพ  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงด้าน
การบูรณาการร่วมกันของทั้ง 6 กระทรวง ด้านความปลอดภัยในบทบาทภารกิจของแต่ละกระทรวง  แต่กรณีความปลอด ภัย
ภายในวัดที่จะเป็นกระบวนการสร้างให้ภายในวัดความปลอดภัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีกฎหมายที่ก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ  ซึ่งหากพิจารณาจากการบริหารในทางพระพุทธศาสนา อันหมายถึง การดูแลรักษาตนเอง เรียกว่า “กายบริหาร” ไป
จนถึงการปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะภายในวัด อันได้แก่หมู่พระภิกษุ ชื่อว่า “พระสงฆ์” และสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ฆราวาส ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด รวมทั้งการจัดการกิจการของวัด เรียกว่า “การบริหาร” และ “การปกครองคณะสงฆ์” 
ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ ซึ่งความจริง “สังฆมณฑล” นับตั้งแต่ส่วนย่อยคือ วัด ถึงส่วนรวมคือ คณะสงฆ์ไทยทั้งหมดทั่วทั้ง
ประเทศ ฉะนั้นในการบริหารวัด จึงมีความหมายกว้าง ทั้งการดูแลรักษาคน การปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะคือ พระภิกษุสงฆ์
ทั้งวัด รวมทั้งสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งจัดการกิจการวัด ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมต่างๆ พิธีกรรมต่างๆ 
และการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ของวัดอันเป็นส่วนรวมของพระภิกษุทั้งวัด โดยวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไปเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารวัดก็คือ เจ้าอาวาสประจ าแต่ละวัดนั่นเอง เป็นผู้
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย สรุปได้ว่า  

๑) เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๑.๒ ปกครอง และสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
๑.๓ เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรพชิต และคฤหัสถ์ 
๑.๔ ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

๒)  เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒.๒ สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ออกไปเสียจากวัด 
๒.๓ สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัด หรือให้ท าทัณฑ์ บน หรือให้ขอ
ขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎ
มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
(พระราชญาณวิสิฐ, ๒๕๔๘) 
จากการที่พระภิกษุสงฆ์มีฐานะพิเศษจากคฤหัสถ์ คือ มีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง  
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การบริหารโดยเฉพาะอีกต่างหากจากตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งในธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ์ ในพระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนานี้ แยกกล่าวโดยย่อได้ ๔ อย่างคือ 

๑) การบริหารตน  
ก) กายบริหาร คือ การดูแลรักษากายตน มีกาท าความสะอาดร่างกาย และการแต่งตัว  
ข) การบริหารกาย วาจา และการบริหารจิต คือการดูแลรักษากิริยามารยาททางกาย และทางวาจา และการ

อบรมรักษาจิตใจ 
๒) การบริหารหมู่คณะที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด 

เป็นการปกครองดูแลหมู่คณะ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว และตามกฎหมายบ้านเมือง ตลอดทั้งกฎข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของ
มหาเถรสมาคม  

๓) การบริหารกิจกรรมของวัด 
เป็นการให้การศึกษา อบรม และเผยแพร่ธรรม อันเป็นกิจกรรมหลักของวัด และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น นวกรรม (การ
ก่อสร้าง) และการสาธารณูปการ ที่จ าเป็น การอ านาวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล การศึกษาสงเคราะห์ และ
การสาธารณสงเคราะห์ ฯลฯ 

๔) การบริหารศาสนสมบัติของสงฆ์หรือของวัด 
เป็นการดูแลรักษา และจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัด ได้แก่ การเงินอันเป็นสื่อกลางเพ่ือแลกเปลี่ยนปัจจัย ๔ 
และภัณฑะ ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์ (ของหนัก) ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หรือ        อสังหาริมทรัพย์ ก็ตาม หรือลหุภัณฑ์ 
(ของเบา) ได้แก่ บิณฑบาต เภสัช และบริขาร ก็ตาม ที่เขาถวายเป็นสาธารณะแก่หมู่ภิกษุ จัดเป็นของ “สงฆ์” 
ทั้งหมด ซึ่งจะต้องด าเนินการตามพระวินัย และท้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕๑๑) ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติ และจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้ ตามข้อ ๖ ให้เจ้า
อาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท าบัญชีรายรับจ่ายเงินของวัด ฯ  

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการบริหารทางพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมจะหมายถึงคณะสงฆ์ไทยทั้งหมดทั่วประเทศ และการ
บริหารตามพระธรรมวินัยที่เป็นธรรมนูญการปกครองเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น แต่ส าหรับกรณีต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้ันตอนหรือล าดับการด าเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการความปลอดภัยภายในวัดเพียงเท่านั้น 

ในปัจจุบันกระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัดซึ่งในบทความนี้ เรียกว่า  “ปลอดภัยไว้ก่อน”  (Safety 
First)  เพ่ือที่ใช้ต่อสู้กับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นภายในวัด โดยมีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้ด้าน
การบริหารวัดตามธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ์ และให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในวัดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยที่มีความตระหนักในด้านพฤติกรรมความปลอดภัยต่อบุคลากรภายในวัดเพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงระดับบุคคลที่อยู่ในวัดหรือบุคคภายนอกที่เข้ามาในวัด ซึ่งจากการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ของวัด
โดยทั่วไปนิยมแบ่งเขตพ้ืนทีภายในออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ 

๑) เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์ 
แห่งสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ที่เก่ียวเนื่องกับพระ
พุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ คือ 

-  พระเจดีย์ พระมณฑป พระปรางค์ : อาคารที่สร้างเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางหลักของวัด 
-  พระอุโบสถ : อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในการท าสังฆกรรม 
-  พระวิหาร : อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ และฆราวาส 
-  เจดีย์ : อาคารที่ใช้บรรจุอัฐิ หรือประกอบเพื่อให้ผังรวมสมบูรณ์ 
-  หอระฆัง : อาคารที่ใช้เป็นเครื่องตีบอกเวลาส าหรับพระสงฆ์ 
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-  ศาลาต่างๆ 
๒) เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่ก าหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เพ่ือให้

สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปด้วย
อาคารสถาน ที่สัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านั้น อันได้แก่ 

- กุฏิ : อาคารที่ใช้ส าหรับอาศัยหลับนอนกัปปิยกุฎี : โรงเก็บอาหาร 
- หอฉัน : อาคารที่ใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร 
- วัจจกุฎี : อาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 
- ศาลาการเปรียญ : อาคารที่ใช้เป็นที่เรียนหนังสือของพระสงฆ์ 
- หอไตร : อาคารที่ใช้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา 
- ชันตาฆร : โรงรักษาไฟและต้มน้ า 
- ธรรมศาลา : โรงเทศนาธรรม 
- ห้องสรงน้ า : ห้องช าระกาย 

๓)  เขตธรณีสงฆ ์หมายถึงเขตพ้ืนที่ในพระอารามที่วัดก าหนดพ้ืนที่บางส่วนที่เหลือจากการจัด แบ่งเขตส าคัญ คือ เขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพ้ืนที่ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆของวัด เช่น 
ใช้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้ง
โรงเรียนเพ่ือให้การศึกษาแก่สังคม แบ่งเป็นพื้นที่ให้คฤหัสถ์เช่าเพ่ือใช้เป็นแหล่งท ามาหากิน อาทิการสร้างตึกแถว หรือท าเป็น
ตลาดเป็นต้น 
    เนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจท าให้พระสงฆ์/บุคลากรเกิดการ
บาดเจ็บ สูญเสียชีวิต หรือสญูเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าพระสงฆ์/บุคลากรมี
พฤติกรรมประมาท ขาดความระมัดระวัง การสร้างเสริมความปลอดภัยภายในวัดจึงมีความส าคัญต่อการลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยต่างๆ  ท าให้คนภายในวัดมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่ส่งผลท าลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการสร้าง
ความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการด าเนินงานที่เป็นล าดับขั้นตอน และอาศัยความร่วมมือของวัดพระสงฆ์/บุคลากร
ภายในวัดเป็นพื้นฐาน  ย่อมท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรง
กับความต้องการของพระสงฆ์/บุคลากรภายในวัดได้อย่างแท้จริง เช่น กระบวนการทางประชาสังคมที่ใช้สร้างเสริมความ
ปลอดภัยภายในวัด ก็ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัดอีกวิธีหนึ่ง เพราะวิธีการที่ยึดวัดเป็นศูนย์กลาง และให้
ความส าคัญในเรื่องของความร่วมมือกันของพระสงฆ์/บุคลากรภายในวัดในอันที่จะสร้างจิตส านึกเรื่องความปลอดภัย จนเกิด
ความตระหนักช่วยกันดูแลและป้องกันอันตรายต่างๆภายในวัดได้เป็นอย่างดี 
        ดังนั้น ในทุกวัดควรสร้างความปลอดภัยภายในของตนเองให้เกิดข้ึน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ภายในวัดไม่ให้ได้รับอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยใช้กระบวนการสร้างความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และน า
ปัจจัยข้างต้นภายในวัดที่ประกอบด้วยปัจจัยการบริหารวัด บุคลากรภายในวัดอันประกอบด้วย ผู้บริหารวัด คือ เจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร คฤหัสถ์หรือบุคลากรภายในวัด ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในวัดได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ท า
หน้าที่ตามบทบาทของแต่ละบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยในวัด โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ของวัดที่เรียกว่า เขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความปลอดภัยภายในวัด 

กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด 
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กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยที่ควรมีการด าเนินการในวัด 
เพราะความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีพึงได้รับ โดยบุคลากรภายในวัดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์/คฤหัสถ์มีสิทธิที่จะอยู่ในวัดอย่าง
ปลอดภัย มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการกับความปลอดภัยในวัด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย มีส่วนร่วมที่จะ
ตัดสินใจว่าสิ่งใดคืออันตราย อะไรคือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บและความไม่ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งกระบวนการสร้าง
ความปลอดภัยในแต่ละวัดอาจมีขั้นตอน ล าดับและรูปแบบของการด าเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยที่
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกการด าเนินงานตามกระบวนการสร้างความปลอดภัยในวัดนั้นจะต้องมี หลักการที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ มุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยของบุคลากรภายในวัดเป็นส าคัญซึ่งเมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับกฎหมายความ
ปลอดภัย มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน  การบูรณาการร่วมกันด้านความ
ปลอดภัยของ ๖ กระทรวงที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงขอน าเสนอกระบวนการสร้าง ความปลอดภัยภายในวัด ดังนี้  

๑) ก าหนดนโยบาย โดยมีการจัดท านโยบายความปลอดภัยภายในวัด โดยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหาร 
สูงสุดของวัดเป็นผู้ก าหนดนโยบายความปลอดภัยภายในวัด โดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนาม โดยให้เหมาะสมกับขนาดของ
วัด ลักษณะกิจกรรม และความเสี่ยงของอันตรายในวัดนั้นๆ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะเป็นกรอบในการก าหนด และทบทวน
วัตถุประสงค์ของความปลอดภัยในวัดที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย  ภายในวัด โดยมีกรอบของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ และของมหาเถรสมาคม 

๒)  ก าหนดบทบาทผู้น าที่รับผิดชอบ โดยมี 
- การก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยภายในวัดไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารความ

ปลอดภัย ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ และก าหนดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในวัดไว้ให้ชัดเจน โดยเจ้าอาวาสแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบไว้เป็นเอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในวัดได้รับทราบ และเจ้าอาวาสแต่งตั้งตัวแทนให้ดูแลด้านความปลอดภัยเป็น
ตัวแทนด้านความปลอดภัย(Safety Representative) โดยเฉพาะท าหน้าที่บริหารแทนด้วยก็ได้ โดยเป็นผู้ดูแลด้านความ
ปลอดภัยภายในวัด ตลอดจนด าเนินการมีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติในด้านความปลอดภัยขึ้น โดยให้มีการน าไปปฏิบัติภายใน
วัดและรักษาไว้ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรายงานผลด้านการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยให้แก่เจ้าอาวาส พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยประสานผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมใน
การ ด าเนินการด้านความปลอดภัยภายในวัด  

- มีการแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด (Safety Committee) ให้พิจารณาการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด ส่วนจ านวนกรรมการให้มีการพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่
ของวัดที่รับผิดชอบ หรือพิจารณาจากจ านวนบุคลากรภายในวัดที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบให้มีความปลอดภั ย หากมีจ านวน
มากก็พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

๓) การวางแผนและการน าระบบไปปฏิบัติ โดยมี 
- การจัดท าแผนงานและงบประมาณด้านความปลอดภัย ในการจัดท าแผนงานความปลอดภัยภายในวัด ซึ่งควรมีการ

จัดท าแผนแบ่งออกเป็นแผนงานความปลอดภัยหลักของวัด โดยมีแผนความปลอดภัยย่อย หรือแยกออกเป็นไปตามแต่ละพ้ืนที่ 
หรือตามโครงสร้างตามหน่วยงานการบริหารท างานภายในวัด โดยในแต่ละแผนงานของแต่ละหน่วยงาน หรือพ้ืนที่ควรให้มีการ
ก าหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยขึ้น โดยควรก าหนดล าดับความส าคัญในการด า เนินการ
ตั้งแต่ การก าจัด การเปลี่ยนหรือทดแทน การควบคุมในด้านวิศวกรรม การควบคุมด้านการบริหารจัดการ การเตือนอันตราย 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการก าหนดกรอบระยะเวลา ให้มีการตรวจติดตามและวัดผลการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ก าหนดไว้ หากต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมก็ปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมได้ ในการด าเนินการควรให้ผู้เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 
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- การก าหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยภายในวัด ซึ่งการก าหนดกฎระเบียบดังกล่าว จะ
เกิดข้ึนจากการที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ หรือของมหาเถรสมาคม มีการก าหนดไว้ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
แต่ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องมีการแจ้งรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือจากการประเมินความเสี่ยงของผู้เกี่ยวข้อง แล้ว
น าเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย และน าเสนอแก่เจ้าอาวาสลงนามประกาศเป็นกฎ ระเบียบ ด้าน
ความปลอดภัยบังคับใช้ในภายวัด โดยมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่ของ
วัดได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- การอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในวัดทุกระดับ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่อยู่อาศัยภายในวัด  ซึ่งในการ
ด าเนินการในขั้นตอนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยภายในวัดนี้ จะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มหาเถรสมาคม และของวัดที่มีการก าหนดขึ้นให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งขั้นตอนการ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่มีการด าเนินการที่ เรียกว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเพ่ือให้บุคลากรภายในวัดที่เก่ียวข้องมีความรู้
ความสามารถในข้ันตอนการปฏิบัติ ที่สามารถน าไปปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามขั้นตอนนั้นๆ ได้ ซึ่งนอกจาจะเป็นการอบรมให้
ความรู้ส าหรับการด าเนินการต่างๆ ในระยะเริ่มต้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการปฏิบัติใดก็สมควรที่จะมีการสื่อสาร
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และอบรมให้ความรู้ใหม่ที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในวัด และ
ประกาศแจ้งแก่บุคคลภายนอกได้รับทราบตามช่องทางการสื่อสารที่มีในวัดด้วย 

- การอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการจัดท าแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือป้องกันแล้ว ในการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็เป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เม่ือมี ไว้น ามาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยขึ้นภายในวัด เป็นการบรรเทาผลที่เกิดขึ้นให้มีความเสียหาย ด้านการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ได้บรรเทาลง โดยจัดให้มี
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฐมพยาบาล ตลอดจน อบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์
ด้านการรักษา การท าแผล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เป็นต้น  

- การดูแล ส ารวจ หรือตรวจสอบความปลอดภัย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งน าผลไป ปรับปรุงแก้ไข มี
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในวัด โดยในการดูแล  ส ารวจ หรื อตรวจสอบความ
ปลอดภัย ในทางปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่มีการจัดแบ่งไว้ตาม โครงสร้างการบริหารวัดไว้แล้วนั้นจะเป็นผู้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูแล ส ารวจ หรือตรวจสอบไว้อย่าง ชัดเจน จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการใช้แบบตรวจสอบ (Check Sheets) ท า
การตรวจว่าแต่ละจุด แต่ละข้ันตอนที่มี การประเมินความเสี่ยงไว้แล้วนั้นจะก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย ขึ้น หรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดเป็น อุบัติการณ์ขึ้นหรือไม่ เพ่ือที่จะได้มีการป้องกัน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือมีการเคลื่อนย้าย ไม่ให้เกิด 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรืออุบัติเหตุ ตลอดจนอุบัติภัย เช่น การเกิดเพลิงไหม้ ขึ้น   โดยมีการก าหนดช่วงเวลา ในการดูแล ส ารวจ 
หรือตรวจสอบความปลอดภัยไว้ อาจจะมีความถี่เป็น วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ก็จะมี ข้อมูลมาจากการประเมินความเสี่ยง และ
น ามาก าหนดมาตรการตามความร้ายแรง หรือระยะเวลา ตามล าดับ   

- การจัดท าระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือมีการต่อสายดินที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดท า ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในวัด เป็นการป้องกันอันตรายที่จะมีการเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้ภายในวัดขึ้นได้  โดยมี
การจัดท าระบบไว้ในขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ท่ีมีการใช้กระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
หรือติดตั้งสายดินอย่างถูกวิธี   

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน ในการประกอบด้วย การตรวจตราการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟ้ืนฟู  องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะด าเนินการในภาวะ
ต่างกันคือ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และหลังจากเพลิงสงบแล้ว รายละเอียดแยกได้ดังนี้  

๑.ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ๓ แผน คือแผนการอบรม แผนการ
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และแผนการตรวจตรา  
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๒. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งจะประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียโดย ประกอบด้วย
แผนต่าง ๆ ๓ แผนคือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์  ส าหรับแผนบรรเทาทุกข์จะเป็น
แผนที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วด้วย 

๓. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว  จะประกอบด้วยแผนที่จะด าเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว ๒ แผน คือ 
แผนการบรรเทาทุกข์ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผนปฏิรูปฟ้ืนฟู  

- การจัดทีมเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของวัด ประกอบด้วย  
๑.  ผู้อ านวยการควบคุมดับเพลิงหรือภาวะฉุกเฉิน 
๒.  ผู้สั่งการ 
๓ วหน้าทีมผจญเพลิง 
๔ หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล 
๕ หัวหน้าทีมควบคุมจราจร 
๖ หัวหน้าทีมสื่อสาร  
๗ หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ 
๘ หัวหน้าทีมบริการ 
 
- การฝึกอบรมการดับเพลิงข้นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น

และสามารถใช้ถังดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม  คือ        
- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้     
- การแบ่งประเภทของเพลิง 
- การป้องกันแหล่งก าเนิดไฟ      
- เครื่องมือดับเพลิง     
- วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  

- การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด แผนอพยพหนีไฟนั้นก าหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพระสงฆ์/บุคลากรและของวัดในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

แผนอพยพหนีไฟที่ก าหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ านวนบุคลากร, ผู้น าทางหนีไฟ, จุด
นัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานหรือพ้ืนที่ของวัดโดยขึ้นตรงต่อ
ผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้อ านวยการควบคุมดับเพลิงหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีการก าหนดไว้ให้ชัดเจน ดังนี้  

ในแผนดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 
๒) หน่วยงานหรือพื้นที่ตรวจสอบจ านวนพระสงฆ์/บุคลากร มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนพระสงฆ์/บุคลากรว่า มีการ

อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกรูป/คนหรือไม่  
๓) ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางพระสงฆ์/บุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้  
๔) จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพระสงฆ์/บุคลากร สามารถที่จะ

มารายงานตัวและท าการตรวจสอบนับจ านวนได้ หากพบว่าพระสงฆ์/บุคลากรอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตาม
จ านวนจริง ซึ่งหมายถึงมีพระสงฆ์/บุคลากรติดอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย  

๕) หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตพระสงฆ์/บุคลากรที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร
หรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพระสงฆ์/บุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม 
ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อ



๒๒๗ 
 

หน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องน าส่งโรงพยาบาล (นิปปอนเคมิคอล 
๒๕๕๔)   

- การจัดหาหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาจัดฝึกสอนดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด  ในการอบรมและฝึกสอนดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ วิทยากรและหน่วยฝึกอบรมที่จะมาท าการสอนและฝึกอบรมนั้นควรจะเป็นหน่วยงานและบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งตามกฎหมายความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ได้มีการก าหนดให้ใช้หน่วยงานที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ส่วนกรณีของวัดนั้นการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ ไม่มี
กฎหมายก าหนดให้ต้องใช้หน่วยงานที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้ แต่ในการด าเนินการควรใช้หน่วยงานขององค์กรส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีวัดตั้งอยู่ก็จะสะดวก รวดเร็ว และประหยัดด้วย  

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ ภาพเพลิงไหม้โบสถ์ในวัด 
 
- การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ในการนี้ อุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติการณ์ที่มีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

ความเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  และอุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลท าให้อาจเกิดการบาดเจ็บ 
ความเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน  โดยเป็นการค้นหาสาเหตุของการเกิดเหตูการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุ/
อุบัติการณ์ ท าให้เป็นระบบและสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้อย่างแท้จริง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล ใช้ ส าหรับ
การค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่/หน่วยงานที่มีการก าหนดไว้ในความรับผิดชอบของพระสงฆ์/บุคลากรในวัด ซึ่งตัวแทนเจ้า
อาวาสที่รับผิดชอบความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดและความถูกต้องหรือความสอดคล้องของการ
สอบสวนและเสนอแนะการแก้ไข ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนั้นไม่สอดคล้องกับ
สาเหตุที่แท้จริงก็แจ้งให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ โดยพระสงฆ์/บุคลากรผู้รับผิดชอบพ้ืนที่มีหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุ/
อุบัติการณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเก็บหลักฐานในพ้ืนที่ก่อนท าการสอบสวน และร่วมสอบสวนการเกิดด้วย ในส่วน
ของพระสงฆ์/บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงาน ความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ภายในวัด มีหน้าที่ในการ
ร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติภัย โดยแจ้งรายงานการเกิดเหตุดังกล่าวไปยังพ้ืนที่/หน่วยงานอ่ืนๆ ให้รับทราบ ติดตามผลการแก้ไข
ป้องกันการเกิดเหตุนั้น    

- การจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ และวางแผนป้องกันอย่างเหมาะสมภายในวัด  โดยเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
ขึ้น ผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ก็จะจัดท าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ รายงานแก่



๒๒๘ 
 
คณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด และเจ้าอาวาส  กับทั้งจัดเก็บบันทึกการสอบสวนและวิเคราะห์บุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ 
และบันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- การควบคุมผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย โดยเป็นการควบคุม ดูแลการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการก่อให้เกิดขึ้นจาก
ผู้รับเหมา และคนงานของผู้รับเหมา ที่มีการปฏิบัติงานภายในวัด ในการนี้ผู้แทนเจ้าอาวาสด้านความปลอดภัย (Safety 
Representative) มีหน้าที่ประสานร่วมกับผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ในการก าหนดเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้รับเหมา และคนงานของผู้รับเหมา การคัดเลือก และการประเมินผล  โดยก าหนดให้ 
ผู้รับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) อบรมชี้แจงผู้รับเหมาและคนงานของผู้รับเหมาทุกคนก่อนอนุญาต
ให้ปฏิบัติงานภายในวัด เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย ก าหนด
พ้ืนที่อนุญาตให้เข้า-ออกได้ และพ้ืนที่ไม่อนุญาตให้เข้า และกรณีการเกิดอุบัติเหตุ/เกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรมในทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมาและคนงานของผู้รับเหมา กับทั้งให้บุคลากรผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผู้รับเหมางานและคนงาน
ของผู้รับเหมา ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและคนงานผู้รับเหมาโดยการประสานงานกับหัวหน้างานของ
ผู้รับเหมา และประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 

๔) การประเมินผล โดยมีการประเมินผลจากการตรวจสภาพความปลอดภัย ติดตามแผนงานของแต่ละพ้ืนที่หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในวัด และจากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจ าเดือน โดยน าข้อมูลด้านต่างๆ ของแต่ละ
พ้ืนที่หรือหน่วยงานมาพิจารณาความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความส า เร็จของการแก้ไขปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ภายในวัด ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณทางด้านความปลอดภัย เพ่ือประเมินทางด้านการพัฒนาความ
ปลอดภัยกับงบประมาณที่มีการก าหนดไว้ การใช้ไป และการปรับเพ่ิมให้สอดคล้องกับการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายใน
วัด 

๕) การทบทวนการจัดการ โดยมีผู้บริหารวัดระดับสูงเข้าร่วมเป็นประธานในการทบทวนการ ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยภายในวัด โดยมีการน าผลการด าเนินงานทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมา การบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยภายในวัด
เพียงใด รวมถึงการที่มีข้อมูลจากภายนอกเกี่ยวกับด้านความ ปลอดภัยภายในวัด หรือการส่งข้อมูลเพ่ือเพ่ิมเติมหรือให้มีการ
ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในวัดหรือไม่  เพียงใด ตลอดจนข้อมูลสถานะของการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น 
การแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุง เพียงใด การปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของทางราชการ 
มหาเถรสมาคม  และของวัดมีสถานะอย่างไร ปัญหาที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีการแก้ไข เพียงใดหรือไม่ ตลอดจนการติดตามผล 
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในวัด 

จากกระบวนการที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นกระบวนการที่น าพ้ืนทีสาธารณะคือ “วัด” โดยน าเอาการบริหารงานของวัดตาม
หลักของการบริหารในทางพระพุทธศาสนาที่มีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง น ามาบูรณาการกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ และระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือเป็นกระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัดที่ถึงเวลาแล้วที่ “วัด” จะมีการ
สร้างกระบวนการที่เป็นความรู้อันจะมาสร้างความปลอดภัยสู่ “วัด”อันเป็นสถานที่สาธารณะที่เป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลแก่ผู้ที่
เข้ามาสู่ภายในวัด ด้วยมีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะที่อยู่ภายในวัด ฉะนั้น กระบวนการสร้างความปลอดภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะเป็นกระบวนการสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่พระสงฆ์ สามเณร บุคลากรภายในวัด และผู้ที่เข้ามายังภายในวัดมีความปลอดภัยในชีวิต การบาดเจ็บ และ
ทรัพย์สินของบุคลากรและวัดเสียหาย   

 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะน า “วัด” มาเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัย . 
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บทคัดย่อ 

เป็นที่ยอมรับกันว่าโลกได้พัฒนาก้าวไกล ท าไมมนุษย์จึงมีแต่ปัญหาและความขัดแย้ง เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลขึ้นมา ก็ปรากฏว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเหล่านั้น ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนองตอบโลภะและโทสะ หรือความก้าวหน้าเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
ยิ่ง จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง มันเกิดจากการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายที่ไม่ลงรอยกัน จึงพยายามท่ีจะต้านทานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตนเอง
มีความคิด หรือการกระท าที่มี่สอดคล้อง หรือไม่สมนัย กับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนซึ่งก าลังปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทยเวลานี้  ปัจจุบันความคิดเห็นที่ขัดแย้งทางการเมือง น ามาซึ่งความสลดใจแก่ชาวไทยทั้งประเทศแม้ว่า เราเคยมี
บทเรียนในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองจึงน ามาซึ่งความสูญเสีย และมีเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้งหลายหนก็ตาม 
แต่บทเรียนเหล่านี้ก็ไม่น ามาสู่การแก้ไขในยุคปัจจุบัน แล้วก็มีค าถามตามมาเหมือนกันว่า สังคมไทยที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ 
ท าไมมีปัญหาอาชญากรรมมากมาย มีการท าร้ายกันเองท าไมชาวพุทธส่วนใหญ่ถึงได้ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและความเมตตา 
แต่อย่างไรก็ตาม ในความขัดแย้งในความแตกต่างทางความคิดทางด้านการเมืองนั้น เราก็หาทางออกพยายามที่จะให้แต่ละฝ่าย
นั้นคุยกันด้วยเหตุและผลโดยอาศัยหลักธรรมต่างๆ ของศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นแง่คิดเตือนใจ ท าให้ความขัดแย้ง
ทั้งหลาย ทั้งปวงนั้นคลี่คลายและน าไปสู่ความสงบระหว่างคนไทยด้วยกัน 

 
Abstract 
 
It is universally accepted the modern world has more progress. But the human beings and 

society have more problems and conflicts. While technology and science have developed with more 
progress and these progresses were brought to respond the greed and hatred of the human beings. 
The progress causes the conflict which is possible or not so the more progress cause the conflict in 
the present day, the political conflict entails the sadness to Thai people as a whole. How we can solve 
this problems. Because Thai society is Buddhist. It seems not to be more conflict. Why Buddhist people 
in Thailand use bad emotion beyond the reason and compassion. If Thai people be have like this. The 
Thai Society may lead to endless conflicting society. So Thai people should use the Buddha’s teaching 
for solving conflict and, it can. Thai society will be peaceful society. 

 
 

บทน า  
สังคมแต่เดิมเป็นสังคมสงบที่มีความเมตตามีความรักอยู่ด้วยกันด้วยไมตรี  แต่ว่าในช่วงหลังมีความพยายามที่จะน าเอา

การเมืองเข้ามาเป็นตัวแบ่งกลุ่ม คนไทยที่ต้องการที่จะที่จะให้มีพรรคการเมือง ไม่ก่ีพรรค ถ้าเลือกพรรคนี้แล้วต้องไม่ยุ่งกับพรรค
นั้น โดยแยกเป็นสีเหลืองสีแดง แต่เราลืมไปว่า การที่มีพรรคการเมืองใหญ่ไม่กี่พรรค มันไม่จ าเป็นจะต้องเลือกข้างว่าจะต้องสังกัด
พรรคใดพักหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว 

ที่จริงต้องสับเปลี่ยนขั้วกันได้ ถ้าไม่พอใจฝ่ายนี้ก็สามารถย้ายไปอยู่ฝ่ายโน้นได้ และต้องไม่ถือว่าใครเลือกอยู่กันคนละข้าง
กับเราต้องทนที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คิดเห็นต่างจากเรา โดยไม่คิดที่จะปฏิเสธลัทธิอุดมการณ์ทางการเมือง  รวมทั้งความแตกต่าง
ทางเชื่อชาติและศาสนา  
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พระพุทธศาสนาเราถูกสอนให้ยึดในส่วนของทางสายกลาง รู้จักฟังและรู้จักใช้ปัญญาการเชื้อ ในการด าเนินชีวิต ปัจจุบัน 
เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ในสังคมไทย  ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้น ท าไมมันถึงขาดสิ่งนี้ ทั้งๆ  พระพุทธศาสนา
สอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีทัศนะไม่สุดโต่งเป็นทางสายกลาง  ที่ว่าเป็นทางสายกลางก็คือใช้ปัญญาไตร่ตรองตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า วิภัชชวาท 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  ความจริงวิภัชชวาทไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีพูดหรือการหลักการแห่งค าสอนแบบหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม  การคิดกับการพูดเป็นกระบวนการใกล้ชิดกันมากที่สุด ก่อนจะพูดต้องคิดก่อน สิ่งที่พูดล้วนส าเร็จมาจากความคิด
ทั้งนั้น 

วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช+วาท  วิภัชช  แปลว่า แยกแยะ แบ่งออก จ าแนก หรือแจกแจง  ใกล้กับค าที่ใช้ในปัจจุบันว่า
วิเคราะห์  แปลว่า การกล่าว การพูด การแสดงค าสอน  วิภัชชวาทจึงแปลว่า การพูดแยกแยะ พูดจ าแนก หรือพูดแจกแจง  หรือ
แสดงค าสอนแบบวิเคราะห์  ลักษณะส าคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือ  การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะให้เห็น
แต่ละแง่แต่ละด้าน ครบทุกแง่ทุกด้าน  ไม่ใช่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียว  หรือบางแง่ขึ้นมาวินิจฉัย  ตีคลุมลงไปอย่างนั้นทั้งหมด หรือ
ประเมินคุณค่าความดีความชั่วเป็นต้น  โดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้นแล้วตัดสินลงไป วาทะที่ตรงขามกับวิภัชชวาท 
เรียกว่า  เอกังสวาท  แปลว่าพูดแง่เดียว  คิดจับได้เพียงแง่เดียว  ด้านหนึ่งหรือส่วนหนึ่ง  ก็วินิจฉัยคลุมลงไปอย่างเดียวทั้งหมด  
๑)  หลักและวิธีคิดของวิภัชชวาททางสังคมตามแนวพุทธ 

  
เพ่ือให้เข้าใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น  อาจจ าแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทนั้นออกให้เห็นในลักษณะ

ต่างๆ ดังนี้  
๑.  จ าแนกแง่ด้านความจริง แบ่งออกได้เป็น ๒ อย่างคือ 
 ๑.๑ จ าแนกตามแง่ด้านต่างๆ  ตามที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆ คือมองหรือแถลงความจริงให้ตรงตามที่เป็นอยู่ในแง่นั้น

ด้านนั้น ไม่ใช่จับเอาความจริงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือแง่อ่ืนด้านอ่ืนมาตีคลุมเป็นอย่างนั้นไปหมด เช่น เมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่ า
เขาดีหรือไม่ดี ก็ชี่ความจริงตามแง่ด้านที่เป็นอย่างนั้นว่าแง่นั้น ด้านนั้น กรณีนั้น เขาดีอย่างไร เป็นต้น ไม่ใช่เหมาคลุมง่ายๆ 
ทั้งหมด ถ้าจะประเมินคุณค่า ก็ตกลงก าหนดลงว่า จะเอาแง่ใดด้านใดบ้าง และพิจารณาทีละแง่ ประมวลลงตามอัตราส่วน 

 ๑.๒  จ าแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ  ให้ครบทุกแง่ทุกด้าน  คือเมื่อมองหรือพิจารณาสิ่งใดไม่มอง
แคบๆ  ไม่ติดอยู่กับส่วนเดียวแง่เดี่ยวของสิ่งนั้น  หรือวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยส่วนเดียวแง่เดียวของมัน  แต่มองหลายแง่หลายด้าน  
เช่น จะว่าดีหรือไม่ดี ก็ว่าดีในแง่นั้น ด้านนั้น กรณีนั้น ไม่ดีในแง่นั้น ด้านนั้น กรณีนั้น สิ่งนี้ไม่ดีในแง่นั้น  แต่ดีในแง่นี้  สิ่งนั้นดีใน
แง่นั้น แต่ไม่ดีในแง่นี้  การคิดจ าแนกแนวนี้ มองดูคล้ายกับข้อแรก  แต่เป็นคนละอย่าง และเป็นส่วนเสริมกันกับข้อแรกให้ผล
สมบูรณ์ 

๒.  จ าแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกแยะออกไปให้รู้เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้นๆ  เกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆ 
ต่างๆ มาประชุมกันเข้า  ไม่ติดตันอยู่ภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพของสิ่งนั้นๆ เช่น แยกแยะสัตว์บุคคลออกเป็นนามและรูป เป็น
ขันธ์ ๕ และแบ่งซอยแต่ละอย่างๆ ออกไป จนเห็นภาวะที่ไม่เป็นอัตตา  เป็นทางรู้เท่าทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลาย 

๓.  จ าแนกโดยล าดับขณะ  คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามล าดับความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็น
แต่ละขณะๆ  ให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยที่จริง ไม่ถูกลวงให้จับเหตุปัจจัยสับสนการคิดแบบนี้เป็นด้านหนึ่งของการคิดจ าแนกโดย
ส่วนประกอบและการคิดจ าแนกตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย แต่มีลักษณะและการใช้งานพิเศษ จึงแยกออกเป็นอย่างหนึ่ง 

๔. จ าแนกโดยความสัมพันธ์แห่งปัจจัย คือสืบสาวเหตุปัจจัยต่างๆ  ที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ์
ต่างๆ ท าให้มองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้ตั้งอยู่ลอยๆ  ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ด ารงอยู่เป็นอิสระจากสิ่งอ่ืนๆ และไม่ได้
ด ารงอยู่โดยตัวของมันเอง แต่เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัย จะดับไปและสามารถดับได้ด้วยเหตุปัจจัย การนคิดจ าแนกในแง่นี้ เป็น
วิธีคิดข้อส าคัญมากอย่างหนึ่ง 



๒๓๒ 
 

๕.  จ าแนกโดยเงื่อนไข  คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบด้วย ข้อนี้เป็นวิภัชชวาทแบบที่พบ
บ่อยอย่างหนึ่ง 

ยกตัวอย่างทางวิชาการสมัยใหม่ เช่น อาจพิจารณาปัญหาทางการศึกษาว่า ควรปล่อยให้เด็กพบเห็นสิ่งต่างๆในสังคม 
เช่น เรื่องราวและการแสดงต่างๆ ที่สื่อมวลชน เป็นต้น  อย่างอิสรเสรีหรือไม่หรือแค่ไหนเพียงไร  ถ้าตอบตามแนววิภัขชวาท ก็
จะไม่กล่าวโพล่งลงไปอย่างเดียว แต่จะวินิจฉัยได้โดยพิจาณาเงื่อนไขต่างๆคือ 
  ๑.)  ความโน้มเอียง ความพร้อม  นิสัย ความเคยชินต่างๆ ซึ่งเด็กได้สั่งสมไว้โดยการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม  เป็นต้น  เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  

๒)  โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรู้จักใช้โยนิโสมนสิการอยู่โดยปกติหรือไม่  และแค่ไหนเพียงไร 
  ๓)  กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางความคิดความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พบ
เห็น หรือที่จะชักน าให้เด็กเกิดโยนิโสมนสิการอย่างได้ผล อยู่หรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว ในสื่อมวลชนนั้นๆ  
หรือทั่วๆไป ในสังคมก็ตาม 

๖.  วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่ง  วิภัชชวาทปรากฏบ่อยๆ  ในรูปของการตอบปัญหาและท่านจัดเป็นวิธี
ตอบปัญหาอย่างหนึ่ง ในบรรดาวิธีตอบปัญหา ๔ อย่าง มีชื่อเฉพาะเรียกว่า วิภัชชพยากรณ์ ซึ่งก็คือการน าเอาวิภัชชวาทไปใช้ใน
การตอบปัญหา  หรือตอบปัญหาแบบวิภัชชวาทนั้นเอง ดังนั้น  การคิดแบบวิภัชชวาท จึงหมายถึง การคิดและการแสดงความ
จริงโดยแยกแยะออกให้เห็นทุกแง่ทุกมุมไม่จับเฉพาะบางแง่บางมุมขึ้นมาวินิจฉัย แล้วสรุปว่า  เป็นจริงอย่างนั้นทั้งหมด เช่นเมื่อ
กล่าวถึง บุคคลหนึ่งว่าเขาดีหรือไม่ดี ก็แยกแยะประเด็นให้เห็นเป็นด้านๆ  ไปว่ า ด้านนั้นเขาดี หรือไม่ดีอย่างไร สรุปได้ว่าวิภัช
ชวาทหมายถึงหลักการที่สอนให้รู้จักมองหลายมุมไม่ใช่มุมเดียว ถ้ามองมุมเดียวโดยตั้งค าถามไว้ก่อน เรียกว่า เอกังสวาท เช่น 
ถามมีคนถามพระภิกษุว่า ภิกษุควรถือธุดงค์ หรือไม่  ถ้าตอบว่าควรหรือไม่ควร มันก็เป็นการมองด้าน เดียว วิภัชชวาท สอนให้
มองอย่างมีเงื่อนไขว่า  ถ้าภิกษุใดถือธุดงค์แล้วกรรมฐานดีขึ้น ภิกษุนั้นควรถือ ภิกษุใดถือแล้ว กรรมฐานเสื่อม ภิกษุนั้นไม่ควรถือ 
ภิกษุใดจะถือธุดงค์ก็ตาม ไม่ถือก็ตาม กรรมฐานเจริญทั้งนั้น ไม่เสื่อม  วิภัชชวาท สอนให้มองแยกแยะหลายมุม  การที่เราจะมอง
แยกแยะอย่างนี้ได้จะต้องฝึกมองหลายด้านหลายมุมเพราะเรื่องเดียวกันอาจมีทั้งด้านดีและด้านร้ายมีทั้งบวกและลบ 
 ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันชอบมองด้านเดียวแบบสุดโต่ง  ความคิดจึงถ่วงไปในด้านหนึ่ง เราไม่เคยถูกฝึกให้
มองรอบด้านแบบวิภัชชวาท เช่น ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารก็มีการฟังความด้านเดียว ไม่ยอมฟังความหลายด้าน  จึงเป็นเหตุ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านข้อมูล 
 
๒)  เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้ง ๒ ระบบ ดังนี้ 

 
๒.๑ เหตุปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในประเภทนี้ คือ 

 
๑.  ท าให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกิดความไม่ชัดเจนและช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น ก็เพราะเกิดความขัดแย้งภายใน ได้แก่ 
 ๑.๑ ต้องการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเอ้ือต่อการด าเนินภารกิจของตัวเอง ถึงแม้ว่าข้อมูล  หรือ

ข้อเท็จจริง จะมีนัยที่ตรงกันข้ามก็ตาม  ด้วยเหตุนี้  จึงพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม 
 ๑.๒  ความถือตัวถือตนกว่า กลุ่มของตัวเองมีข้อมูลที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งการ

แสดงออกในลักษณะดังกล่าว อาจท าให้กลุ่มอ่ืนๆ  เกิดความไม่พอใจ นอกจากนั้นกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลก็อาจจะเกิดความรู้สุกไม่
พอใจในเชิงลบต่อตนเอง  หรือกลุ่มตัวเองว่า ไม่มีศักยภาพในอันที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว 

 ๑.๓  การมีจิตใจที่คับแคบ เพราะเกิดความรู้สึกหวงข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ จึงไม่ยอมที่เสนอความคิดเห็น หรือ
ข้อเท็จจริงที่กลุ่มตัวเอง มีอยู่แก่กลุ่มอื่นๆ  โดยมองว่า กลุ่มอ่ืนจะได้เปรียบหรือค้นพบทางออก ด้วยเหตุนี้  จึงพยายามปกปกปิด
ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ 



๒๓๓ 
 

๒. การเกิดเจตนาที่ไม่ดี เพราะเม่ือเกิดข้ึนภายในใจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลแล้วจะท าให้เกิดการกระท าดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑  การแก่งแยกช่วงชิงข้อมูล ด้วยวิธีการต่างๆ โดยปราศจาก ความชอบธรรม 
 ๒.๒  ความไม่พอใจกลุ่มอ่ืน ที่น าเสนอข้อมูลพาดพิง ในทางร้ายหรืออาจจะมาจากการไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ 

ตามความเป็นจริง หรือตามท่ีกลุ่มตัวเองต้องการ 
 ๒.๓  ความไม่พอใจคลาดเคลื่อน หรือยึดมั่นในข้อมูลที่ได้มาว่า  เป็นข้อมูลทีเชื่อถือได้ หรืออาจจะยึดมั่นในข้อมูล

ตัวเองว่าดีที่สุด  สมบูรณ์ที่สุด จึงท าให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่น าเสนอนั้นคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามบางครั้งความขัดแย้งด้าน
ข้อมูลก็อาจจะเกิดเจตนาที่ดีก็เป็นได้ คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะน าเสนอข้อเท็จจริง หรือข้อมู ลด้านเจตนาที่ดี 
โดยสภาพจิตใจไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยความโลภะ ความโกรธ และความหลง  ก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน แต่
ก็ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยครั้งนัก โดยส่วนใหญ่แล้วความชัดแย้งจะเกิดจากอกุศลมูลเป็นหลัก 

๒.๒ เหตุปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ด้านข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ในประเภทนี้ คือ 
๑.  การใช้อ านาจเหนือ  เป็นหลักการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีมีอ านาจ พยายามที่จะใช้อ านาจในทางการเมือง หรือ

กฎหมายที่กลุ่มมีอยู่ เข้าไปบีบคั้น หรือแทรกแซงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะใช้อ านาจที่ตัวเอง หรือ
กลุ่มของตัวเองมีอยู่ปกปิด ซ่อนเร้นข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่  จึงท าให้คู่กรณีซึ่งมีอ านายทางการเมือง การทหาร หรือทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่าบังเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อกรณีดังกล่าว จึงท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมา 

๒.  การขาดการมีส่วนร่วม คือ การที่คู่กรณีไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล  หรือ
ข้อเท็จจริงระหว่างกัน จึงท าให้มีข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกระบวนการในการตัดสินใจด าเนินโครงการ หรือธุรกิจ
ร่วมกัน 

๓. การไม่มีข้อมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่มีข้อมูลหรือขาดข้อมูลในมิติต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ หรือธุรกิจที่
กระท าร่วมกัน ซึ่งการไม่มีข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดผลเสียในการด าเนินกิจการร่วมกันอันจะท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูล
ได้รับผลประโยชน์มากว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 

๔. การยึดมั่นในข้อมูล คือ การที่คู่กรณียึดมั่นในข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่มากจนเกินไป โดยไม่ยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับฝ่ายอื่นๆ ซึ่งผลจากการยึดมั่นว่า ข้อมูลของตัวเองดีกว่า หรือทันสมัยกว่าก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 

๕.  การมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งการมีข้อมูลไม่เพียงพอนั้นมีนัยที่แตกต่างจากไม่มีข้อมูลอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งการไม่มีข้อมูล
อย่างรอบด้าน  อาจจะท าให้เกิดการตัดสินใจด าเนินการผิดพลาด และน ามาซึ่งความขัดแย้งได้ 

๖. การบิดเบือนข้อมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลที่มีอยู่ครบครัน หรือบิดเบือนข้อมูล
ที่มีอยู่ไม่รอบด้านนั้น ไปสู่การตัดสินใจอีกด้านหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงข้อมูลที่มีอยู่นั้นชี้ขัดว่า ไม่สามารถที่จะด าเนินการใดๆได้ 
แต่กลุ่มบุคคลก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลว่า สามารถที่จะด าเนินการได้ และไม่เกิดผลเสียแต่อย่างใด  ซึ่งการบิดเบือนข้อมูล
จะน ามาซึ่งความขัดแย้งในที่สุด 

๗. การใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว  คือ การตัดสินใจด าเนินนโยบายใด ๆ ไม่สมารถที่จะใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว ควรจะ
ศึกษาข้อมูลในทุกๆ ด้าน  เพ่ือวิเคราะห์ผลดีและผลเสียก่อนหลังจากนั้นจึงตัดสินใจด าเนินการ 

๘. การมีข้อมูลไม่ชัดเจน หมายถึง ข้อมูลที่มีอยู่จะมีปริมาณมากมายเพียงใดก็ตาม หากเป็นข้อมูลที่ขาดความชัดเจนบาง
มิติ  ก็ย่อมส่งผลเสียต่อการตัดสินใจในการด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 

๙.  การขาดความเชื่อมั่นในข้อมูล จัดได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อคู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพราะจะมี
การเก่ียวพันถึงการด าเนินการตั้งแต่ต้นไปจนถึงสิ้นสุดลงสาเหตุก็เพราะว่า หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความเชื่อมั่นในข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงทีแต่ละฝ่ายน ามาเสนอแล้ว การด าเนินก็เกิดขึ้นไม่ได้ และถึงแม้จะด าเนินได้ แต่ก็จะต้องพบทางต้นในที่สุด เพราะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ จะขัดขวางหรือประท้วงจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
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๑๐. การขาดความจริงใจในข้อมูลที่จะน าเสนอ หมายถึงการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่มีความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูล
อย่างรอบด้าน หรืออาจจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลเชิงบวก แต่ปกปิดเชิงลบ จนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ขาดความเชื่อมั่น 
และขาดความไว้วางใจ 

 
๓)  บทสรุปการแก้ปัญหา/วิกฤติสังคมไทยด้วยหลักพุทธธรรม 
 

จะเห็นได้ว่า ทั้งเหตุปัจจัยภายในและภายนอก เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติ  
หรือธรรมดาของมนุษย์ ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเป็นสิ่ ง หรือภาวะจ าเป็นที่มนุษย์ซึ่งอยู่ด้วยกันในสังคมในลักษณะ
เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งนั้นสามารถที่จะสะท้อนได้ทั้งแง่มุมในเชิงลบและเชิงบวก การมองความ
ขัดแย้งในแง่ลบ มักจะใช้ความรุนแรง ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มองความขัดแย้งในแง่บวก มักจะใช้ความไม่รุนแรงในการจัดการ
ความขัดแย้ง เพ่ือจะน ามาซึ่งสันติภาพ ดังนั้น จะต้องเปลี่ยนมุมมองความขัดแย้งให้เป็นไปในเชิงบวก ความขัดแย้งในเชิงบวก 
เป็นการมองความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นเพียงความคิดที่แตกต่างเท่านั้น ท าให้การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คู่กรณีที่จะเกิดขึ้นโดยง่าย มีหลายกรณีที่ท าให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายที่ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความขัดแย้งก็จบลงด้วย
ความรักความสามัคคีที่มีมากขึ้นกว่าเดิม ความขัดแงในเชิงลบ ได้ก่อให้เกิดผลลบแก่สุขภาพจิตของมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์
ของความขัดแย้งในบางมิติท าให้จิตมนุษย์ กวัดแกว่งทั้งดีใจบ้าง เสียใจบ้าง พระพุทธองค์จึงทรงให้แนวทางส าหรับบริหารความ
ขัดแย้งไว้  ๔ มาตรการ ในการยุติความขัดแย้ง คือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องท าใน ๔ มาตรการนี้ เรียกว่า ปธาน (Effort or 
exertion) คือความเพียร ดังนี้ 
 ๑.  มาตรการป้องกัน (Prevention)ได้แก้ สังวร หมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น ป้องกันไม่ได้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้น โดยใช้ระเบียบวินัยเป็นบรรทัดฐาน และใช้กิริยามารยาทอันสมควรเป็นเครื่องประกอบ และใช้หลัก สาราณียธรรม ๖ 
ประการ ดังกล่าว คือ 
  ๑.๑ ร่วมท ากิจทุกอย่างด้วยเมตตาจิต่อก้น 
  ๑.๒ พูดทุกครั้งด้วยเมตตาจิตต่อกัน 
  ๑.๓  คิดทุกอย่างด้วยเมตตาจิตต่อกัน 
  ๑.๔ แบ่งปันผลประโยชน์แก่กันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๕  รักษากติกา เคารพกติกาเสมอกัน 
  ๑.๖  ประชุมปรึกษาหารือปรับความเห็นเข้ากัน 
 คุณธรรมเหล่านี้  ถือว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแงอย่างดี โดยต้องน าสู่การปฏิบัติให้จริงจัง อย่างเสมอต้น
เสมอปลาย เพราะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึน 
 ๒.  มาตรการก าจัด (Resolution) ได้แก่ ปหานะ หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเพ่ือไม่ลุกลาม และ
ให้ปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจบลงหรือหมดสิ้นไป การก าจัดอาจท าได้ ๒ ทางคือ 
  ๒.๑  ก าจัดจากปลายเหตุไปหาต้นเหตุ นั้นคือต้องหยุดการกระจายของความขัดแย้งให้อยู่ในกรอบด้วย
มาตรการทางวินัยหรือกฎหมาย 
  ๒.๒  ก าจัดจากต้นแหตุไปหาปลายเหตุ โดยปกติความขัดแย้งที่รุนแรงไม่ว่าที่ใดบุคคลผู้เป็นต้นตอแห่งความ
ขัดแย้งจริงๆ จะมีเพียงไม่กี่คน นอกนั้นก็เป็นเรื่องว่าตามเขาไป  ไม่มีอุดมการณ์อันจะน าไปสู่ความขัดแย้งแต่ประการใด การ
บริหารความขัดแย้งให้ประสบผลส าเร็จ  จึงไม่ใช่เรื่องท่ีเหลือวิสัยที่ผู้มีคามตั้งใจจริงจะท าได้ 
 ๓.  มาตรการสมานฉันท์ (Reconstruction) ได้แก่ภาวนา หมายถึงการพัฒนาคนให้มีศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
สูงขึ้น ให้เห็นภัยแห่งความขัดแย้ง ความแตกแยก และเห็นประโยชน์ของความรู้รักสามัคคี 
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 ๔.  มาตรการรักษา (Preservation) ได้แก่ อนุรักษขนา เมื่อกลับมาสู่สภาวะที่อยู่ร่มกันอย่างสันติ ได้แก่ ก็ต้อง
รักษาความสงบตรงนั้นให้ได้ตลอดไป 
 จากมาตรการทั้ง ๔ นี้ จะเห็นได้ว่ามีสาระครอบคลุมกระบวนการในการแก้ปัญหาคือท าไม่ให้มีปัญหาขึ้น และ
พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือปิดกั้นไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น 
 สาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์ออกไปแสดงบทบาทต่างๆ  มากมายที่เราเรียกว่า  ขาดสันติภาพนั้นมีลักษณะดังนี้  
 ๑. ตัณหา ได้แก่ ความอยากได้ อยากเป็น และไม่อยากเป็น ความอยากได้กับอยากเป็นก่อให้เกิดความ
ทะเยอทะยานอยากอยู่  ความไม่อยากเป็น เกิดจากความอยากได้แล้วไม่ได้อยากเป็นแล้วไม่ได้เป็นจึงอยากผละหนี 
 ๒.  ภวทิฏฐิ   ความเห็นยึดมั่นในความมีความเป็น วิภวทิฏฐิ  ความเห็นยึดมั่นในความไม่มีไม่เป็น ผู้ยึดมั่นอย่างหนึ่ง  
เป็นปฏิปักษ์ต่ออีกอย่างหนึ่ง  ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันและกัน 
 ๓.  อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน 
 ความขัดแย้งอันเกิดจาก ตัณหา ภวทิฏฐิ และอุปาทาน  นั้น เป็นตัวน าไปสู่การทะเลาะวิวาท หากสาเหตุ ๓ ประการ 
ดังกล่าวนี้  ไม่มีอยู่  หรือมีอยู่แต่เบาบาง มีอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ความขัดแย้งทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นได้ก็เพียง
เล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามปกติที่สามารถจะมีได้เป็นได้ และจะไม่สามารถมีผลร้ายต่อสังคมมนุษย์ได้การขจัดความขัดแย้งใน
พระพุทธศาสนา ได้ขัดวางการศึกษาเรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา หลักสามประการนี้  เป็นเครื่องพัฒนามนุษย์ที่
จะท าให้มนุษย์เข้าถึงตัวธรรมและน าธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น สันติภาพที่แท้จริงจะเกิดได้จะต้องพัฒนาคนให้มีสันติ ทั้ง
ในและภายนอก แล้วสันติภาพจะเกิดขึ้นคงอยู่และมั่นคง อันเป็นความสุขจากการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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บทคัดย่อ 

“กฎอัยการศึก”ถือว่ามีความจ าเป็นต่อรัฐบาลในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติเนื่องจากอ านาจของกฎอัยการศึก
สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ส าหรับผู้ที่จะมีอ านาจใช้
กฎอัยการศึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจเหนือองค์กรพลเรือน  และเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วจะ
ไม่มีสิทธิในการชุมนุม ทั้งนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจในการ ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม และกักตัวบุคคล ได้โดยทันทีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึก หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
และไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการต้องกักตัวแต่อย่างใด ทหารสามารถจับกุมบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลและแม้ไม่ใช้การกระท าผิด
ซึ่งหน้า 
 
ค าส าคัญ:กฎอัยการศึก,กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
 
Abstract 

“Martial law”  is necessary for the government in the event of exceptional circumstances as power 
of martial law  can be imposed to maintain order and peace of the country in emergency state. Military 
officer holds the power of imposition the martial law to rule over the public and if the martial law is declared, 
any public assembly is forbidden. Moreover, if military authority observes and suspect of any sign of enemy 
of the country or martial law or order of military officerviolation, military officer reserves the right to block, 
search, seize and hold violated individual immediately  without prosecution and informing the reason for 
holding such individual. Military officer can seize an individual without court writ and flagrant offence.  
 
Keywords:martial law,law that the public should know 
 
๑. บทน า 

ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการพัฒนา  ทั้งทางเจริญด้านการคมนาคม  ความเจริญทางการสื่อสาร  แต่ก็ยังมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากประเทศไทยมีกรปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงที่ใช้ในประเทศไทยอีกหลายฉบับ  เช่น  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙๑เป็นต้น 

จากสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม  ได้ท าการชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร  เขต
ปริมณฑล  ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ  ของประเทศ  และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างสถานการณ์ความรุนแรง  ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อ
ประชาชน  และสถานที่ส าคัญอย่างกว้างขวาง  เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์  เสียชีวิต  ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อ

                                         
๑ราชกิจจานุเบกษาเล่ม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ   ๘๖ก  วันท่ี ๓๐กันยายน   ๒๕๕๙,  หน้า  ๑ 



๒๓๗ 
 
ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล  และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรง  
ในหลายพ้ืนที่  อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และน าความ
สงบสุขกลับคืนสู่  ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓  และ  มาตรา  ๔  แห่ง
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก  พุทธศักราช  ๒๔๕๗  ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร๒ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าผู้เขียนบทความให้มีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นมาของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกว่ามี
ความส าคัญอย่างไร มีการใช้กฎอัยการศึกอย่างไร  และการยกเลิกใช้อย่างไร 
 
๒. เนื้อหา 

๑. กฎอัยการศึก หมายถึงอะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “กฎอัยการ
ศึก”  หมายถึง กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้ส าหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจ าเป็น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่นใน
กรณีเกิดสงคราม การจราจล ในเขตท่ีประกาศใช้กฎอัยการศึกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุทธ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน์) ๓ 

 
๒. ความเป็นมาของกฎอัยการศึก ประเทศไทยมีการตรากฎหมายกฎอัยการศึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแรก

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีก าเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ท าการ
ปรับปรุงช าระกฎหมายขนานใหญ่เพื่อปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย ให้มีความทันสมัยเป็นสากล โดยมี
พระราชกุศโลบายในอันที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับประเทศ จักรวรรดินิยมในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่
ไทยต้องเสียเอกราชทางศาลไปให้กลับคืนมา  ซึ่งประเทศไทยก็สามารถด าเนินการเจรจาจนเป็นผลส าเร็จในเวลาต่อมา ในการ
ปรับปรุงช าระกฎหมาย ดังกล่าว ประเทศไทยมิได้มีแนวคิดที่จะริเริ่มให้มีการตรากฎอัยการศึกขึ้นเพ่ือบังคับใช้เป็นการเฉพาะมา
ก่อน หากแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลไทยคนหนึ่งชื่อ นายยอร์ช ปาร์ดู ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการยกร่างพระธรรมนูญศาลทหารบกขึ้น ต่อมาเมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ปรากฏว่าร่างพระธรรมนูญศาล
ทหารบกฉบับนี้มีบทบัญญัติภาคหนึ่งได้บัญญัติให้ศาลทหารบกมีอ านาจพิเศษ ในระหว่างเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
รวมอยู่ด้วย จึงเป็นเหตุให้ต้องท าการยกร่างกฎอัยการศึก ฉบับแรกขึ้นมาเพ่ือรองรับตามบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติศาล
ทหารบกดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ดังปรากฏตามพระราชปรารภในการตรากฎอัยการศึกฉบับนี้ว่า 

“ตามระเบียบการที่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ พระราชบัญญัติใหม่ แทนพระราชก าหนดกฎหมายต่างๆ 
ซึ่งใช้อยู่ ในพระราชอาณาจักรในเวลานี้ เพ่ือปกครองการยุติธรรมของทหาร และในพระราชบัญญัติใหม่นั้นมีทั้งในส่วนพิเศษ ว่า
ด้วย ศาลทหารบก เมื่อได้มีประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเริ่มใช้พระราชบัญญัติใหม่นี้  สมควรตรากฎอัยการ
ศึก ขึ้นไว้” 

ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นใช้
บังคับเป็นกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ร.ศ. 126 ตรงกับ ปีพุทธศักราช 2450 โดยความใน
มาตรา 1 บัญญัติให้เรียกพระราชบัญญัตินี้ว่า “กฎอัยการศึก ร.ศ. 126” ต่อมาในปีพุทธศักราช 2457 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 โดยให้ยกเลิกกฎ
อัยการศึก ร.ศ. 126  และให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้แทน กฎอัยการศึกฉบับแรกนี้จึงมีผลใช้บังคับเพียง 7 ปี เหตุผลที่ยกเลิก 
กฎอัยการศึกฉบับแรกปรากฏตามพระราชปรารภในการตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ว่า 

                                         
๒ราชกิจจานเุบกษา  เล่ม  ๑๓๑  ตอนพิเศษ   ๙๗   ง   วันที่ ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๗  ,  หน้า  ๑ 
๓ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ออนไลน์] 



๒๓๘ 
 

“กฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ.  2450 (ร.ศ. 126) นั้น อ านาจเจ้าพนักงานฝ่ายทหารที่จะ
กระท า การใดๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันจะได้รักษาความ เรียบร้อยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือ
เกิดขึ้นภายใน ได้โดยสะดวกไม่ บัดนี้ สมควรแก้ไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะกับกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ยกเลิก กฎอัยการศึก พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) นั้นเสีย แลให้ใช้กฎอัยการศึก ซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นใหม่
ดังต่อไปนี้”  

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ฉบับนี้ ยังคงใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 100 ปี โดย
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับกาลสมัยในเวลาต่อมาอีก 5 ครั้ง๔ 

 
3. สาระส าคัญของกฎอัยการศึก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

มีสาระส าคัญ ดังนี้  
3.1 การประกาศใช้กฎอัยการศึกจะท าได้ก็โดย  

1) การประกาศพระบรมราชโองการ  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยจากภัยทั้ง จาก
ภายในและภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 2 แก้ไขโดยมาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 
พุทธศักราช 2485) หรือ  

2) ผู้บังคับบัญชาทหารที่มีก าลังอยู่ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 1 กองพัน หรือผู้บังคับบัญชา ในป้อมหรือท่ีมั่น
ทางทหารประกาศใช้ ในกรณีมีสงครามหรือการจลาจล (มาตรา 4) แต่การยกเลิกใช้กฎอัยการศึกจะท าได้ต่อเมื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเลิกใช้เท่านั้น (มาตรา 5) และหากไม่ได้ ประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวประเทศ จะต้องระบุพ้ืนที่ที่ใช้กฎอัยการศึก
ในประกาศให้ชัดเจน (มาตรา 3)  

3.2 ในพ้ืนที่ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะมีอ านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ต้องปฏิบัติตามความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร (มาตรา 6 แก้ไขโดย ข้อ 1 แห่งประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 
2515)  

3.3 ศาลพลเรือนยังคงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการประกาศใช้ กฎอัยการศึก ยกเว้นคดีที่อยู่
ในอ านาจของศาลอาญาศึกและผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกประกาศ ให้ศาลทหารเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาคดีพิพากษา
คดีอาญาที่การกระท าผิดเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศใช้ กฎอัยการศึก เฉพาะช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามที่
ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยในประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเฉพาะคดีที่การกระท าความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่วัน
เวลาที่ระบุไว้ ในประกาศซึ่งอาจจะเป็นวันก่อนหรือวันหลังออกประกาศก็ได้ และต้องมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
และหากคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งให้พิจารณา พิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได้ (มาตรา 7 แก้ไขโดย 
ข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515) การประกาศให้ศาลทหารมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ข้างต้นจะให้ศาลทหารทุกท้องที่หรือแต่บางท้องที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเท่ากันหรือ
มากน้อย กว่ากันก็ได้ (มาตรา 7 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2487) และเมื่อมีการเลิกใช้กฎอัยการศึกแล้ว ให้ศาลทหารยังคงมีอ านาจพิจารณาพิพากษา คดีอาญาที่ยังคงค้างอยู่ในศาลนั้น 
และให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได้ฟ้องร้องในระหว่าง เวลาที่ใช้กฎอัยการศึกนั้นด้วย (มาตรา 7 ตรี แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2487)  
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3.4 เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพ้ืนที่ใดแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจในการ    
3.4.1 ตรวจค้นสิ่งที่จะเกณฑ์ หรือต้องห้าม หรือต้องยึด หรือต้องเข้าอาศัย หรือมีไว้ ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ทั้งการตรวจค้นในตัวบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใดๆ ตลอดเวลา รวมถึงการตรวจข่าวสาร 
จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ส่งหรือ มีไปมาถึงกัน ในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือค าประพันธ์ (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 9 แก้ไขโดย ข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.4.2 เกณฑ์พลเรือนให้ช่วยเหลือทหารในการป้องกันประเทศ หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับ การทหารอย่างอ่ืน รวมทั้ง
เกณฑ์ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ เสบียงอาหาร อาวุธ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากบุคคลหรือบริษัท หากทหารจ าเป็นจะต้อง
ใช้ในเวลานั้น (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 10)  

3.4.3 ห้ามมั่วสุมประชุมกัน ห้ามออก จ าหน่าย จ่ายหรือแจกหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพ บทหรือค าประพันธ์ 
ห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ห้ามใช้ทางสาธารณะเพ่ือการจราจรไม่ว่าจะเป็น
ทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและ ทางรถรางที่มีรถเดินด้วย ห้ามไม่ให้มีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ 
เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ และ เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินหรือที่อาจ
น าไปใช้ ท าเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหว่าง  ระยะเวลาที่
ก าหนด ห้ามบุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใดซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นการ จ าเป็นเพ่ือการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเมื่อได้ประกาศห้ามแล้ว ให้ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายใน
ก าหนดเวลาที่ได้ประกาศก าหนด รวมทั้งห้ามไม่ให้ บุคคลกระท าหรือมีกิจการหรือสิ่งอ่ืนใดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ก าหนดไว้ว่าควรต้องห้าม ในเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 11 แก้ไขโดย ข้อ 4 แห่ง
ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.4.4 ยึดสิ่งต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1-3.4.3 เป็นการชั่วคราว หากเจ้าหน้าที่ทหารเห็นว่า จ าเป็นจะต้องยึดไว้เพ่ือ
ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับศัตรูหรือเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ราชการทหาร (มาตรา 12)  

3.4.5 เข้าพักอาศัยในท่ีอาศัยได้ทุกแห่งที่เห็นว่ามีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในราชการ ทหาร (มาตรา 13)  
3.4.6 หากการต่อสู้นั้นเป็นรองฝ่ายตรงข้าม สามารถเผาบ้านและสิ่งต่างๆ ที่อาจจะ เป็นก าลังแก่ศัตรูเมื่อกองทหาร

ถอนก าลังไปแล้วได้ แต่หากเป็นสิ่งกีดขวางการสู้รบก็สามารถท าลาย ได้ทันที รวมทั้งมีอ านาจในการสร้างฐานที่มั่น หรือดัดแปลง
ภูมิประเทศหรือหมู่บ้าน เมือง ส าหรับ การต่อสู้กับศัตรู หรือเตรียมการป้องกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ได้ทุกอย่าง (มาตรา 14)  

3.4.7 กรณีที่มีความสงสัยหรือจ าเป็น สามารถขับไล่บุคคลที่ไม่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่หรือ ผู้ที่มาอาศั ยในพ้ืนที่นั้น
ชั่วคราวออกจากพ้ืนที่ (มาตรา 15) หรือกักตัวบุคคลที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสงสัย ว่าจะเป็นศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกหรือ
ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไว้เพ่ือการสอบถามหรือ ตามความจ าเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกิน 7 วัน 
(มาตรา 15 ทวิ แก้ไขโดย ข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.5 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องอ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามข้อ 3.4 บุคคล หรือบริษัท จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลย (มาตรา 16) 

3.6 ในช่วงเวลาปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจตรากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนในช่วงสงคราม
หรือมีการจลาจลให้แม่ทัพใหญ่หรือแม่ทัพรองมีอ านาจออกข้อบังคับเพ่ิมเติมได้ (มาตรา 17)๕ 
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๔. กฎอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เนื่องจากการก่อรัฐประหารภายใต้การน าของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2500 เวลา 23.00 น. ใช้บังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 76 ต่อมาประกาศยกเลิกจนครบ
ทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2501 

ครั้งที่ 2 เนื่องจากการก่อรัฐประหารโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 เวลา 
21.13 น. บังคับใช้ทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 75 ตอนที่ 81 ต่อมาประกาศยกเลิก 37 จังหวัด เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2514 

ครั้งที่ 3 เนื่องจากการรัฐประหารโดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 เวลา 
20.11 น. ใช้บังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 124 ต่อมาได้มีประกาศยกเลิก 41 จังหวัด เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2517 จนกระทั่งต่อมาในเวลาไล่ๆ กันก็ประกาศยกเลิกอีก 2 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เล่มที่ 
91 ตอนที่ 50 

ครั้งที่ 4 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลา 09.10 
น. ใช้บังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 120 

ครั้งที่ 5 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 เวลา 18.00 น. คงให้
ใช้บังคับกฎอัยการศึกตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ต่อไป และต่อมาได้มีประกาศยกเลิก 30 จังหวัด เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2527 เวลา 06.00 น. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 101 ตอนที่ 104 

ครั้งที่ 6 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 11.30 น. ใช้บังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
108 ตอนที่ 32 ต่อมาได้มีประกาศยกเลิก 52 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 77 และต่อมาได้
ประกาศยกเลิกอีก 1 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 242 ก๖ 

ครั้งที่ 7 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 
21.05 น. ใช้บังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 95 ก ต่อมาได้มีประกาศยกเลิก 35 จังหวัด 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 7 ก และต่อมาได้มีประกาศยกเลิกอีก 27 จังหวัด แต่ประกาศใช้บังคับ
เพ่ิมเติม 9 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก 

ครั้งที่ 8 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง
การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 03.00น. เพ่ือให้การรักษาความ
สงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจักร๗ 
 

๕. ผลกระทบของการประกาศกฎอัยการศึก 
แบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้ 

                                         
๖นรนิติ   เศรษฐบุตร ,วันการเมือง , พิมพ์ครั้ งที่  ๑ , (กรุง เทพมหานคร :  ส เจริญการพิมพ์ , ๒๕๕๕) ,หน้า 
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ระยะสั้น (ภายในสัปดาห์นี้) กฎอัยการศึกจะท าให้ม็อบทั้งสองฝ่ายไม่กล้าขยับตัว และลดแรงปะทะของมวลชนทั้งสอง
ฝ่ายลงได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การประกาศกฎอัยการศึกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบทันท ี

ระยะกลาง (1-2 เดือน) กฎอัยการศึกไม่ได้แก้ปัญหา “สุญญากาศทางการเมือง” ที่ขาดรัฐบาลตัวจริงและสภา
ผู้แทนราษฎรมาปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศ แต่เป็นการเพ่ิม “คนกลาง” ที่มีอ านาจปลายกระบอกปืนเข้ามาเร่งให้เกิดการ
เดินหน้าต่อเพ่ือแก้ปัญหา “สุญญากาศทางการเมือง” ได้เร็วขึ้น 

ระยะยาว (1-3 ปี) กฎอัยการศึกไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการเมืองไทยในระยะยาว ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
และแสวงหา “สถาปัตยกรรมใหม่ทางการเมืองไทยในอนาคต” และอาจเป็นปัจจัยลบที่บั่นทอนอนาคตของประเทศไทยในเชิง
ประชาธิปไตยด้วยซ้ า๘ 

 
๖.  เปรียบเทียบ"อ านาจ"พ.ร.บ.มั่นคง-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก"๙ 
"กฎหมายรักษาความมั่งคงของชาติ” นั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2551, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งในการที่รัฐ
จะน ากฎหมายพิเศษดังกล่าวมาประกาศใช้ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นๆ ต้องมีเหตุผล
ความจ าเป็นเพียงพอในการที่จะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจาก กฎหมายรักษาความมั่นคงของชาตินั้น มีลักษณะเป็น
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 
1) ล าดับความรุนแรงของกฎหมาย  
ล าดับแรก คือ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
ล าดับต่อมา คือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ล าดับสุดท้ายคือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งถือเป็นกฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความเข้มข้นมาก

ที่สุด 
2)  องค์กรที่ใช้อ านาจ  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการและเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน : นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ

ขึ้นเพ่ือจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะเป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจเหนือองค์กรพลเรือน 
3)  ประกาศเมื่อใด 
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : ประกาศใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง

ภายในประเทศ แต่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

                                         
๘“ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห ลั ง ก ฎ อั ย ก า ร ศึ ก :  อ น า ค ต อ ยู่ ใ น มื อ  ‘ป ร ะ ยุ ท ธ์ ’ ค น เ ดี ย ว . ”[อ อ น ไ ล น เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก : 

http://www.siamintelligence.com/thailand-martial-law/.  สืบคน  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๙“เปรียบเทียบ"อ านาจ"พ.ร.บ.มั่นคง-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก"เด็ดขาดรุนแรง แค่ไหน เพียงไร ?.”[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๔๐๐๕๕๔๓๙๑.  สืบคน  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ประกาศใช้ในกรณีเกิดเหตุที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือส่วนหนึ่งของประเทศอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายมีการใช้
ก าลังประทุษร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สิน การรบ สงคราม หรือภัยพิบัติสาธารณะ ฯลฯ   

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : ประกาศใช้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยจากภัยที่มาทั้งจากภายนอกหรือ
ภายในประเทศเช่นเมื่อมีสงครามหรือการจลาจลเกิดข้ึน 

4)  สิทธิในการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมทางการเมืองได้ 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ไม่สามารถการชุมนุมทางการเมือง หากมีการฝ่าฝืนรัฐสามารถใช้

ก าลังเข้าสลายการชุมนุมตามหลักการสากลได้ 
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : ไม่สามารถการชุมนุมทางการเมือง 
5)  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจพิเศษเกี่ยวกับการตรวจค้น จับกุม และ

ควบคุมตัวบุคลไว้ดังเช่นในกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉิน 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน : พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะใช้มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการตรวจ

ค้น การจับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการกระท าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตามที่ก าหนด แต่ในการ
จับกุมนั้นต้องมีหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน ที่ศาลออกให้ 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : เจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจในการ ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม และกักตัวบุคคล ได้โดยทันทีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึก หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
และไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการต้องกักตัวแต่อย่างใด ทหารสามารถจับกุมบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลและแม้ไม่ใช้การกระท าผิด
ซึ่งหน้า 

 
๓. ข้อเสนอแนะ 

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า  ตั้งแต่ประเทศไทยได้ตรากฎอัยการศึกขึ้นมานั้นและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกกันแบบ
ฟุ่มเฟือยเพราะถ้าศึกษากฎอัยการศึกให้เข้าใจท่องแท้ก็จะทราบว่ากฎอัยการศึกมีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติและจะเห็นได้ว่า
กฎอัยการศึกที่ตราข้นมานั้นจะมอบอ านาจให้แก่ทหารมากกว่าข้าราชการพลเรือนเสียอีก  และเมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกเป็นระยะเวลานานๆ แน่นอนผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ  เพราะจะท าให้ชาวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยว นัก
ลงทุน  ขาดความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เข้ามาลงทุนในประเทศไทย กลุ่มคนเหล่ านี้จะมองว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของบ้านเมืองได้  แต่ถ้ามองในเรื่องธุรกิจเอกชนภายในประเทศเชื่อว่าธุรกิจยังสามารถด าเนินต่อไปได้  เนื่องจากกฎอัยการศึก
เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นเท่านั้นเอง 
 
เอกสารอ้างอิง 

 
กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐ : กฎอัยการศึก. "  [ออนไลน เขาถึงไดจาก: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/7729323_0002.PDF.  สืบคน  10 ตุลาคม 2559. 
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง.[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1400550695.  สืบคน  10 ตุลาคม 2559. 
นรนิติ  เศรษฐบุตร,วันการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๕),หน้า 50,229,268,251. 



๒๔๓ 
 
ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก. ราชกิจจานุเบกษา 131 [4มิถุนายน 

2557]: 1. 
ประเทศไทยหลังกฎอัยการศึก: อนาคตอยู่ในมือ ‘ประยุทธ์’ คนเดียว.[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 

http://www.siamintelligence.com/thailand-martial-law/.  สืบคน  10 ตุลาคม 2559. 
เปรียบเทียบ"อ านาจ"พ.ร.บ.มั่นคง-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก"เด็ดขาดรุนแรง แค่ไหน เพียงไร ?.[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1400554391.  สืบคน  10 ตุลาคม 2559. 
พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.  ๒๕๕๙. ราชกิจจานุเบกษา 133 [30กันยายน 2559]: 1. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : 

http://dictionary.sanook.com/search/ [10ตุลาคม2559]. 
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แนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ 

 สมชาย  ชูเมือง 
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

E-Mail: cm.chai@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ได้มีการปกครอง ๕รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ก าหนดให้มีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้ หรือ
ต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก าหนดว่าต้อง
ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
รายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปีนับ
จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และ ได้เพ่ิมองค์กรที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลใหม่ ได้แก่ ประชาชน และรัฐเองก็ต้องจัด
ให้มีการก ากับ  ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน 
 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนได้ให้ข่าวเป็นเรื่องแค่การ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอร่างที่ถูกต้องก็คือ ตัวแทน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และส่วนราชการพิจารณาให้
ความเห็นก่อนส่งร่างถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แล้วในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๑๘๐ วัน จึงจะเสนอเป็น
กฎหมายส าหรับบังคับใช้ได้ 
 หลังจากร่างปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น น า
แผนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแล้ว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใช้บังคับ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ยังคงด ารงต าแหน่ง ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และเมื่อครบวาระแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ต่อไป 
  
ค าส าคัญ: การปกครองส่วนท้องถิ่น,ความวิตกกังวล 
Abstract 

Local government during the  pre-reformation of Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2559 is 
divided into 5 government forms as follows: Bangkok metropolis, Pattaya city, Provincial Administrative 
Organization (PAO), Municipality (divided into City municipality, Town municipality and Sub-district 
municipality) and Sub-district Administrative Organization (SAO). Under Provincial Administrative Organization 
Act B.E. 2540 defines governing area covering Sub-district Administrative Organization but without authority 
in any activity administrated by SAO or if necessary PAO must coordinate with multiple SAO for example. 



๒๔๕ 
 
The governor has an authority to direct administrative work of Provincial Administrative Organization(PAO) in 
compliant with law, rule and regulation of the government.  Constitution B.E. 2550 prescribed that  a creation 
or modification of planning and procedure of decentralization to local government law,  local income law, 
establishment of local government law, local civil servant law and other law within 2 years after a declaration 
of Constitution B.E. 2559. Moreover, a new agency of inspection had been created which is the public as 
the government  aims on the inspection of local government administration by the public.  According 
to news presented by press, the public seems to worry about local government as we can see from a 
resolution on National Reform Steering Assembly (NRSA) because the correct procedure of bill proposal is  
representatives of National Legislative Assembly (NLA), National Reform Steering Assembly (NRSA),   Cabinet 
and government will consider and giving comment before passing the draft to the cabinet to consent in Royal 
Gazette after that 180 days this bill will be proposed as enforced law. 
 After the bill of local government reformation consented by National Reform Steering Assembly of 
local government, the bill, local government reformation plan and comment from National Legislative 
Assembly (NLA), National Reform Steering Assembly (NRSA) and Cabinet  submit to the Prime Minister and 
then pass to Ministry of interior and the Office of the Decentralization to the Local Government Organization 
Committee for the consideration on steering concerned part and pass implemented project to concerned 
sector.   Once the establishment or change of status of local government is effective, member of local 
council and local governor remain in their  position until the end of their terms then, after their terms, Local 
Government Act B.E. 2559  shall be enforced and followed. 
  
Keywords: local government,worry 
 
๑.บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๔๕๘ ได้มีการพัฒนาการมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยแบ่งการปกครองท้องถิ่นไทย ออกเป็น ๕รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การปกครองท้องถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ ได้มีการ
ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น อันน าความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน พนักงาน ข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่น 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ จะศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙  ความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและเทศบาลควรท าอะไร หลังการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยหลัง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 
 การน าเสนอบทความแบ่งเป็น ๓ ตอน ตอนแรกจะกล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙  ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้มีการปฏิรูปไปอย่างไรบ้างเหตุใดประชาชน พนักงาน ข้าราชการ
และผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความวิตกกังวลหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ และในขณะเดียวกับเทศบาลควรท า
อะไร หลังการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 
 
๒. เนื้อเรื่อง 
 ๒.๑ การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ 



๒๔๖ 
 
 ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการปกครองแบ่งเป็น ๓ 
รูปแบบ คือ การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการปกครองท้องถิ่นไทย มี
ปกครอง ๕รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ได้บัญญัติความส าคัญของการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตร ในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๒๘๒ ถึง
มาตรา ๒๙๐ ซึ่งเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยสรุปมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดนโยบาย การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และการบริหารการเงินการคลังตามหลักการปกครองตนเองและหลักความต้องการของ
ประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย จัดแบ่งภารกิจในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดสรรทรัพยากรการเงินการคลังและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอ านาจเพ่ือ
ส่งเสริมและติดตามประเมินการกระจายอ านาจ โดยมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ก าหนดให้มีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้ หรือ
ต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ ว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่น  จึงก าหนดให้จัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานท้องถิ่น จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก 
ได้แก่ การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างราชการการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น การจัดสรรรายได้ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๐๓ (๕) ก าหนดว่าต้องด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปีนับจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และ
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล และมาตรา ๒๘๒ ได้เพ่ิมองค์กรที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลใหม่ ได้แก่ ประชาชน และรัฐเองก็ต้อง
จัดให้มีการก ากับ  ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน (๓ องค์กรหลัก ได้แก่ ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และประชาชน)  
 ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ายึดอ านาจเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติ มีมติ
เลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี  และได้มีนโยบายปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยแล้วในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
จัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไว้๑๑ ด้าน คือ ด้านการเมือง  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านสังคม
และด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 
 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมด้วยนายเกรียงยศ สุดลาภา โฆษกกรรมาธิการ แถลงถึงกรณีที่ประชุม สปท. ลงมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือยกระดับองค์กรบริหารในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้เป็นเทศบาลต าบล และ
ปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับการท างานภายใต้รูปแบบองค์กรท้องถิ่น  ทั้งนี้การปกครองท้องถิ่นได้มีการปฏิรูปเป็น ๒ รูปแบบ คือ 



๒๔๗ 
 
การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอ านายการ สนับสนุน 
บูรณาการและประสานการด าเนินการให้กับเทศบาลเป็นการท างานในภาพรวมของจังหวัดหรือภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ
เทศบาล ส าหรับเทศบาลได้ก าหนดให้ปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
โดยยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลและจัดล าดับชั้นออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มี
หน้าที่จัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ มีหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะของตนเอง ทั้งนี้เมื่อยกฐานะอบต. แล้วจะท าให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการให้บริการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
 จะเห็นได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ได้มีการปกครอง ๕
รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลต าบล) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่ อบต. 
ด าเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ 
๒๕๕๐ ก าหนดว่าต้องด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการท้องถิ่นแ ละ
กฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปีนับจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล และ ได้เพ่ิมองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลใหม่ ได้แก่ ประชาชน และรัฐเองก็ต้องจัดให้มีการก ากับ  ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยประชาชน 
๒.๒ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลและปรับปรุงโครงสร้าง
เกี่ยวกับการท างานภายใต้รูปแบบองค์กรท้องถิ่น  ประชาชน พนักงาน ข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับข่าวการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ท าให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องความมั่นคงในอาชีพ 
เพราะคิดว่าเมื่อควบรวมองค์กรบริหารส่วนต าบลไปเป็นเทศบาลต าบลแล้ว จะเกิดเหตุการณ์ พนักงานต้องตกงาน ข้าราชการถูก
ถ่ายโอนไปอยู่กับเทศบาลอาจมีการซ้ าซ้อนในต าแหน่งหน้าที่ และต้องลดผู้บริหารท้องถิ่นลง  จึงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา  ถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเองและท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่  โดยมีการโพสต์ภาพหรือข้อความในไลน์ดังภาพ 
 
 
 
  
  
 
 
ที่มา : ชุมชนคนท้องถิ่น,๒๕๕๙ 
 ท าให้ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งข้อความด่วนแจ้ง ผวจ./ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด เรื่อง การชี้แจง
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเสนอปฎิรูปองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่มีการส่งข้อความหรือไลน์กัน
ว่ามีการผ่านร่างกฎหมายยุบอบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ นั้นมท.ขอเรียนข้อเท็จจริงว่าภาพแสดงผลคะแนนดังกล่าว เป็นการ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.)ไม่ใช่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ใน
การพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด ส าหรับความเห็นของ สปท.นั้นตามขั้นตอนจะต้องเสนอร่างความเห็นดังกล่าวไปยังที่
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ประชุมตัวแทนของสนช./สปท./ครม.และส่วนราชการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอครม. ถ้าครม.เห็นชอบก็จะส่งกลับไป
ให้ส่วนราชการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจะเสนอเป็นร่างกฎหมายหรือไม่ควรมีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยัง
ต้องใช้ระยะเวลาและการพิจารณาตามขั้นตอนอีกพอสมควร มิใช่จะมีการใช้บังคับเป็นกฎหมายในขณะนี้แต่อย่างใด จึงขอให้
จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นด้วยรวมทั้งให้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวางตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วต่อไปด้วย  
 สรุปว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนได้ให้ข่าวเป็นเรื่องแค่
การประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอร่างที่ถูกต้องก็คือ 
ตัวแทนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และส่วนราช การ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งร่างถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แล้วในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๑๘๐ วัน จึงจะ
เสนอเป็นกฎหมายส าหรับบังคับใช้ได้ 
 
 ๒.๓ เทศบาลควรท าอะไรหลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 
 หลังจากร่างปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นชอบเรื่องโครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอ
นายกได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้น าเรียน รองนายรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ใน
ฐานะที่ก ากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะ
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯได้รับทราบ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(กขร.)ติดตามผลการด าเนินงานขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป(Mr.Reform)ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับไปติดตามความคืบหน้าของ
ข้อเสนอแนะ พิจารณาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและให้รายงานผลการด าเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับ
ทราบทุก ๑ เดือน  
 หลังจากนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กหรือมีรายได้น้อยให้ด าเนินการควบรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดพอ
สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. 
  - อบต. เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล 
  - เปลี่ยนฐานะระหว่างประเภทของเทศบาล 

เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใช้บังคับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

 ๒. สภาท้องถิ่น 
  - ลดจ านวนสมาชิกสภา อบต. จากหมู่บ้านละ ๒ คน  เหลือหมู่บ้านละ ๑ คน แต่อย่างน้อยต้องมี ๖ คน 
  - ลดจ านวนรองประธานสภา อบจ. จาก ๒ คน เหลือ ๑ คน 
  - เลขานุการสภา ให้นายกแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของประธานสภา 
  - กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๔/๕ ของจ านวนสมาชิกที่พึงมี สามารถประชุมครั้ง

แรกได้ 



๒๔๙ 
 
  - ให้อ านาจประธานสภาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ 
  - ให้อ านาจสภาออกข้อบังคับการประชุมสภาได้เอง 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น  
  - จ านวนรองนายก 
 อบต. / เทศบาลต าบล ๑ คน 
 เทศบาลเมือง ๒ คน 
 เทศบาลนคร / อบจ. ๓ คน 
 - จ านวนเลขานายกและรองนายก 
  เลขานายก ๑ คน เลขารองนายกไม่เกินจ านวนรองนายก 
 - ตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๑ คน ตามเกณฑ์ที่ มท.ก าหนด  
 - กกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว นายกเข้ารับหน้าที่ได้เลย 
 - นายกแถลงนโยบายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
 ๔. อปท.อาจด าเนินการร่วมกัน หรือขอให้ อบจ. จัดท า ดังนี้  
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
  - การให้บริการการขนส่ง 
 - บริการอ่ืนซึ่งใช้ทุนสูง หรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ มท. ก าหนด 
 ๕. งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณี  สภาไม่รับหลักการ หากสภาให้ความเห็นชอบแต่นายก

ไม่เห็นด้วยนายกอาจเสนอผู้ก ากับดูแลยุบสภาได้ โดยนายกต้องพ้นจากต าแหน่งไปด้วย 
 ๖. บัญญัติเรื่องกองทุนส่งเสริมกิจการ อปท.ไว้ 
 ๗. จัดตั้งคณะกรรมการการคลังของ อปท. เพ่ือดูแลเกี่ยวกับการคลังของ อปท.ทั้งระบบ 
 ๘. ก าหนดให้ อปท. แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือรับฟังความเห็น ของประชาชน หรือลงประชามติ ก่อนการด าเนินการ

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสาระส าคัญ 
หมายเหตุ ร่างประมวลกฎหมายฉบับนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา  ของกระทรวงมหาดไทย อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกได้  
 สรุปได้ว่า หลังจากร่างปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วน

ท้องถิ่น น าแผนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนในส่วน
ที่เก่ียวข้อง และส่งเรื่องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแล้ว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผล
ใช้บังคับ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงด ารงต าแหน่ง ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และเมื่อครบวาระ
แล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ต่อไป 

 
๓.บทสรุป 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี

ปกครอง ๕รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเป็นเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) แต่เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็จะมีการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเป็น ๒ รูปแบบ คือ การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอ านายการ สนับสนุน บูรณาการและ



๒๕๐ 
 

ประสานการด าเนินการให้กับเทศบาลเป็นการท างานในภาพรวมของจังหวัดหรือภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ
เทศบาล ส าหรับเทศบาลได้ก าหนดให้ปรับปรุงเทศบาล โดยยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล  จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่า หากมี
การควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นเทศบาลแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับพนักงาน ข้าราชการและผู้บริหาร
ท้องถิ่นได ้

 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนได้ให้ข่าวเป็นเรื่องแค่การ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอร่างที่ถูกต้องก็คือ 
ตัวแทนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และส่วน
ราชการพิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งร่างถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แล้วในราชกิจจานุเบกษาภายใน 
๑๘๐ วัน จึงจะเสนอเป็นกฎหมายส าหรับบังคับใช้ได้ 

 หลังจากร่างปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น น า
แผนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกได้รับทราบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และส่งเรื่องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแล้ว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใช้บังคับ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงด ารงต าแหน่ง ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และเมื่อครบวาระแล้ว ก็ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
วารสาร 
วีรศักดิ์ เคลือเทพ.(๒๕๔๘).ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย,วารสารประชาคมวิจัย (ฉบับที่ ๖๐,เดือนมีนาคม-เมษายน) : ๓-๗. 
อินเตอร์เน็ต 
ชุมชนคนท้องถิ่น,(๒๕๕๙)กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน "ไม่ได้ยุบ อบต." แต่ยกฐานะเป็นเทศบาล ...(ออนไลน์).

http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,62887(๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
สินธุไชย  โชคเจริญเลิศ, (๒๕๕๙),หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ... - ส านักงาน ก.ถ. (ออนไลน์), 

www.local.moi.go.th/๒๐๐๙/home/local_kat_59.ppt. 
ส านักท่ีปรึกษา  กรมอนามัย(๒๕๕๙)http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon๐๓,(๑๙ ตุลาคม  

๒๕๕๙). 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



๒๕๑ 
 

การบวชเป็นศาสนทายาทสืบทอดพุทธศาสนาแบบเถรวาทในสังคมไทย 

พระมหาทวี วิสารโท บุญทะมาตร์ ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

E-mail : taveenu@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 
       ครั้งพุทธกาลมีวิธีการบรรพชาอุปสมบท 8 อย่าง คือ (1)แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นวิธีการบวชวิธีแรกท่ี
พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทรงประทานการบวชให้ (2) แบบติสรณคมนูปสัมปทา การเข้าถึงพระรัตนตรัย (3) แบบ
โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การรับโอวาท 3 ประการ (4) แบบญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ด้วยการสวดญัตติ (5) แบบ
ปัญหาพยากรณูปสัมปทา การถามปัญหา (6) แบบครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา ถือครุธรรม 8 ประการ (7) แบบอัฏฐวาจิ
กาอุปสัมปทา การบวชภิกษุณี (8) แบบทูเตนอุปสัมปทา การใช้ผู้แทนพระองค์   
    ปรากฏการณ์ของการบวชในประเทศไทย มีการบวชทั้งอยู่ระยะสั้น และระยะยาว  สาเหตุผลส าคัญของ
การบวช ได้แก่ (1) บวชเพ่ือต้องการพ้นทุกข์ (2) บวชเพ่ือต้องการทดแทนบุญคุณบิดามารดา (3) บวชเพ่ือต้องการศึกษา 
(4) บวชเมื่อแก่ (5) บวชเพ่ือเตรียมเปลี่ยนสภานภาพ (6) บวชเพ่ือแก้บน (7) บวชหน้าไฟหรือหน้าศพ (8) บวชเพราะ
เห็นโทษของบาป (9) บวชด้วยศรัทธา (10) บวชหนีคดีหรือหลบภัย ปัจจุบันการบวชเป็น 
ศาสนทายาทระยะยาวมีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มการบวชระยะสั้นเพ่ิมขึ้น และมีค่านิยมในการจัดการบวชหรูหราและ
ยิ่งใหญ่มากขึ้น  

   ปัจจุบันมีการบรรพชาอุปสมบทตามโครงการต่าง ๆ รวมทั้งมีการบวชศีลจารินี  บวชชี   และมี ภิกษุณีใน
ประเทศไทยที่ไปบวชต่างประเทศ เนื่องจาประเทศไทยยังไม่มีการบวชภิกษุณี  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เดียวกันคือเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย 
 
ค าส าคัญ : การบวช, ศาสนทายาท, การสืบทอด 
 
ABSTRACT 
  In the Lord Buddha time, there were 8 types of ordination: (1) Ordination with the Buddha’s 
call: “Come‚ monk….”(Ehi-bhikku Upasampada)‚ (2) Ordination by taking refuge in the Triple Gems 
(Tisaranagamana Upasampada)‚ (3) Ordination with the recitation of Kammavaca in a Sima for four 
times(Yatti-catuttha Upasampada)‚ (4) Ordination with the Buddha’s admonishment(Ovada—
patimokkha Upasampada)‚ (5) Ordination with a process of Questions and Answer(Puccha Visajjhana 
Upasampada)‚  
(6) Ordination by accepting the 8 great rules(Garu-dhamma Upasampada)‚ (7) Ordination from 
Bhikkhuni Sangha and from Bhikkhu Sangha with the citation of Kammavaca of both sides(Atthavacika 
Upasampada)‚  
(8) Ordination received through a messenger(Dutena Upasampada).  
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In Thailand, ordination could be for both long-term and short-term ordination. The important  
causes of Buddhist ordination were (1) to access Nirvana, (2) to express gratefulness to parents, (3) to 
gain education, (4) to have a peaceful life when getting old, (5) to change social status, (6) to redeem 
a vow to supernatural being, (7) to dedicate merit from being monkhood to dead person, (8) to stay 
away from committing sinful conducts, (9) to appreciate the Lord Buddha’s teaching, and (10) to escape 
from danger or penalty of legal fault. At the present, Buddhist heir ordination in which an individual has 
to live in monkhood for a long term tends to decrease. On the other hand, short-term ordination  tends 
to increase, and it has become a value in Thai society to celebrate a grand and superfluous ordination 
ceremony.  

Nowadays, to solve the decrease of Buddhist heir ordination. There are a lot of ordination 
programs which are enhanced nation wide. Among these are female ordination for practicing 
meditation(Silacarini) 
Nun ordination and Female Buddhist monk ordination which ordained in foreign countries and have 
there female Buddhist monks(Bhikkhuni) came back  and reside in Thailand. This is due to Female 
Buddhist ordination how not yet been accepted in Thailand. However, all of these ordinations have 
only one and the same goal, i e, Buddhist inheritance. 
Keyword: Ordination, Religious successor, The transmission of Buddhism 
 
บทน า 
 

ก่อนพุทธเจ้าจะปรินิพพาน มีหลักฐานในพระสูตรที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระด ารัสในการฝากฝัง
พระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง ๔ ในฐานะที่เป็นศาสนทายาท โดยที่พุทธบริษัททั้ง ๔ นั้นต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้
เผยแพร่ศาสนา สามารถแนะน าสั่งสอนธรรมะแก่ผู้อ่ืนได้ และนอกจากนี้ยังต้องสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้ แต่ใน
พุทธบริษัททั้ง ๔ นั้น ฝ่ายที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบบริบูรณ์และสามารถท าหน้าที่ศาสนทายาทได้อย่างเต็มที่ก็คือฝ่าย
บรรพชิต โดยเฉพาะภิกษุสงฆ์ เพราะมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมมากกว่าฆราวาสและอยู่ใกล้ชิดศาสนามากกว่า ดังนั้น
เมื่อฆราวาสไม่มีคุณสมบัติบริบูรณ์ในด้านการเผยแพร่และปกป้องธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาได้  จึงได้เป็นฝ่ายอุปถัมภ์
บ ารุงพระพุทธศาสนาไปโดยปริยาย  

การสืบต่อศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาระยะแรกเป็นการสืบต่อทางศาสนธรรมเริ่มจากพระสาวกรุ่นแรกที่ได้
บรรลุธรรมแยกย้ายกันไปประกาศศาสนธรรม ผู้มีศรัทธาปรารถนาจะออกบวชก็น ามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพ่ือให้ประทาน
การอุปสมบท เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้น าหลานชื่อปุณณมันตานีบุตรมาทูลขออุปสมบท ต่อมาพระพุทธองค์จึงได้
ทรงอนุญาตให้พระสาวกสามารถที่จะท าการบรรพชาอุปสมบท กุลบุตรเองได้ อีกทั้งมีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้
ศิษย์ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยและหมั่นบ าเพ็ญความเพียรเพ่ือการบรรลุมรรคผล ท่านเหล่านั้นเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็
ช่วยกันประกาศศาสนธรรมต่อไปในภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในชมพูทวีป จนกลายเป็นสถาบันศาสนาหลักใน
ที่สุด  

กระบวนการสืบต่อศาสนาเริ่มซับซ้อนมากขึ้น จากการที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์มุ่งสอนศิษย์เพียงเพ่ือให้บรรลุ
ธรรมตามเท่านั้น ก็เพ่ิมให้ความรู้แก่ศิษย์ในหลักของพระธรรมและพระวินัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น พระอาจารย์ที่มี
ความทรงจ าพระธรรมได้มากก็เรียกว่า พระธรรมธร มีหน้าที่ในการสอนศิษย์ให้มีความรู้ในด้านหลักธรรม ส่วนพระ
อาจารย์ที่ทรงจ าพระวินัยได้มาก ก็ได้เป็นพระวินัยธร มีหน้าที่สั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ในด้านพระวินัย ดังนั้นกระบวนสืบ
ต่อศาสนทายาทในระยะหลังจึงไม่เพียงแค่การบวชเข้ามาแล้วบ าเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม และอบรมสั่งสอนศิษย์ให้บรรลุ



๒๕๓ 
 
ตามเท่านั้น แต่ยังได้มีการสืบสานความรู้ทางด้านพระธรรมวินัย โดยมีการเรียนการสอนอีกด้วย ซึ่งอาจเรียกโดยสรุปว่า 
การสืบต่อศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาก็คือ “การบวชเรียน” นั่นเอง 

การธ ารงรักษาพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นองค์แทนพระบรมศาสดาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งที่พุทธบริษัททั้ง ๔ โดยเฉพาะ
พระภิกษุสงฆ์จะต้องรับภาระดังกล่าวในฐานะศาสนทายาท  ท่านเหล่านั้นได้ช่วยกันธ ารงรักษาพระธรรมวินัยซึ่งเป็น
ตัวแทนพระศาสดาและถือเป็นตัวพระศาสนา ด้วยการสังคายนา เล่าเรียน และสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาถึงปัจจุบัน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวพระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างศาสนทายาทให้คงอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ซึ่งวิธีการสร้าง
ศาสนาทายาทนั้นจะผ่านสาวกของพระศาสดาด้วยการเผยแผ่ธรรม เพ่ือโน้มน้าวใจกุลบุตรให้เข้ามาบวชเรียน เพราะการ
บวชเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หากไม่มีการบวช อายุพระพุทธศาสนาก็สั้นลง เนื่องจากไม่มีใครสืบต่อ ทั้ง
หลักธรรมค าสอน การเผยแผ่ค าสอน การอบรมประชาชน การรักษาประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทย
ส่วนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ บรรพบุรุษผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่อดีตจนยุคปัจจุบัน จึงขวนขวายชักชวนน าพาบุตร
หลานของตนให้บรรพชาอุปสมบทในเมื่อโอกาสและสมัยเวียนมาถึง 
 นับเนื่องจากอดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน การบวชได้ปรับเปลี่ยนไปจากครั้งอดีตที่มีผู้บวชจ านวนมาก มีระยะเวลา
การบวชนานก็เริ่มมีแนวโน้มจ านวนผู้บวชน้อยลง ระยะเวลาในการบวชสั้นลง การบวชเช่นนี้ไม่เกินความจริงที่ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ ได้เคยปรารภเรื่องการบวชเพียงระยะสั้น ในการอบรมข้าราชการที่บวชในช่วงฤดูร้อนว่า “ปัญหาเฉพาะหน้าก็
คือ การไม่นิยมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทของกุลบุตร หรือการบวชเข้ามาเพียงชั่วไม่กี่วัน ชั่ว ๗ วัน ดูจะมากยิ่งขึ้นทุกที ดู
น่าเป็นห่วงว่าในอนาคตอันใกล้นี้ พระจะไม่ค่อยมีในแต่ละวัด๑ ซึ่งก็สอดรับกับข้อสรุปของ ช าเรือง วุฒิจันทร์ ที่สรุปว่า 
ตามสภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ทั่วไปนั้นคนไทยนิยมการบวชเรียนหรือบรรพชาอุปสมบทน้อยลง สัดส่วนของจ านวน
พระภิกษุและสามเณร กับจ านวนพลเมืองต่ ามาก ส่วนที่มีการเห็นว่ามีการบรรพชาอุปสมบทกันก็ท าตามประเพณีเสีย
ส่วนมาก  ทั้งพระภิกษุสามเณรที่บวชแล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง เพ่ือให้รู้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้
อย่างถูกต้องเคร่งครัดมีน้อยลง  จ านวนพระภิกษุสามเณรนอกพรรษาน้อยกว่าในพรรษามาก และที่บวชตามประเพณีก็
เช่นกัน มีการบวช ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน เช่น บวชหน้าศพ บวชแก้บนเพิ่มมากขึ้น บวชเอาพรรษา ๓ เดือน ไม่ค่อยเพิ่มมาก
นัก๒ 

พระเทพเวที(ประยุทธ์  ปยุตฺโต)ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ สถานการณ์พุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา ๓ มี
ใจความว่า การบวชเณรนี้เป็นส่วนส าคัญของพระพุทธศาสนา  เป็นศาสนทายาท  เป็นผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมีโอกาสเล่าเรียน
มาก และส่วนใหญ่จะได้เล่าเรียนพระธรรมวินัย  เพราะวัยอยู่ในระยะเวลาที่จะเล่าเรียนศึกษา  ช่วงเวลาของการที่จะเล่า
เรียนได้ก็เต็มที่  หลังจากเรียนแล้วก็มีเวลาอีกมากที่จะท างานให้พระศาสนาต่อไป  แต่ปัจจุบันนี้เราหาสามเณรได้ยาก  
ส าหรับในภาคกลางนี้หาสามเณรได้ยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเมืองแทบจะไม่มีเด็กบวชเลย  จนกระทั่งเราต้องใช้วิธีจัดบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน  อันนี้เป็นทางออกอย่างหนึ่ง  ถึงแม้จะแก้ไขปัญหาที่แท้จริงไม่ได้  แต่ก็ยังเป็นตัวผ่อนเบาว่ าให้เด็ก
และเยาวชนได้มีโอกาสรู้จักพระศาสนาบ้าง  แต่เราจะหวังให้เณรเหล่านี้มาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพระศาสนาต่อไป 

รูปแบบและวิธีการของการบวชที่ต้องการเพียงสนองตอบความต้องการที่ตกอยู่ภายใต้กรอบของการบริโภคความ
ทันสมัย ทั้งจากวัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ได้ขยายไปสู่สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ จนถึงระดับโลกที่
ส่วนใหญ่ล้วนเกิดมาจากการขาดพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชอีกทั้งยังมีระบบความคิดชุดหนึ่งของชาวบ้านที่
มองว่า การบวชเป็นพระภิกษุ  สามเณร  เป็นการเอาเปรียบสังคม  เป็นภาระทางสังคม  เป็นคนอนาถาไร้ที่พ่ึงพิง  ซึ่งการ
มองตามแนวคิดเช่นนี้เป็นพียงการมองในจุดยืนที่อยู่ข้างความเป็นอคติที่เกิดจากการรับรู้จากมโนทัศน์ที่ผลิตซ้ าออกมา
                                         
              ๑ พุทธทาสภิกข,ุ ค าสอนส าหรับผู้บวชใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙. 

              ๒ ช าเลือง วุฒิจันทร์, เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่องการพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความม่ันคงแหงชาติ,  (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๒๖. 

๓ พระเทพเวที(ประยุทธ์  ปยุตฺโต), สถานการณ์พุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๖), หน้า ๘.  
 



๒๕๔ 
 
จากสื่อผ่านระบบคิดเท่านั้นหาได้มองการบวชเป็นวิถีชีวิตที่ทักทอมาจากอดีตที่ได้พยายามซ่อนความหมายของการบวชไว้
เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น ความหมายที่ผูกติดไว้กับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

จากปรากฏการณ์ของการบวชในปัจจุบัน ที่เริ่มต่อรองจากปัญหาด้านความเชื่อภายใต้ระบบคิดชุดใหม่ที่สมาทาน
ความทันสมัยนิยมไม่ว่าจะเป็น การจัดงานใหญ่โต มีมหรสพ ที่ปั้นแต่งความอยาก ทั้งอยากเป็นผู้มีอันจะกิน อยากเป็นที่
ชื่นชมของเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ปรากฏการณ์ที่ฉายภาพออกมาทุกครั้งเมื่อมีการบวชในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นสิ่งที่กลายเป็น
วัฒนธรรมการเอาอย่างที่ยากเกินการแก้ไข จะมีก็แต่เพียงชะลอและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ซึ่ง
ปรากฏการณ์ของการบวชที่มาจากข้อเท็จจริงชุดการบวชตามวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นผลท าให้ ระยะเวลาของการบวชสั้น
ลง บ้างครั้งการบวชก็เป็นเพียงพิธีกรรมช าระล้างสิ่งไม่ดี สิ่งที่ไม่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ าอ านาจเหนือธรรมชาติที่
ผูกไว้ในชุดความความเชื่อที่ผ่านการบนบานสานกล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท าให้  การบวช ในปัจจุบันถูกลดทอน
ความหมายและถูกสร้างความหมายชุดใหม่ขึ้นมาทับ/ซ้อนความหมายชุดเดิมการบวชเพ่ือต้องการจะศึกษาเล่าเรียน
หลักธรรมดังเช่นอดีตกลายเป็นการบวชเพียงเพ่ือสนองตอบความเชื่อในชุดความหมายใหม่เท่านั้น 

 
 ค าถามคือ ท าไมการบวชเป็นศาสนทายาทจึงไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน   และการบวชมีความหมาย

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ? จากค าถามดังกล่าวท าให้ทุกคนอยากจะรู้ อยากค้นหา เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ที่จะ
ฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการของการบวชเป็นศาสนทายาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
พัฒนาการของศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
 เวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน 8 ขณะที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา พระองค์เสด็จทรงม้า
กัณฐกะพร้อมด้วยนายฉันนะออกจากพระนครสูฝั่งแม่น้ าอโนมาเพ่ือออกบวช ครั้นเสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ าอโนมา ทรงเปลื้อง
เครื่องทรงอย่างกษัตริย์มอบให้นายฉันนะน ากลับสู่พระนคร ทรงด าริจะตัดพระโมฬี ก็มีพระขรรค์แก้วตกลงมาจากอากาศ 
พระองค์จึงคว้าพระขรรค์แก้วด้วยพระหัตถ์ขวา จับพระเกศโมฬี ด้วยพระหัตถ์ซ้าย ทรงอธิษฐานว่า “ถ้าข้าพเจ้าจักได้เป็น
พระสัพพัญญู จงให้ตัดผมขาดพร้อมกันให้เหลือเพียง ๒ องคุลี แล้วอย่ายาวอีก” เมื่อทรงอธิษฐานแล้วก็ 
ตัดพระเกศโมฬี ซึ่งก็ขาดออกดังทรงอธิษฐาน 
 หลังจากนั้นทรงอธิษฐานอีกว่า “ถ้าข้าพเจ้าจักได้เป็นพระสัพพัญญู จงอย่าให้เส้นผมตกลงมาจากอากาศ” 
แล้วก็โยนพระเกศขึ้นไป พระอินทร์ก็ทรงรับไว้ด้วยผอบแก้วแล้วอัญเชิญขึ้นไปไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์ที่ดาวดึงส์ ขณะ
นั้นฆฏิการมหาพรหมผู้เป็นอนาคามีซึ่งเคยเป็นสหายของพระพุทธเจ้าในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปะ ก็น าเอาทิพยบริขาร
ทั้ง ๘ อันเกิดที่ต้นกัลปพฤกษ์ในพรหมโลก คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดเล็บ กล่องเข็ม ผ้ารัดเอว ผ้ากรองน้ า ลงมาถวายทันที 
แล้วรับเอาผ้านุ่งห่มของพระพุทธเจ้าขึ้นไปบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ในพรหมโลก 

การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเริ่มต้นพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้วได้เสด็จไปแสดงหลักธรรมแก่พวกปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกเพราะเห็นว่าพวกปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่พระองค์มากใน
คราวที่ทรงบ าเพ็ญเพียร โดยเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ปรารถนาจะฟังธรรมก่อนใครทั้งสิ้น 
พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ส าเร็ จเป็นพระอรหันต์เป็นองค์แรก และได้ขอบวชเป็นพระสาวกใน
พระพุทธศาสนา 

เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายมากขึ้น มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวชเป็นภิกษุจ านวนมาก พระพุทธเจ้า
ทรงด าริว่า การบวชด้วยพระวาจาก็ดีหรือด้วยการรับไตรสรณคมน์ก็ดี ไม่สามารถที่จะยังกิจแห่งสงฆ์ให้ ส าเร็จลุล่วงได้
โดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายหยั่งรากลึกอยู่ทั่วทุกมุมโลก 
พระองค์จึงทรงยกเลิกการบวชดังกล่าว และบัญญัติการบวชแบบใหม่ขึ้น โดยการมอบหมายให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ ใน



๒๕๕ 
 
ศาสนกิจทั้งปวง สามารถบวชได้ภายในสังฆมณฑลที่มีขอบเขตแน่นอนเรียกว่าสีมา มีพระอุปัชฌาย์ ท าหน้าที่เป็นประธาน
พระสงฆ์กล่าววาจาประกาศรับบุคคลนั้น ๆ เข้าร่วมคณะสงฆ์เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจต่อไป การบวชจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ์ ณ ที่นั้นด้วย 
 
ศาสนาทายาทสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร ์
 

ศาสนทายาทในสมัยสุโขทัยนี้ก็เช่นเดียวกันกับความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา เมื่อ 
พุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามายังสุโขทัย ได้เกิดการยอมรับ เกิดการสร้างเครือข่ายพุทธศาสนาผ่านศึกษา
เล่าเรียนโดยมีพระเถระชาวสุโขทัยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ 

สมัยสุโขทัยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการส่งพระธรรมทูตไปยังดินแดนต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างเครือข่ายพุทธศาสนา ผ่านการเผยแผ่ ฟ้ืนฟู เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ และเมือง จนเครือข่าย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาพุทธเฉกเช่นทุกยุคทุกสมัยดังปรากฏในหลักฐานต่าง 
ๆ เช่น จารึกวัดศรีชุม 

ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็น ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
พระองค์ทรงเป็นอีกหนึ่งกษัตริย์ที่นับเป็นพุทธมามกะ พระองค์ทรงผนวชและอาศัยร่มผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ถึง ๘ เดือน ในปี
พ.ศ. ๑๙๙๘ ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย สันนิษฐานว่าเป็น
การเริ่มต้นของประเพณีการบวชเรียนของเจ้านายและข้าราชการ  ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการรจนาหนังสือ
มหาชาติค าหลวง ใน พ.ศ. ๒๐๒๕  

เมื่อกษัตริย์มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งการผนวชของตนเอง การผนวชของโอรส พระราชนัดดา 
จึงกลายเป็นการสร้างการยอมรับให้กับทุกคนไปด้วยเช่นกัน เมื่อกษัตริย์เป็นแบบอย่างให้กับการปฏิบัติเช่นนี้แล้ว 
ประชาชนก็เริ่มสวามิภักดิ์ในพระพุทธศาสนาได้อย่างแนบเนียน การสั่งสมบุญจึงกลายเป็นอุดมคติท่ีทุกคนยึดถือเป็นกรอบ
คิด กษัตริย์และประชาชนเริ่มนิยมในการสร้างวัดวาอาราม การสร้างวัดประจ าตระกูลเริ่มเป็นที่นิยมนับตั้งแต่นั้นมา  จน
ประเพณีการทรงผนวชกลายเป็นพระบรมราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยในทุกรัชสมัยจนถึงปัจจุบัน 

และการบวชเรียนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงยุคหลัง  ถึงกับก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นขุนนาง มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนมาเท่านั้น นอกจากนี้ สมัยก่อนนั้น ถ้าผู้ชายจะไปขอลูกสาวใครมาเป็น
ภรรยาแล้ว พ่อแม่ฝ่ายหญิง เขาจะถามก่อนว่า ผู้ที่จะมาเป็นบุตรเขยนั้น เคยบวชเคยเรียนมาแล้วหรือยัง ถ้าปรากฏว่า ยัง
ไมเ่คยบวชเคยเรียนมาก่อน พ่อแม่ฝ่ายหญิง ก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้ ด้วยการบ่ายเบี่ยงเกี่ยงให้ชายผู้ที่จะมาเป็นเขย ได้บวช
ได้เรียนเสียก่อน 

 
รูปแบบและเหตุผลของการบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
 
 ดินแดนที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า
สองพันปีแล้ว โดยนับจากภายหลังที่มีการส่งพระศาสนทูตจากอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกเข้ามาประกาศพระพุทธศาสนา
ในบริเวณที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ  ซึ่งได้แก่ดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันและอาณาเขตใกล้เคียง  การนับถือ
พระพุทธศาสนาของประชาชนในดินแดนแถบนี้ เป็นไปตามอิทธิพลของผู้เข้าครองดินแดนจึงปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยน
สลับกันระหว่างการนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิ์สัตว์ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
โลก เป็นความคิดท่ีจูงใจและครองใจคนได้อย่างกว้างขวางยาวนานตั้งแต่ดินแดนชมพูทวีปเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มีผู้นับถือ
อย่างแพร่หลาย ในปะเทศ เช่น ทิเบต จีน ไต้หวัน มองโกเลีย ญี่ปุ่น เวียดนามฯลฯและนับถือฝ่ายเถรวาทอยู่ตลอดมา 



๒๕๖ 
 
 ราวศตวรรษท่ี ๑๘ เมื่อชนเผ่าไทยเข้มแข็งจนสามารถตั้งอาณาสุโขทัยขึ้นเป็นปึกแผ่นพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ์ ได้กลายเป็นศาสนาประจ าชาติของชนเผ่าไทยตั้งแต่รัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหง พระองค์มีพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก นอกจากพระองค์เองจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังทรงสั่งสอนธรรมะแก่ข้าราชบริพาร
และประชาชนของพระองค์เป็นประจ า ท าให้ชาวสุโขทัยทั้งปวงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด 
 ในสมัยพระเจ้าลิไทพระพุทธศาสนายิ่งเจริญรุ่งเรือง พระองค์เองได้ทรงผนวชในพระศาสนาด้วย พิธีผนวชท า
เป็นสองตอนคือตอนบรรพชา(เป็นสามเณร)ท าในวัง ตอนอุปสมบทท าที่วัดป่ามะม่วง พระองค์ได้รับสรรเสริญจาก
พระสังฆราชลังกาว่า ทรงเคร่งครัดมาก เป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่ทรงผนวชขณะครองราชย์๔ ถือเป็นต้นแบบ
พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ท าให้ในสมัยต่อมามีพระมหากษัตริย์ไทยอีกหลายพระองค์ผนวชตาม เช่น 
พระบรมไตรโลกนาถ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทรงผนวช อยู่ ณ วัดจุฬามณ ีเมืองพิษณุโลก เป็นเวลา ๘ เดือน ใน 
พ.ศ. ๑๙๙๘ (พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ว่า พ.ศ. ๒๐๐๘) นอกจากทรงผนวชเองแล้ว ใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ยัง
โปรดให้พระราชโอรส กับพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย ข้อนี้สันนิษฐานว่า เป็นต้นประเพณีบวชเรียนของเจ้านาย
และข้าราชการ๕ โดยที่ในครั้งนี้ได้มีข้าราชการร่วมบวชด้วยรวมทั้งหมดถึง ๑,๐๐๐ คนเศษ๖ ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศ การบวชเรียนกลายเป็นประเพณีจนถึงกับว่า ผู้ที่จะเป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ได้บวชแล้วจึงจะทรงตั้ง 
ถึงเจ้านายในพระราชวงศ์ก็ผนวชทุกพระองค์เหมือนกัน๗  
 ประเพณีทรงผนวชของเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์จึงได้มีสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน  แม้แต่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชโดยยึดพระราชประเพณีนี้ ดังที่ทรงมีพระราชด ารัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ที่มา
เข้าเฝ้าในพระท่ีนั่งอัมรินทร์วินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ว่า 

“โดยที่พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเอง ก็เห็นเป็น
ศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่องในบรรดาสัจธรรมค าสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผล จึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอ านวย ข้าพเจ้าควร
จักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณี ซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุรพการีตามคตินิยมด้วย”๘  
 ส่วนการบวชของบุคคลทั่วไปในระยะเริ่มแรกน่าจะเป็นข้าราชส านักที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งไปบวชตามกุศ
โลบายด้านศาสนาของพระองค์ และข้าราชการที่ให้บุตรหลานของตนบวชแต่โอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้บวชนั้นยังมี
น้อย ในสมัยต่อมาเมื่อสังคมไทยมีการแบ่งชนชั้น คนที่ถูกจัดให้เป็นไพร่เป็นชั้นต่ าสุด ต้องท างานรับใช้เจ้าขุนมูลนาย และ
ต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารเมื่อยามสงคราม  แต่พวกไพร่สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระและมีเกียรติได้เมื่อได้บวชใน
พระพุทธศาสนาจึงเป็นโอกาสให้คนในระดับชาวบ้านแสวงหาที่จะได้บวช 
 การบวชในอดีตอาจเป็นช่องทางให้พ้นราชภัยได้ คือเมื่อผู้ที่ท าผิดกฎหมายบ้านเมืองมา เมื่อได้บวชพระแล้ว
ในระหว่างที่ด ารงสมณะเพศอยู่นั้น ทางราชการไม่อาจจับกุมหรือลงโทษได้ การบวชจึงได้เป็นที่นิยมกันมากขึ้น ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานว่า การบวชเรียนได้รับความนิยมมาก ผู้บวชจะได้รับพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภ์อย่างดี ท าให้คนหลบเลี่ยงราชการบ้านเมืองไปบวชกันมาก ถึงกับต้องมีรับสั่งให้มีการประชุมสงฆ์เพ่ือสอบ
ความรู้พระภิกษุสามเณรผู้ที่หลบลี้มาบวช สอบได้ความชัดว่าไม่มีความรู้ในพระศาสนา ถูกบังคับให้ลาสิกขาเป็นจ านวน
มาก(พระธรรมปิฎก๙ 

                                         
 ๔ พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญิาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา:พระพทุธศาสนาในอินเดีย สถาบนัสงฆ์จุดเด่นใน พระพุทธศาสนา, (.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๒๖. 

 ๕ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๑. 
 ๖ พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิติญาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : พระพุทธศาสนาในอินเดีย สถาบันสงฆ์จุดเด่นใน
พระพุทธศาสนา, (.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๓๑. 
 ๗ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๔. 
 ๘ พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช, (โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หน้า ๕. 
 ๙ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๓. 



๒๕๗ 
 
 การที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนยิ่งเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และจากความเชื่อที่ว่าบิดามารดาที่ให้บุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา  ตนเองแม้ไม่ได้บวชก็ได้ชื่อว่าเป็นทายาทพระ
ศาสนา บิดามารดาจึงส่งเสริมให้บุตรชายของตนที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ได้บวชพระ ส่วนบุตรชายที่อายุยังไม่ครบบวช
หากต้องการจะบวชด้วยก็ให้บรรพชาเป็นสามเณร 
 นอกจากบิดามารดามีศรัทธาให้บุตรบวชของตนบวชสืบศาสนาแล้ว  ยังอาจมีความมุ่งหมายอย่างอ่ืน เช่น
ต้องการให้บุตรได้เล่าเรียนวิชาอ่านเขียน และวิชาการด้านอ่ืน ๆ จากอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ผู้มีความรอบรู้ด้านต่าง ๆ เช่น 
คาถาอาคม เพลงอาวุธ เพลงมวย และวิชาแพทย์ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้บวชในอดีตนอกจากเป็นผู้มีคุณธรรมสูงแล้ว หากได้ศึกษาวิทยาการมาจากวัดด้วยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ เมื่อได้ลาสิกขาออกมาก็สามารถใช้วิชาให้เกิดประโยชน์เลี้ยงตัวได้ เช่น เข้ารับราชการ หรือตั้งตนเป็นอาจารย์
สอนผู้อื่นต่อไป สังคมไทยในอดีตจึงยกย่องคนที่บวชเรียนแล้วว่าเป็นคนสุก จะท างานราชการ ก็มีความเจริญรุ่งเรือง หรือ
จะขอหญิงใดแต่งงานด้วยพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ขัดข้อง เพราะเชื่อว่าผู้ที่บวชเรียนแล้ว ย่อมเป็นผู้มีศีลธรรม มีใจเมตตา
กรุณาและมีความเที่ยงธรรม และดูหมิ่นคนที่ไม่ได้บวชว่ายังเป็นคนดิบอยู่ พ่อแม่บางคนไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับคน
ดิบก็มี ตามธรรมดาชายไทยมักบวชหนเดียวแล้วก็สึกออกมาท ามาหากิน  แต่บางรายกลับไปบวชอีกเป็นครั้งที่สอง 
ชาวบ้านก็ยังไม่ติเตียน แต่ถ้าใครบวชถึง ๓ ครั้งจะได้นามว่า เป็นชายสามโบสถ์ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นคนไม่ดี ไม่
น่านับถือและไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย  

สุดท้ายแล้ววิธีการบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งได้เป็น  ๒ ประเภท คือ ประเภทบวชตาม
ประเพณีหรือการบวชแบบชั่วคราวที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ และบวชเพ่ือด ารงเพศบรรพชิตเป็นศาสนทายาทสืบพระศาสนา
สืบไป 

ประเพณีบวชชั่วคราวในสังคมไทย ได้มีผู้สันนิษฐานว่า มีสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัยของ 
พระเจ้าลิไทแห่งสุโขทัยราชธานี ที่ครั้งหนึ่งพระองค์มีพระราชศรัทธาออกผนวชชั่วคราวซึ่งนับเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่
ผนวชขณะครองราชย์ การบวชตามประเพณีมักนิยมกระท ากันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะในช่วงเข้าพรรษา
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากปักด าข้าวกล้าเสร็จแล้ว มีเวลาในการเข้าวัดท าบุญท าทาน ฟัง
เทศน์ฟังธรรมในวันพระได้สะดวก เมื่อออกพรรษาก็เป็นช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นเวลาในการบวชนาน ๓ เดือน 
ที่ก าหนดเวลาไว้เช่นนี้ ก็เพ่ือต้องการให้ผู้บวชได้มีเวลาและโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่าง ๆ อย่างจริงจัง
นั่นเอง  

ปัจจุบัน การบวชตามประเพณีของชาวไทยที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะบวชจ าพรรษา  โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ๒ 
ประการคือ เพ่ือจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่เรียกว่า “บวชเรียน” และอีกประการหนึ่งคือ บวชเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น 
ต้องการทดแทนบุญคุณบิดามารดา บวชสร้างการยอมรับในสังคม บวชเพราะต้องการเรียนเดรัจฉานวิชา บวชเพราะ
ต้องการวัดเป็นสถานที่พักผ่อนในวัยชรา บวชแก้บน บวชหน้าไฟ เป็นต้น ซึ่งการบวชในอดีตนั้นนิยมบวชกันเป็นเวลานาน 
เช่น บวช ๓ พรรษา เพ่ือสร้างบุญให้แก่ตนเองและเพ่ือแบ่งบุญให้บิดามารดา พอพ้นจากนี้แล้ว ผู้ที่พอใจจะอยู่ต่อก็อาจอยู่
ในเพศบรรพชิตได้ตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่มีพันธะหน้าที่ก็จ าต้องสึกออกมา ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยในปัจจุบันที่
สภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและทางเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่บีบรัดยิ่งขึ้น ท าให้ช่วงระยะเวลา
ในการบวชสั้นเข้าอีก กลายเป็นบวช ๑ เดือนบ้าง ๑๕ วันบ้าง จนกระทั่ง ๗ วัน หรือ ๓ วัน แล้วแต่โอกาส ดังการ
สัมภาษณ์ที่ว่า 

 
การบวชกับการกลายเป็นวัฒนธรรม 
 
 ปัจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดน้อยลงไปกว่าร้อยละ ๑๕ คาดว่าน่าจะมีสาเหตุหลักมาจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู้ ต่างจาก



๒๕๘ 
 
ในอดีตที่เป็นสังคมเกษตรกรรม จากครอบครัวที่เคยมีบุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียงครอบครัวละ ๑-๒ คน พ่อแม่ก็ไม่นิยม
ส่งลูกชายให้เข้าบวชเรียนเหมือนแต่ก่อน เพราะการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้นและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น หากบวช
เป็นพระแล้วใครจะหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หลังมีข่าว
พระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาให้เห็นอยู่เนืองๆ 

การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท หรือหินยาน พานหะน้อย หรือนิกายฝ่ายใต้ เผยแผ่มาทาง
เอเชียใต้ ได้แก่ ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะในประเทศไทย การบวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีมาแต่ในอดีต
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์ได้ทรงผนวช ให้การอุปถัมภ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน 
การบวชในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย เพียงสนองตอบความต้องการที่ตกอยู่ภายใต้กรอบของการบริโภค
ความทันสมัย วัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น ได้ขยายไปสู่สังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ ซึ่ งวัฒนธรรม
ดังกล่าวเป็นผลมาจากรากเหง้าการแบ่งแยกทางชนชั้นผ่านระบบศักดินา เจ้าขุนมูลนายจะแสดงความเหนือกว่าชนชั้นอ่ืน
ด้วย งานพิธี เครื่องแต่งตัว ของใช้ การท าบุญท าทาน จากการขาดพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชอีกท้ังยังมีระบบ
ความคิดชุดหนึ่งของชาวบ้านที่มองว่า การบวชเป็นพระภิกษุ  สามเณร  เป็นการเอาเปรียบสังคม  เป็นภาระทางสังคม  
เป็นคนอนาถาไร้ที่พ่ึงพิง  ซึ่งการมองตามแนวคิดเช่นนี้เป็นพียงการมองในจุดยืนที่อยู่ข้างความเป็นอคติที่เกิดจากการรับรู้
จากมโนทัศน์ที่ผลิตซ้ าออกมาจากสื่อผ่านระบบคิดเท่านั้นหาได้มองการบวชเป็นวิถีชีวิตที่ทักทอมาจากอดีตที่ได้พยายาม
ซ่อนความหมายของการบวชไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น ความหมายที่ผูกติดไว้กับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้การบวชมีระยะสั้นลง มีผู้เข้ามาบวชลดลงดังปรากฏในปัจจุบัน 
 แต่ถ้าหากบวชแล้วอยู่ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย อยู่ได้นานๆ ทั้งบวชเป็นสามเณร 
และภิกษุ ก็จะถือได้ว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยให้สถาพรต่อไปได้ตราบนานเท่านาน 
 
บทสรุป 
 
 การบวช หมายถึง การเว้นจากการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ  การสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม  หรือบาปอกุศล  เป็น
เรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนเอง  ต้องระงับบาปอกุศล ที่เกิดทางกาย  วาจา  ใจ  ให้หมดโดยสิ้นเชิง  ฉะนั้นต้องมีการ
พยายามฝึกฝนพัฒนาขัดเกลาตนเองด้วยศีล  สมาธิ  และปัญญา  เพ่ือละบาปอกุศลให้หมดไปในทางพระพุทธศาสนาถือ
ว่าการบวชเป็นกระบวนการสร้างคนให้เป็นมนุษย์  สร้างมนุษย์ให้เป็นพระอรหันต์   

ความหมายของศาสนทายาท หมายถึง การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการบวช 
พุทธบริษัท ๔ หมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 
พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์และสยามวังศ์มีความเกี่ยวเนื่องกันในการแลกเปลี่ยนพระอุปัชฌาย์ไปท าการอุปสมบท 

ส่วนภิกษุณีในประเทศไทยคณะสงฆ์ไทย โดยมหาเถรสมาคม ยังไม่ให้มีการบวช มีบางส่วนไปบวชมาจากต่างประเทศ และ
พยายามเรียกร้องให้มีการบวชในประเทศไทย, มีการบวชชี บวชเนกขัมมจารินี เริ่มมีมากขึ้น 
 พระอุปัชฌาย์ คือ ผู้สร้างศาสนทายาท ให้การบวชแก่กุลบุตร เพ่ือสืบทอดพระพุธศาสนา ผู้ที่จะเป็นพระ
อุปัชฌาย์ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และต้องสอบผ่านการเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับตราตั้งให้เป็นพระ
อุปัชฌาย์ จึงจะสามารถท าหน้าที่พระอุปัชฌาย์ได้  
 พระภิกษุบวชเข้ามา มีพรรษา ๕ พ้นการถือนิสัย สามารเป็นพระสังฆาธิการได้ มีบทบาทในหน้าที่ตาม
ต าแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์ 

 การบวชเป็นศาสนทายาท  หมายถึง  การบวชฝึกฝนขัดเกลากิเลสของตนเอง  และน าธรรมะมาสั่งสอน
ประชาชนให้รับรู้  และให้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  ท าให้พระพุทธศาสนามีผู้บวชสืบทอดไม่ขาดสูญ 

การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ ๘ วิธี (๑)เอหิภิกขุอุปสัมปทา  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานบวชให้เอง
กระท าได้เฉพาะพระพุทธเจ้า  (๒)ติสรณคมนูปสัมปทา  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าให้ผู้จะบวชรับไตรสรคมน์  คือ ยอมรับนับ



๒๕๙ 
 
ถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์   เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานให้พระเถระกระท าการบวชให้กุลบุตร ปัจจุบันใช้ใน
การบรรพชาสามเณร (๓)โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าให้รับโอวาท  ๓  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทาน
บวชให้แก่พระมหากัสสปะเพียงรูปเดียว  (๔)ญัตติจตุตถกรรมวาจา  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานให้สงฆ์เป็นผู้บวชให้
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา  เป็นวิธีที่ใช้บวชพระในปัจจุบันนี้  (๕)ปัญหาพยากรณูสัมปทา  หรือการบวชด้วยวิธีทายัชช
อุปสัมปทา  ทรงประธานแก่สามเณรที่เป็นพระอรหันต์  โดยการถามปัญหา  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่
สามเณรโสปากและสามสุมน  (๖)ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา  วิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงท าด้วยการให้สตรีผู้ประสงค์จะบวช
รับครุธรรม  ๘  ประการ  ทรงประทานบวชให้แก่พระนางปชาบดีโคตรมี  (๗)  อัฎฐวาจิกาอุปสัมปทา  การบวชภิกษุณี
ด้วยการบวชวาจา  ๘  ครั้ง  คือการท าญัตติจตุตถกรรมวาจา  ๒  ครั้ง  จากฝ่ายภิกษุสงฆ์ ๑  ครั้ง  จากฝ่ายภิกษุณี  ๑  
ครั้ง  (๘)  ทูเตนอุปสัมปทา  วิธีนี้  พระพุทธเจ้าทรงส่งให้ผู้ แทนพระองค์ไปบวชแก่ผู้ที่ประสงค์จะบวช  เป็นวิธีที่
พระพุทธเจ้าประทานบวชให้แก่นางคณิกา  ชื่อ  อัฑฒกาสี 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อการท าสังคายครั้งที่  ๓  พระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระประธาน  ได้ส่งสมณทูตไปประกาศศาสนา  ๙  สาย  สายที่  ๘  มีพระโสณะ  พระอุตตระมายังดินแดนสุวรรณ
ภูมิ     ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ   ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ใน
ดินแดนส่วนนี้ทั้ง ๗ ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่  ไทย  พม่า  ศรีลังกา  ญวน  กัมพูชา  ลาว  มาเลเซีย  ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจ
กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่ส าคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์  และรูปธรรมจักรกวางหมอบ
เป็นหลักฐานส าคัญ  พระโสณะ และพระอุตระ  เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาให้
กุลบุตรกุลธิดาออกบวชในพระพุทธศาสนา จนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ 

ปรากฏการณ์สาเหตุของการบวชในสังคมไทยที่ปรากฏมี  ๑๐  อย่าง  (๑) บวชเพ่ือพ้นทุกข์  (๒) บวชทดแทน
บุญคุณบิดามารดา  (๓) บวชเรียน  (๔) บวชเมื่อแก่  (๕)  บวชเพ่ือเปลี่ยนสถานะภาพ  (๖) บวชแก้บน  (๗) บวชหน้าไฟ
หรือบวชหน้าศพ  (๘) บวชเพราะเห็นโทษของบาป  (๙) บวชเพราะศรัทธา  (๑๐) บวชหลบคดีหรือบวชหลบภัย 

ปัญหาส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือศาสนทายาทลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากร
ทั่วประเทศ  คือ  ขาดแคลนบุคลากรในการเผยแผ่และสืบพระพุทธศาสนา  นั่นคือพระสงฆ์  และสามเณรลดน้อยลง  มี
สาเหตุจาก  (๑)  จ านวนสามเณรลดลง อันเป็นผลจากนโยบายการศึกษาภาคบังคับของรัฐ  (๒) การขาดแรงงานในบ้าน  
(๓) ความรู้ที่ได้จากการบวช ไม่สอดคล้องกับชีวิตของคนปัจจุบัน  (๔) วัดขาดผู้ให้การศึกษาหรือแนะน าสั่งสอน  (๕)  พระ
เป็นที่นับถือของชาวบ้านน้อยลง (๖) ขาดการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม  (๗)  ระบบการปกครองคณะสงฆ์ไม่เอ้ือต่อ
การศึกษาคณะสงฆ์ 

ในสมัยเมื่อพระโสณะ และพระอุตตระ มาประกาศศาสนาในสุวรรณภูมิ  มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากมาย  มีกุลบุตรเข้าบวชเป็นภิกษุ  กุลธิดาก็บวชเป็นชี  เพราะในคณะของพระโสณะ และพระอุตตระ
ไม่มีภิกษุณีติดตามมาด้วย ถ้าในครั้งนั้นมีภิกษุณีติดตามมาด้วย กุลธิดาในประเทศไทยคงจะบวชเป็นภิกษุณีอย่ างแน่นอน  
นี้เป็นเหตุที่ภิกษุณีจึงไม่มีปรากฏมีในประเทศไทย  แต่ในปัจจุบันได้มีบุคคลได้ไปบวชภิกษุณีเถรวาทสืบสายมาจาก
ประเทศศรีลังกา แต่คณะสงฆ์ไทยไม่ยอมรับภิกษุณีเถรวาท  เหตุที่คณะสงฆ์ไทยไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นนิกายเถรวาท 
คณะสงฆ์ไทยเชื่อว่าภิกษุณีสายเถรวาทหมดสาปสูญไปจากโลกแล้ว จึงไม่สามารถบวชภิกษุณีได้  ในประเทศศรีลังกา
ภิกษุณีก็ได้ขาดสูญไปแล้วแต่ศรีลังกาได้ไปบวชเป็นภิกษุณีมาจากประเทศไต้หวันนิกายมหายาน เพราะศรีลังกาเห็นว่า
ประเทศไต้หวันได้มาบวชสืบเชื้อสายภิกษุณีศรีลังกาไปเหมือนกัน ในศรีลังกาจึงยอมรับภิกษุณีเถรวาท  ประเด็ดส าคัญอยู่
ที่ว่าผู้หญิงก็สามารถรู้ธรรม  หรือบรรลุธรรมได้เหมือนผู้ชาย  สามารถที่จะประกาศธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ 
และอาจเป็นการง่ายต่อการสอนผู้หญิงด้วยกัน  เป็นที่ไว้วางใจของผู้หญิงด้วยกันเอง และยังมีคนไทยไปบวชเป็นภิกษุณี
นิกายเซน  เข้ามาในประเทศไทย คณะสงฆ์ไทยก็ไม่มีทีท่าต่อต้านแต่อย่างไรเพราะเป็นนิกายเซนไม่ใช่นิกายเถรวาท   
 ดังนั้นการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเริ่มต้นพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อ
พระองค์ตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปแสดงหลักธรรมแก่พวกปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกเพราะเห็นว่าพวกปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๒๖๐ 
 
พระองค์มากในคราวที่ทรงบ าเพ็ญเพียร โดยเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะ  ซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ปรารถนาจะฟัง
ธรรมก่อนใครทั้งสิ้น   พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกแก่ปัญจวัคคีย์ ณ 
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะส าเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นองค์แรก และได้ขอบวชเป็น
พระสาวกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่า  พระอัญญาโกณฑัญญะ  เป็นศาสนทายาทรูปแรกในพระพุทธศาสนา   และ
พระพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ 

ในประเทศไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ ๓ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นประธานอุปถัมภ์  เมื่อการท าสังคายนาครั้งที่  ๓  เสร็จสิ้น  พระโมค
คัลลีบุตรติสสเถระได้ส่งสมณะทูตไปประกาศศาสนา  ๙  สาย  สายที่  ๘  มีพระโสณะและพระอุตตระมาประกาศศาสนา
ยังสุวรรณภูมิ   

พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นและเจริญรุ่งเรืองในประไทยได้นั้นจะต้องมีการสืบต่อศาสนทายาทคือการบวชกุลบุตรใน
ประเทศไทย เพ่ือให้อุบาสกอุบาสิกาได้กลายเป็นญาติแห่งพระพุทธศาสนา  เช่น  เมื่อครั้งที่พระโสณะและพระอุตระ  มา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ  ได้มีกุลบุตรกุลธิดาชาวสุวรรณภูมิเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก  เมื่อพระโสณะและ
พระอุตระเถระนิพพานไปแล้ว  พระภิกษุชาวพ้ืนเมืองก็ได้สืบต่อพระพุทธศาสนา   โดยการบวชศาสนทายาทใน
พระพุทธศาสนา  และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้  ถ้าเหตุกาลครั้ งนั้นไม่มีการบวช  
พระพุทธศาสนาคงจะไม่มีเกิดในประเทศไทย  เรียกว่า คนที่บวชในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า  ศาสนทายาท  คือ  ผู้สืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนา 

เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายมากขึ้น มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวชเป็นภิกษุจ านวนมาก พระพุทธเจ้า
ทรงด าริว่า การบวชด้วยพระวาจาก็ดีหรือด้วยการรับไตรสรณคมน์ก็ดี ไม่สามารถที่จะยังกิจแห่งสงฆ์ให้ส าเร็จลุล่วงได้
โดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายหยั่งรากลึกอยู่ทั่วทุกมุมโลก 
พระองค์จึงทรงยกเลิกการบวชดังกล่าว และบัญญัติการบวชแบบใหม่ขึ้น โดยการมอบหมายให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่  ใน
ศาสนกิจทั้งปวง สามารถบวชได้ภายในสังฆมณฑลที่มีขอบเขตแน่นอนเรียกว่าสีมา มีพระอุปัชฌาย์ท าหน้าที่เป็นประธาน
พระสงฆ์กล่าววาจาประกาศรับบุคคลนั้น ๆ เข้าร่วมคณะสงฆ์เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจต่อไป การบวชจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ์ ณ ที่นั้นด้วย  ถือว่าพระอุปัชฌาย์เป็นบุคคลส าคัญในการสร้างศาสนทายาทให้
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา  และศาสนาทายาทที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นบุคคลากรที่ดีในพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอาศัยอาศัย
พระอุปัชฌาย์ในการให้การค าแนะน าพร่ าสอน  อบรมหล่อหลอมจิตใจ   

และพระพุทธเจ้ายังทรงบัญญัติไว้ว่า สัทธิวิหาริกต้องอยู่อาศัยกับพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา ๕  ปี เรียกว่า ถือนิสัย 
แต่ในปัจจุบันนั้นพระภิกษุสามเณรบางรูป บางส่วนมีความประพฤติเสียไม่เหมาะสม  ท าให้พระพุทธศาสนาเสียหายอย่าง
มาก  เพราะเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือ  มาจากการที่การบวชในปัจจุบันนั้นเมื่อพระอุปั ชฌาย์บางรูป เมื่อบวชให้
สัทธิวิหาริกแล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการให้ค าแนะน าพร่ าสอน  หรือ  หาผู้ให้ค าแนะน าพร่ าสอนให้  เรียกว่า  หา
อาจารย์ให้  พระอุปัชฌาย์บวชให้แล้ว  พระอุปัชฌาย์ก็กลับไปวัดของท่าน  เพราะอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกอยู่คนละวัด  
บางทีอยู่คนละต าบล  เพราะอุปัชฌาย์ในปัจจุบันนั้น  มีกฎระเบียบว่า  ต าบลหนึ่งจะมีพระอุปัชฌาย์ได้หนึ่งรูป  บางที่
อ าเภอหนึ่งมีพระอุปัชฌาย์เพียงรูปเดียว  เมื่อเป็นเช่นนั้นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชให้แล้วก็ไม่สามารถอยู่สั่งสอนสัทธิวิหาริก
ได้  บางครั้งพระอุปัชฌาย์จ าสัทธิวิหาริกของตนไม่ได้เนื่องจากบวชมาก  เมื่อสัทธิวิหาริกมากและไม่ได้อาศัยพระอุปัชฌาย์  
เป็นพระบวชใหม่ยังไม่รู้พระธรรมวินัยอย่างท่องแท้  เข้าใจพระธรรมวินัยผิดเพ้ียน  หรือเข้าใจพระธรรมวินัยตามความคิด
ของตนเอง  เข้าใจพระธรรมวินัยเข้าข้างกิเลสของตัวเอง  หลาย ๆ อย่าง  เช่น  ภิกษุสามารถฉันสุราได้ปริมาณ  ๑  องคุลี 
(เทสุราใส่ฝาบาตร  วัดด้วยข้อมือได้หนึ่งข้อมือ)  เมื่อมีความเข้าใจพระธรรมวินัยผิดเพ้ียนจึงท าให้พระภิกษุมีความ
ประพฤติผิดพระธรรมวินัย  ท าให้พระพุทธศาสนาด่างพร้อย   

ประเพณีบวชชั่วคราวในสังคมไทย  ได้มีผู้สันนิษฐานว่า มีสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัยของ 



๒๖๑ 
 
พระเจ้าลิไทแห่งสุโขทัยราชธานี ที่ครั้งหนึ่งพระองค์มีพระราชศรัทธาออกผนวชชั่วคราวซึ่งนับเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่
ผนวชขณะครองราชย์ การบวชตามประเพณีมักนิยมกระท ากันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะในช่วงเข้าพรรษา
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากปักด าข้าวกล้าเสร็จแล้ว มีเวลาในการเข้าวัดท าบุญท าทาน ฟัง
เทศน์ฟังธรรมในวันพระได้สะดวก เมื่อออกพรรษาก็เป็นช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นเวลาในการบวชนาน ๓ เดือน 
ที่ก าหนดเวลาไว้เช่นนี้ ก็เพ่ือต้องการให้ผู้บวชได้มีเวลาและโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่างๆอย่างจริงจัง  

นอกจากนี้การบวชตามประเพณีของชาวไทยที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะบวชจ าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ๒ 
ประการคือ เพ่ือจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่เรียกว่า “บวชเรียน” และอีกประการหนึ่งคือ บวชเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น 
เพ่ือพ้นทุกข์ เพ่ือแทนคุณบิดามารดา เพ่ือรักษาตัวตอนมีอายุ เพ่ือเตรียมเปลี่ยนสภานภาพ เพ่ือจะแก้บน บวชหน้าไฟ 
บวชเพราะเห็นโทษของบาป และบวชเพ่ือหนีคดีหลับภัย ซึ่งการบวชในอดีตนั้นนิยมบวชกันเป็นเวลานาน เช่น บวช   ๓ 
พรรษา  เพ่ือสร้างบุญให้แก่ตนเองและเพ่ือแบ่งบุญให้บิดามารดา  พอพ้นจากนี้แล้ว ผู้ที่พอใจจะอยู่ต่อก็อาจอยู่ในเพศ
บรรพชิตได้ตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่มีพันธะหน้าที่ก็จ าต้องสึกออกมา ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยปัจจุบันที่สภาพสังคม
ได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและทางเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่บีบรัดตัวยิ่งขึ้น  ท าให้ช่วงระยะเวลาในการ
บวชสั้นเข้าไปอีก กลายเป็นบวช 1 เดือนบ้าง ครึ่งเดือนบ้าง  ๒๕  วันบ้าง  จนกระท่ัง  ๗ วัน หรือ  ๓ วัน  แล้วแต่โอกาส  
ซึ่งก็สอดรับกับข้อสรุปของช าเรือง  วุฒิจันทร์ ที่ว่า ตามสภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ทั่วไปนั้น คนไทยนิยมการบวชเรียน
หรือบรรพชาอุปสมบทน้อยลง สัดส่วนของจ านวนพระภิกษุและสามเณร กับจ านวนพลเมืองต่ ามาก ส่วนที่มีการเห็นว่ามี
การบรรพชาอุปสมบทกัน ก็ท าตามประเพณีเสียส่วนมาก ทั้งพระภิกษุสามเณรที่บวชแล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่าง
จริงจัง เพ่ือให้รู้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องเคร่งครัดมีน้อยลง  จ านวนพระภิกษุสามเณรนอกพรรษาน้อย
กว่าในพรรษามาก และที่บวชตามประเพณีก็เช่นกัน มีการบวช ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร   ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษากรณีต าบลห้วย
ขวาง  พบว่า ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าชาวพุทธไทยจะยังคงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้เข้ารับการอุปสมบทเป็น
จ านวนมากก็ตาม แต่เป้าหมายและรูปแบบวิธีการอุปสมบทได้เปลี่ยนไปจากเดิม จากการอุปสมบทเพ่ือมุ่งบรรลุมรรคผล
นิพพานมาเป็นอุปสมบทเพ่ือท าตามประเพณี 

  นอกจากนี้ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการบวชตามประเพณีของชาวบ้านในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อที่
กลายเป็นอุดมคติว่า การบวชคือ การทดแทนบุญคุณบิดา มารดา เมื่อลูกบวชพ่อแม่ก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
ด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ   กาญจนา ชินนาค   ที่ศึกษาประเพณีพิธีกรรมการบวชของชาวไทยเชื้อสายม อญ 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า  

การบวชพระถือเป็นประเพณีกรรมที่ชายไทยเชื้อสายมอญได้ยึดถือและผู้เลื่อมในพระพุทธศาสนาทุกคนถือปฏิบัติ
กันเป็นปัจจัยส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่จะเปลี่ยนสภาพของชายหนุ่มไปสู่การเป็นผู้มีความรู้ในทางธรรม ความ
ศรัทธาในการบวชเมื่อชายหนุ่มมีอายุครบ ๒๐ ปี จะต้องผ่านพิธีกรรมการบวช โดยเชื่อว่าพ่อแม่จะได้บุญ เมื่อสึกแล้วจึง
แต่งงานได้ แต่ถ้าแต่งงานก่อนบวชพ่อแม่จะได้บุญครึ่งเดียวโดยภรรยาจะได้อีกครึ่งหนึ่ง     

 ในปัจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดน้อยลง สาเหตุส าคัญหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู้ ที่ภาครัฐขยาย
โอกาสการเรียนภาคบังคับ ต่างจากในอดีตที่เป็นสังคมเกษตรกรรม จากครอบครัวที่เคยมีบุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียง
ครอบครัวละ ๑-๒ คน  ท าให้พ่อแม่ไม่ค่อยนิยมส่งลูกชายให้เข้าบวชเรียนเหมือนแต่ก่อน เพราะการแข่งขันทางสังคมที่
สูงขึ้นและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น หากบวชเป็นพระแล้วใครจะหาเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันยังมีสาเหตุมาจาก
ความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หลังมีข่าวพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาให้เห็นอยู่เนือง ๆ 
จากสื่อต่าง ๆ 

ส่วนมากกุลบุตรเรียนจบแล้วก็เข้าสู่วัยท างาน สมัครเข้าท างานตามโรงงาน และบริษัท หรือเข้ารับราชการ การ
จะบวชพระภิกษุ ก็เป็นเรื่องยากต้องท าเรื่องลางานบวชที่มีก าหนดจ านวนวันลา ที่เป็นข้าราชการก็เป็นไปตามระเบียบ 



๒๖๒ 
 
ส่วนที่เป็นโรงงาน และบริษัท อนุญาตให้ได้มีนาน ๑๕ วัน ๓๐ วัน จนมีค าเรียกว่า “พระโรงงาน พระบริษัท” พ่อแม่จะหา
วันบวชก็ต้องถามที่โรงงาน และบริษัทเป็นผู้ก าหนดให้ เลยกลายเป็นประเพณีนิยมมากขึ้น ท าให้มีการบวชเป็นระยะสั้นลง 

นอกจากนี้งานบวชที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังกลายเป็น “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่ผู้มาร่วมงานต้องการที่จะแสดงตัวตน
ผ่านการแต่งตัว เครื่องประดับ แนวคิดการผลิตซ้ าตัวตนผ่านงานบวชเช่นนี้ก็เพียงเพ่ือให้เกิดการยอมรับการมีพ้ืนที่ทาง
สังคมเฉกเช่นผู้ที่ได้รับการสถาปนาว่าเป็น  “ผู้มีอันจะกิน”  ในสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงวัฒนธรรมที่เป็นผลมา
จากรากเหง้าการแบ่งแยกทางชนชั้นผ่านระบบศักดินา เจ้าขุนมูลนายจะแสดงความเหนือกว่าชนชั้นอื่นด้วย งานพิธี เครื่อง
แต่งตัว ของใช้ การท าบุญท าทาน  เป็นต้น และการจัดงานพิธีที่เพิ่มขึ้นคือมีการจัดงานที่หรูหรามากยิ่งขึ้น 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

พระอธิการบุญส่ง  คุณส วโร(จันทร์มาตร์) 
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อ าเภอสระแก้วจังหวัดสระแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑)เพ่ือศึกษาหลักธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ๒) เพ่ือ
น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๓) เพ่ือการน าทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ๔) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  

ผลจากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามี
ประโยชน์เป็นอย่างมากควรที่จะมีการน ามาบรรจุในสายงงานการศึกษาเป็นวิชาบังคับ ทั้งผู้น าระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน จ าเป็นจะต้องศึกษาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะแสวงหาผลประโยชน์และ
ก าไลให้กับองค์กร โดยขาดทั้งคุณธรรม  จริยธรรม ตรงกับค าที่ว่า “มือใครยาว สาวได้สาวเอา” สังคมในยุคปัจจุบันจึงเกิด
ปัญหาต่างๆมากมาย ตั้งแต่สถาบันครอบครัวลุกลามไปถึงระดับประเทศ สร้างปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 

ปัญหาในการน าหลักพุทธธรรมมาประยุคใช้ในยุคสมัยปัจจุบัน  เป็นเพราะว่าสังคมไทย ซึ่งแลเห็นได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ที่เคยอยู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่า มาเป็นความเป็นอยู่แบบปัจเจก ความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่มี
ความกลมกลืน มาเป็นการแบ่งแยกและท าลาย และสร้างสภาพแวดล้อมเทียมๆ ขึ้นมาแทน ส่วนความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติก็เน้นแต่ไสยศาสตร์ และความเชื่อที่ขาดจริยธรรมและศีลธรรมคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนพุทธปนไสยไปหมด การ
พัฒนาประเทศก็มุ่งแต่เศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดรายได้ประชาชาติ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาในมิติของจิต
วิญญาณแม้แต่น้อยการน าหลักธรรมมาเผยแผ่ก็เป็นเพียงแค่อ่านหนังสือให้ชาวบ้านฟัง  ยังไม่มีการน าพาปฏิบัติให้เข้าถึง
พุทธธรรมค าสอนที่แท้จริง  เป็นเพียงต าราทางวิชาการเท่านั้นในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์แขนง
อ่ืนซึ่งสามารถน ามาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 
Abstract 

Objectives of this are 1. to study Buddha's teaching in a subject of Buddhist human resources 
management. 2. to apply Buddha's teaching inBuddhist human resources management. 3. to optimum 
utilize human resources according to Buddha's teaching. 4.  to study problem, difficulty, 
recommendation and solution in Buddhist human resources management.  

The study shown that Buddhist human resources management is a science and I think it is very 
useful and should be added in curriculum as a compulsory subject for management team and officers 
in every departments to absorb idea and apply it. Nowadays, we all focus only on exploitation of 
advantage to organization without thinking of virtue and ethics as a Thai proverb said "Big fish eat small 
fish". Therefore in current society, problems are found in every level, from family institute  to national 
level and become a difficulty and obstacle in country's development. 
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The problem of applying Buddhadharma today is because Thai society, as we can see,  the 
relationship is different from the past: Thai people used to live together as a community but now living 
individually. Relationship with nature: we used to live with nature peacefully but now we living 
separately from it and destroy it and create an artificial environment to replace nature. For relationship 
with super natural: we only give importance to black magic but do not believe in virtue and ethics. Thai 
are now Buddhist but not practicing dharma at all. Moreover, country's development is focus on 
economy in order to generate income to Thai population only without consider relationship  with 
religious belief in terms of spirit. The propagation of Buddha's teaching is just a text reading without a 
practice which will lead to the core of Buddha's teaching. Today, dharma is just a textbook which 
different from science or other science as we can apply science or other science in our real life.  
Keyword: Human Resource, Management in Buddhist 

 
บทน า 

 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง

ต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ท างานทั้งกรณีที่ท างานรวมกันและ
กรณีที่ท างานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าส าคัญ
ยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ๑ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในพุทธศาสนาเกิดขึ้นตลอดเวลา นับแต่พระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนา 
องค์กรสงฆ์เกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตัดสินพระทัยที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในรัตนตรัยทั้งสาม 
ภายหลังจากที่พราหมณ์โกณฑัญญะได้เข้าใจค าสอนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่แห่งใดและเข้าถึงความเป็นแก่นแท้ของ
สัจธรรม ตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ องค์กรสงฆ์จึงได้ถือก าเนิดขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน ๘  นับเวลาได้ ๔๕ ปี ก่อนจะเกิด
พุทธศักราช ซึ่งนับเป็นองค์กรที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก ปัจจุบันองค์กรสงฆ์ก็คงด ารงอยู่และมีหลักปฏิบัติที่ไม่เคยเสื่อม
คลาย แสดงให้เห็นหลักปฏิบัติหรือหลักการบริหารที่มีพลังอย่างยิ่งที่ยังคงเป็นความยึดเหนี่ยวให้องค์กรสงฆ์อยู่ได้อย่าง
งดงามและน่าเลื่อมใสมาจนถึงทุกวันนี้ แม้จะผ่านร้อนหนาวมาหลายพันปี โดนมรสุมทางสังคม การเมือง ถูกบีบบังคับด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งสูญเสียฐานที่มั่นส าคัญในแดนเกิด องค์กรสงฆ์ก็มางอกงามในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนา  
การบริหารจัดการแนวพุทธมีข้อแตกต่างที่ส าคัญหลายประการจากการบริหารโดยทั่วไปที่ส าคัญพุทธศาสนาไม่เคยมี
เงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลด้วยชาติก าเนิด หรือสมบัติที่ติดตัวมาแต่เกิด และไม่เคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะ
ภายนอก แต่พุทธศาสนาได้จ าแนกบุคคลตามที่เหตุแห่งการปฏิบัติ และเจตคติที่เขามีต่อส่วนรวม   และที่ส าคัญมากกว่า
นั้น พุทธศาสนาเน้นการพัฒนาและบริหารทางจิตเพ่ือให้เข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเห็นอกเห็นใจและมองทุกสิ่งอย่าง
เป็นองค์รวมที่แต่ละสิ่งต่างก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหมด เพราะผลจากการกระท าของบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลต่ออีกคนอ่ืน
ได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญกับขั้นตอนกระบวนต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่าง

                                         
 ๑แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ(The Concept of Buddhist Human Resource Development)) 

 ๒สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)๔๗/๑๐๑ ส านักงาน ก.พ. อาคาร ๘ ช้ัน ๒ ถนนติวานนท์ ต.
ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐โทร. ๐-๒๕๒๗-๘๗๐๐ แฟกซ์. ๐-๒๕๒๗-๗๐๕๐ e-mail : sorporror@gmail.com 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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๒๖๕ 
 
ยิ่ง เพราะเจตจ านงของการตั้งองค์กรสงฆ์ก็เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวท าหน้าที่พัฒนาจิตใจคนในสังคมให้พ้นจากความทุกข์ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาคนในองค์กรสงฆ์ให้เป็นบุคลากรที่พร้อมจะท างานและพร้อมที่จะเป็นผู้น าทางจิ ตวิญญาณ
ดังกล่าว   

ในขณะที่โลกตะวันตกสมัยใหม่ก าลังฉงนและให้ความสนใจอย่างมากกับค าสอนในพุทธศาสนาที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
กับการค้นพบความจริงของโลกวิทยาศาสตร์  และนักวิชาการในหลายสาขาได้พยายามที่จะศึกษาค าสอนของพุทธศาสนา 
เพ่ือไขความจริงในการน าความรู้มาใช้กับศาสตร์ในแต่ละสาขา นับแต่ ศาสตราจารย์ ชูมัคเกอร์ (E.F Schumacher,)  นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบและเรียนรู้วิถีปฏิบัติของชาวพุทธในพม่า เขาก็ได้เปิดประตูวิชาการของโลกตะวันตกสู่
โลกตะวันตกออก เป็นผลให้มีนักวิชาการตะวันตกหันเข้าหาทางเลือกใหม่ของโลกตะวันออกที่สงบ และดูเหมือนจะมี
ทางออกของปัญหาที่ยุ่งเหยิงในการพัฒนาแบบตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์โดยตรงทั้งแง่ที่มนุษย์ก็ต้องท างานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และในแง่ที่มนุษย์เองต้องท างานภายใต้สังคม
ที่โลกเต็มไปด้วยคนที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทางใจ เพ่ืออยู่ร่วมในสังคมและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบ 
เป็นไปในทิศทางท่ีจะประสานประโยชน์ร่วมกัน  

สังคมไทยแม้จะเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนา อย่างน้อยประชากรในประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีนับถือ
พุทธมากท่ีสุด  และเป็นฐานที่มั่นส าคัญของพุทธศาสนาสายเถรวาท ซึ่งถือกันว่าได้เป็นสายที่ถือปฏิบัติตามค าสอนโดยตรง
ของพระพุทธเจ้า  แต่การศึกษาแก่นค าสอนหรือการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆ แทบจะเกิดขึ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
การศึกษาต าราค าสอนของโลกตะวันตก  ในขณะที่โลกตะวันตกเองก็เริ่มหันเหให้ความส าคัญกับค าสอนทางพุทธศาสนา 
แต่การส่วนใหญ่การศึกษาในประเทศไทยก็ยังมองว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนา ไม่ใช่หลักวิชาการที่จะน ามาปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ได้ ในแง่ของการท างาน การน าค าสอนตามหลักพุทธศาสนามาใช้จึงถือเป็นการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน โดย
มองว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ คนภายนอกควรเรียนรู้ต าราสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นเป็นกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มี
อยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นที่ตัวบุคคล กล่าวคือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นั้นได้ก าหนดเอาบุคคลเป็นจุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณาการหลักธรรมต่าง ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่องของ กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลักที่
น ามาใช้ในการพัฒนาดังกล่าวคือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา ซึ่งทั้งสามนี้จะเป็น
กระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี๒ 
การบริหารจัดการตามแนวพุทธ ๓ 

การบริหารจัดการแนวพุทธเป็นความพยายามในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับวิช า
สมัยใหม่ทั้งนี้ เพราะพุทธธรรมเป็นนามธรรมสูงกว่าความรู้สมัยใหม่ใดๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ท้ังหมด  
การท างานให้ส าเร็จและมีความสุข  
คนทุกคนย่อมต้องการท างานให้ส าเร็จ หากท างานให้ส าเร็จไม่ได้ การท างานจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ
คนที่จะสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จ และมีความสุขในการท างานนั้น ควรยึดหลักธรรมะ ๕ ข้อ ดังนี้ 

                                         
 

๓สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ชาย สญัญาวิวัฒน์ (๒๕๕๐). การบริหารจัดการแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



๒๖๖ 
 

๑. ศรัทธา คือ การเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผลหรือปัญญา เราต้องศรัทธาในองค์การ ผู้น า เพ่ือนร่วมงาน และ
ตัวเราเอง เมื่อเรามีศรัทธาต่อสิ่งใดแล้ว จะท าให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท างานเป็นทีม เกิดพลังใน
การท างาน ร่วมแรงร่วมใจกัน การท างานจึงมีความสุข 

๒. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความต้องการในการท างาน และท าให้ดียิ่งขึ้น ฉันทะจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ และมีความสุข 

๓. วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นท างานสิ่งใดให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ งานต่างๆ ไม่อาจ
ส าเร็จลงได้หากปราศจากความเพียร พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรหมายความว่า 
ความส าเร็จในธรรมของพุทธนั้น ต้องอาศัยความเพียรอย่างมาก 

๔. สมาธิ คือ การตั้งจิตมั่นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเดียว สมาธิเกิดจากศีลหรือวินัยในตน สามารถควบคุมจิตให้นิ่ง
จดจ่อกับการท างาน สมาธิจึงก่อให้เกิดสติปัญญา รู้แจ้งตามความเป็นจริง สามารถท างานได้อย่างเฉลียวฉลาดได้ 

๕. สันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ พอใจในสิ่งที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรงและความบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อมี
ความพอใจ จิตจึงสงบ เยือกเย็น และเป็นสุข  

ผู้บริหารจัดการแนวพุทธ ผู้บริหารจัดการที่ดี ควรจะมีธรรมะท่ีเอ้ือต่อการท าหน้าที่นั้นๆ ดังนี้ 
 

ธรรมะส าหรับการน า  
๑. ปัญญา ผู้น าจะต้องมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นปัญญาจากการฟัง การคิด และการปฏิบัติ 
๒. การมีพลัง ผู้น าจะต้องมีพลังในด้านต่างๆ เช่น พลังกาย พลังปัญญา 
๓. ทศพิธราชธรรม คือ หลักธรรม ๑๐ ประการส าหรับนักปกครอง ดังนี้ ทาน ศีล ปริจาคะ ความซื่อตรง ความ

อ่อนโยนสามารถสละกิเลส ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความม่ันคงในธรรม 
๔. ราชสังคหวัตถุ คือ ความสามารถประเภทต่างๆ ของผู้น าที่ดี เช่น ความฉลาดในการบ ารุงผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความมีวาจาน้ าใจ 
 

ธรรมะส าหรับการบริหารจัดการ  
๑. หลักธรรมาธิปไตย คือ การมีหลักยึดเป็นมาตรฐาน และด าเนินการตามหลักการอย่างม่ันคง 
๒. หลักพรหมวิหาร คือ การใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
๓. การเลี่ยงความล าเอียงหรืออคติ 
๔. การเลี่ยงการท างานท่ีมีโทษ เช่น เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตร 

องค์การสังคมแนวพุทธ องค์การสังคมแนวพุทธ 
องค์การแนวพุทธจะอาศัยทั้งวัฒนธรรมพุทธและพุทธธรรม และจะเน้นหนักในด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ อย่างไรก็ดี 

องค์กรทั้งสองแบบ คือ ทางโลกและทางธรรม ต้องอาศัยกันและกัน องค์การที่ใช้ทั้งสองแนวทางจะเกิดผลดีมากกว่า การ
ที่องค์การใดๆ จะมีความมั่นคงได้นั้น มีปัจจัย ๗ ด้าน ดังนี้ 

๑. คุณภาพของสมาชิก 
๒. คุณธรรมของสมาชิก 
๓. ความสงบสุขของสมาชิก 
๔. คุณภาพของผู้บริหาร 

๕. คุณธรรมของผู้บริหาร 
๖. ความสงบสุขของผู้บริหาร 
๗. หลักการบริหารการน าองค์การ 



๒๖๗ 
 
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้องค์การด ารงค์คงอยู่เป็นเวลานาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า
กับทุนทรัพย์และแรงกายแรงใจที่ลงทุน 
 
การพัฒนาองค์การ  

เมื่อองค์การมั่นคงแล้ว เราจะหยุดแค่นั้นไม่ได้ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกว่า การ
พัฒนาองค์การ สามารถท าได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ส าหรับการพัฒนาทางโลกนั้น มีวิธีการท าได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่นReengineering, Human Resource Development หรือ Knowledge Management แต่ส าหรับการพัฒนา
องค์การ 

ทางธรรม (Buddhist organization development) คือ การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ ตัว
แปรที่จะพัฒนานั้น ก็คือ องค์ประกอบหลักขององค์การนั่นเอง ได้แก่ 

๑. สมาชิกองค์การ สมาชิกองค์การ ต้องส่งเสริมในด้านคุณภาพ คุณธรรม และความสุขของสมาชิก 
๒. ผู้น า ต้องพัฒนาเช่นเดียวกันกับสมาชิก นั่นก็คือ ด้านคุณภาพ คุณธรรม และความสุข 
๓. หลักการบริหาร หลักการบริหาร ต้องส่งเสริมหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เมื่อการพัฒนาทางโลกผสมผสานกับการพัฒนาทางธรรม ย่อมท าให้องค์การนั้น เป็นองค์การที่มีสันติภาพ เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ รักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์การ
ที่มีจิตวิญญาณหรือมีจิตส านึกชุมชนนั่นเอง 
 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทางโลกนั้น เป็นเรื่องการจัดการคนในองค์การ ซึ่งมุ่งกิจกรรมหลัก ดังนี้ การ
วางแผนด้านก าลังคน การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรักษาคนดีมีฝีมือไว้ในองค์การ 
ในทางโลกมีทฤษฎีมากมายส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถ้าองค์การใดน าหลักธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วยแล้ว องค์การ
นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. แนวทางการคัดเลือก แนวทางการคัดเลือก ส าหรับการคัดเลือกทางโลก กรรมการจะต้องยึดหลักคุณธรรม
(Merit System) แต่ในทางศาสนานั้น จะต้องใช้หลักความไม่มีอคติควบคู่กันไปด้วย นั่นคือไม่ล าเอียงเพราะชอบ ชัง หลง 
และกลัว พร้อมกันนั้น ผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการคัดเลือก ควรเป็นคนรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา 
รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่างของบุคคล 

๒. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแนวพุทธจะเน้นย้ําในเรื่อง การเรียนรู้ตลอดเวลา หรือ
(Life is education) ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป 

๓. การเก็บรักษาคนดีไว้กับองค์การ การเก็บรักษาคนดีไว้กับองค์การ นอกจากหลักทางโลก เช่น สวัสดิการ 
ความสามัคคีในองค์การ ฯลฯ ที่มุ่งให้บุคลากรอยู่กับองค์การแล้ว ทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักอปรหานียธรรม 
๗ ประการ ที่ส่งเสริมการรักษาคนดีไว้กับองค์การ ดังนี้ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ , มาประชุมกันพร้อมเพรียง, ไม่บัญญัติ
หลักใหม่ที่ขัดกับหลักเดิม, เคารพนับถือผู้ใหญ่, คุ้มครองสตรี,เคารพสิ่งส าคัญของชาติ และคุ้มครองผู้ทรงธรรม 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 

พุทธธรรมมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความเชื่อที่ว่า ชีวิตคือการศึกษา (Life is education) มี
ชีวิตอยู่ก็ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา คนทุกคนที่เกิดมาต้องได้รับการพัฒนา เมื่อพัฒนาแล้วจึงจะถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ
อย่างแท้จริง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งคนและองค์การ บุคลากรพัฒนาเป็นคนดี มีคุณภาพ มี
ความสุข องค์การเข้มแข็ง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะมุ่งพัฒนาคนแบบองค์รวม คือ วิธีไตรสิกขา หรือ บทเรียน ๓ เรื่องที่
มนุษย์ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ดังนี้ 



๒๖๘ 
 

๑. ศีลสิกขา ศีลสิกขา หรือ การพัฒนากาย (ศีล) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะเรื่องระเบียบวินัยของสังคม ท าให้
กายและพฤติกรรมพัฒนา 

๒. สมาธิสิกขา สมาธิสิกขา หรือการพัฒนาจิต (สมาธิ) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านจิตใจ ท าให้จิตใจ
พัฒนา จิตอยู่กับงานไม่ประมาท 

๓. ปัญญาสิกขา หรือการพัฒนาปัญญา สามารถท าได้โดย การคบหากับบัณฑิตการศึกษาหาความรู้ การคิด
พิจารณา และการปฏิบัติตามความรู้ทฤษฎี 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้ด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท และธรรมะก็จะเป็นยาใจที่รักษาให้พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมี
การเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้เป็นกฎของธรรมของโลก เมื่อรู้จักกฎของโลกแล้ว ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อ
การด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ 
หลักธรรมที่น ามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในที่นี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์หลักธรรมซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือสุจริต การประพฤติชอบ การประพฤติดีหรือความประพฤติดี ใช้ค าว่าการ เป็นเรื่องของ
กายและวาจา ส่วนที่ใช้ค าว่า ความ เป็นเรื่องของจิตใจ มโนสุจริต การประพฤติที่เป็นเหตุให้บุคคลเป็นคนดี อันเป็นที่พึง
ประสงค์ เป็นที่ปรารถนาของอารยชน โดยเหตุที่คนเราจะมีคุณค่าหรือมีความดีพอที่คนอ่ืนจะเห็นความส าคัญและให้
ความส าคัญแล้วยกย่องนับถือหรือไว้เนื้อเชื่อใจ ยอมคบหาสมาคมด้วย ก็เพราะมีดีอยู่ในตัว เช่น การประพฤติดี หรือความ
ประพฤติดี ดีประเภทนี้เป็นความดีขั้นพ้ืนฐานในตัวคนเพราะคนที่มีความประพฤติดีเป็นพ้ืนฐานแล้ว แม้ดีอย่างอ่ืนจะ
บกพร่องไปบ้าง ก็ยังจะเอาตัวรอดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนอ่ืนได้ หรือยังพอที่จะแสวงหาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง
ได้ พระพุทธศาสนาได้วางหลักสุจริตธรรมเป็นเครื่องก าหนดวัดบุคคลว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จ าแนกตามทวารเป็น ๓ 
ทางหรือสุจริต ๓ อย่าง ดังนี้ 
 

๑. กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย การงดเว้นคือไม่ใช้กายท าความชั่วเลวทรามต่อผู้อ่ืนหรือสัตว์อ่ืน จ าแนก
เป็น ๓ อย่างคือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๒. วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา การงดเว้นคือไม่ใช้ค าพูดที่ชั่วหยาบต่อผู้อ่ืน จ าแนกเป็น ๔ อย่าง คือ เว้น
การการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ ความรู้จักยั้งคิดไม่ปล่อยจิตให้คิดชั่วร้ายปองร้ายทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้ อ่ืน 
แต่ให้คิดดีถูกต้องตามหลักกุศลธรรม จ าแนกเป็น ๓ อย่าง คือ ความไม่โลภอยากได้ของเขา ความไม่พยาบาทปองร้ายเขา 
ความเห็นชอบตามคลองธรรม 

สุจริต ๓ อย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรท า ควรประพฤติให้เกิดข้ึนในตนเอง๔ เมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว
แล้วจะท าให้มนุษย์อยู่อย่างมีความประเสริฐสุขและหลักธรรมที่มนุษย์ควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอหรือสุขอันชอบ
ธรรมที่มนุษย์พึงมี ซึ่งมนุษย์จะสมบูรณ์ได้ก็เพราะสุข ๔ อย่างนี้ คือ 
 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรงความ
ขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันท างานเก็บเงินทองไว้ได้เป็นจ านวนพอเพียง ย่อมมีความสบายใจ
ภูมิใจในความพยายามของตน ถือว่าเป็นความสุขประการหนึ่ง 
 

                                         
 ๔(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗, อภิ.ส .(ไทย) ๓๔/๘๔๐/๓๒๗.) 



๒๖๙ 
 

๒. โภคสุข สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมนั้นเ ลี้ยง
ชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบ าเพ็ญประโยชน์ 

๓. อนณสุข สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร ความไม่เป็นหนี้
เป็นสุขอย่างไรนั้น คนที่ไม่เป็นหนี้เท่านั้นรู้สึกได้และความเป็นหนี้เป็นทุกข์ คนจะมีความสุขแท้ต้องพ่ึงการงานที่ไม่มีโทษ 
คือ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่เป็นที่ครหาของปวงชน สุขข้อที่ ๔นี้นับว่ามีค่ามากที่สุดกว่าสุข ๓ ข้อข้างต้น๕ เมื่อ
มนุษย์มีความสุขทางโภคทรัพย์แล้วมนุษย์ควรระลึกถึงคุณธรรมประจ าตัวของอุบาสก อุบาสิกา หรือองค์คุณของอุบาสิกา 
อุบาสกอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเรียกว่า อุปาสก อุปาสิกาธรรม คือ 

๑. ประกอบด้วยศรัทธา ต้องมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่แกว่งไกว ถือธรรมเป็นใหญ่
และสูงสุด มีความเชื่อประกอบด้วยปัญญา คือเชื่อในบุคคลและสิ่งที่ควรเชื่อตามหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ก าหนด
ไว้ ๔ ประการ คือ เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง เชื่อว่าผล
แห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง และเชื่อว่าสรรพสัตว์มีกรรมเป็นของตน ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

๒. มีศีลบริสุทธิ์ ต้องมีศีล ๕ อันเป็นศีลของอุบาสก อุบาสิกา ที่ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ขาด ไม่ทะลุ รวมถึงมีความ
ประพฤติและเลี้ยงชีพเป็นแบบอย่างได้ด้วย 

๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล ต้องเป็นผู้มุ่งหวังผลจากการกระท าด้วยเรี่ยวแรงความเพียร
พยายามตามเหตุผล ไม่ตื่นข่าวเล่าลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไม่หวังผลจากการขออ า นาจดลบันดาล เพราะ
พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ถือเช่นนั้น แต่สอนให้เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เราท าดีจักได้ดี ท าชั่วจักได้ชั่ว 

๔. ไม่แสวงเขตบุญนอกพุทธศาสนา ต้องไม่ยอมเชื่อถือ ไม่ยินดี ไม่ปฏิบัติกิจหรือพิธีต่าง ๆ อันมิใช่หลักทาง
พระพุทธศาสนา โดยแสวงหาแต่ทักขิไณยบุคคลคือพระภิกษุสุปฏิปันโนในพระพุทธศาสนาที่ควรแก่ทักษิณาและจัดเป็น
บุญเขตชั้นยอดของชาวโลก 

๕. บ าเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา ต้องมีความริเริ่มกระท าการส่งเสริมสนับสนุนกุศลกิจในพระพุทธศาสนาเป็น
เบื้องต้น โดยเป็นผู้ออกน าในการอุปถัมภ์บ ารุงคุ้มครองพระพุทธศาสนา เมื่อจะท าบุญกุศลมีทานเป็นต้น ก็ท าในภิกษุสงฆ์
ก่อน แล้วจึงควรท าบุญตามลัทธิศาสนาและประเพณีอ่ืน ๆ โดยไม่ผิดศีลธรรม๖ หลักธรรมที่ได้น ามากล่าวถึงเป็นหลักธรรม
ที่มนุษย์ควรน าไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความมั่นคงและเจริญตลอดไป 
 
การจัดการความรู้เชิงพุทธ  

การจัดการความรู้ คือ การคัดเลือกหรือสร้าง แล้วแพร่กระจายความรู้เข้าไปในองค์การ เพ่ือให้องค์การมี
ประสิทธิภาพในทางพุทธนั้น ความรู้ที่เหมาะส าหรับการจัดการความรู้บ่งได้ ๓ ประเภท คือ 

๑. ความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไป คลอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิต ธรรมชาติ 
๒. ความรู้ส าหรับสมาชิกองค์การ ความรู้ส าหรับสมาชิกองค์การ เช่น แนวทางสร้างปัญญา แนวทางสร้าง

ความสุข และแนวทางการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
๓. ความรู้ส าหรับองค์การ ความรู้ส าหรับองค์การ เช่น สังคหวัตถุ สารานิยธรรม พรหมวิหาร จักรวรรดิวัตร พละ

ขั้นต่อไปคือการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งควรประกอบไปด้วยกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ (การคิดเป็น) ทั้งสองสิ่งนี้ จะช่วย
เสริมกันและกันให้การถ่ายทอดความรู้ส าเร็จลุล่วงไปได้  
 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ๗ 

                                         
 ๕(แก้ว ชิดตะขบ, ๒๕๔๙ : ๑๓๒) 

 ๖(แก้ว ชิดตะขบ, ๒๕๔๙ : ๑๔๐) 

 ๗แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ(The Concept of Buddhist Human Resource Development)) 



๒๗๐ 
 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรในองค์การ
ด้วยการพัฒนาองค์การและการพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากรเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงาน 

จากนิยามข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักจะมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงาน
ให้องค์การโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มากขึ้น 
ด้วยสองแนวทางคือการพัฒนาฝึกอบรม (Training and Development) และโดยการพัฒนาระดับองค์การ 
(Organizational Development) ดังนั้นเมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธที่มีค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นฐานคิด นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงก าหนดเป็น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธคือกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ใน องค์การโดยการน าค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ 
และ ปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาองค์การและการพัฒนาฝึกอบรม มี จุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย์
ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 

หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่า มากกว่าสองพันห้าร้อยกว่า
ปี ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบ
ทุนนิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบ ริหารจัดการ
สมัยใหม่ ยังขาดอะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่
มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ จะได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร ( 
พระไตรปิฎกเล่มที่ 23) อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง เพ่ื อประกอบการ
พิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการที่สร้าง
ความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการ มี 7 ประการ คือ  

1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความจริง รู้หลักการ รู้
กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท า ให้เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการใน
องค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา “ โดยพิจารณา
หลักการและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร  

2. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย คือ
รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระท าตามหลัก หมายถึง การ
บริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่น าไปสู่ความม่ันคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
องค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
 

3. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักท่ีจะปรับปรุงต่อไป ในที่นี้หมายถึง 
รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้
ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะท าให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร  
 



๒๗๑ 
 

4. มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในการ
จ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอของ
องค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขั้นที่รอบคอบและ
รู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร  
 

5. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลา
ในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสของ
องค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า เวลาใด
ควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดท่ีจะบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากที่สุด  
 

6. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะ
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จ าเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
พันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรร หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และ
พัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  
 

7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ 
รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้
มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมี
การพัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม 
และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความเป็น
มิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน  
 

จากสาระของสัปปุริสธรรม ข้างต้น จะเห็นว่า พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสั งคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคม
ในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่
บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วนของ หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหาก าไร และ
การแข่งขนัให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามา
ประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วย 
 
บทสรุป 

 
ปัญหาของ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธนั้นจะต้องเริ่มที่องค์กรก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อองค์กรมี

ความเป็นเอกภาพ  มีความเข้มแข็งก็จะส่งผลมาถึงบุคลากรคือทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันทั้งในสังคมไทยและสังคมอ่ืน ๆ ที่
นับถือพระพุทธศาสนา ก าลังเผชิญกับปัญหานานาประการ ซึ่งพอสรุปได้เป็น  ๓  ประเด็น คือ 

            ๑.ปัญหาท้าทายที่เกิดจากภายในหน่วยงานพระพุทธศาสนา 



๒๗๒ 
 

            ๒.ปัญหาท้าทายที่เกิดจากการรุกรานของลัทธิความเชื่อและศาสนาอ่ืน ๆ  
            ๓.ปัญหาท้าทายที่เกิดจากระบบความเชื่อและค่านิยมตามสื่อสมัยใหม่ 

พระพุทธศาสนาในปัจจุบันไม่มีเวลาพอที่จะรอการปฏิรูปหน่วยงานจากคณะใดคณะหนึ่งแล้ว พุทธบริษัททั้ง ๔ 
ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิวัติหน่วยงาน หลักการบริหาร หลักการด าเนินงาน การติดตามผล ท างานเป็นเครือข่ายทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก เพ่ือให้ตอบสนองต่อความเป็นไปของสังคม หรือเราจะรอวัน
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากเมืองไทยมาถึง 

คณะสงฆ์ในสมัยปัจจุบันยังวิกฤติขาดแคลนผู้เข้ามาบวชเรียนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสถาบันสงฆ์ตอนนี้
ขาดความเข้มแข็ง ๓ อย่าง คือ 

๑. ทางด้านจริยธรรม 
๒. ทางด้านสติปัญญา 
๓. ทางด้านจิตวิญญาณ 
ความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรม อะไรที่ไม่ถูกต้อง คือเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม มีคนเห็นว่า

พระโกงกินเวียนเทียน บิณฑบาตไม่โปร่งใส หรือว่าท าผิดแล้วปกปิดช่วยเหลือกัน เวลาสอบนักธรรมก็โกงกันมาก นักธรรม
ในต่างจังหวัดจะลือกัน เป็นที่รู้กันดี ท าให้พลังหรือความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรมอ่อน 

ความเข้มแข็งทางด้านสติปัญญา พระส่วนใหญ่มีความรู้อ่อนมาก การมีสติปัญญาไม่ได้รวมถึงวุฒิการศึกษา หรือ
ต้องผ่านระบบการศึกษาเท่านั้น แต่หมายถึงการที่จะสามารถเท่าทันโลก หรือสามารถที่จะน าพาญาติโยมไปสู่สิ่งที่ดีงาม
และตอบปัญหาชีวิตเขาได้  

ความอ่อนแอทางด้านจิตวิญญาณ ที่เห็นได้ชัดคือการอยู่ภายใต้การน าของระบบบริโภคนิยม เกิดแฟชั่นไล่ล่า
สมณศักดิ์ หรือหารถประจ าต าแหน่ง อันนี้คือสาเหตุของการเสื่อมโทรมของพุทธศาสนา ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูป
กันให้มาก 

เหล่านี้คือสาเหตุที่ท าให้พุทธศาสนาเสื่อมลงไป แล้วก็มีคนนับถือน้อยลง แต่ขณะเดียวกันในแง่หนึ่ง ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นนี้ก็ท าให้คนที่มีการศึกษา ชนชั้นกลางหันมาสนใจศาสนาพุทธมากขึ้น จะเห็นความตื่นตัว ความสนใจเรื่องการท า
สมาธิภาวนามีมากขึ้น แต่ว่าเป็นศาสนาที่ไม่สังกัดองค์กร ไม่สังกัดวัด เป็นพุทธศาสนาแบบทุนนิยม คือ นับถือศาสนาแต่
ไม่เข้าวัด ก็ด้วยสาเหตุหลายอย่าง เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีแรงดึงดูดใจเพียงพอ หรือว่าอาจถึงขั้นต่อต้าน แต่คนเหล่านี้สนใจ
ศาสนาในเรื่องสมาธิภาวนา เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมาก ปฏิเสธพิธีกรรมและการนับถือศาสนาตามครอบครัว หรือ
ชุมชน ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับผู้คน และวัดก็ไม่ใช่เป็นแรงบันดาลใจทางศาสนาหรือจริยธรรมอีกต่อไป 

ปัจจุบันคนที่เข้าวัดก็คือคนที่ไม่มีทางไปแล้ว เพราะคนที่มีทางไปก็จะเข้าโรงเรียนทางโลกหรือไม่ก็ไปเมืองนอก 
สถาบันสงฆ์จึงขาดคนรุ่นใหม่ ขาดเรื่องใหม่ที่มีคุณภาพ คนที่อยู่ก็เพราะว่าไม่มีทางไป อยู่แล้วสบาย อาศัยว่าเป็นแหล่งท า
มาหากิน เป็นพระแล้วท าอะไรชาวบ้านก็เห็นสมควร และพระส่วนใหญ่ก็ท าได้แค่ประกอบพิธีกรรม เรื่องบรรยายธรรมก็
ไม่มีความมั่นใจที่จะท า ลึกๆแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเทศน์ให้ฆราวาสฟัง เพราะฆราวาสมีการศึกษาสูงกว่า   ก็เกิด
ความไม่มั่นใจ ตรงนี้คือปัญหาที่องค์กรคณะสงฆ์ควรหาทางเยียวยาแก้ไข  เพ่ือที่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะได้
ย้อนกลับเข้ามาสู่จิตรวิญญาณของประชนต่อไป  “ดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าหากศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาส”  
 
เอกสารอ้างอิง 
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พระสงฆ์กับภาวะผู้น า 
 

พระใบฎีกาเพ็ง  เตชวโร  (สมุติรัมย์) 
 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทภาวะผู้น าของพระสงฆ์ ๒) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าใน
องค์กรต่างๆน ามาประยุคใช้กับบทบาทภาวะผู้น าของพระสงฆ์ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขบทบาทภาวะผู้น าของพระสงฆ์  

ผลจากการศึกษาพบว่าการศึกษา  การลงมือปฏิบัติ การเผยแผ่ ตลอดกระทั่งการการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ใน
ปัจจุบันนับวันแต่จะถอยหลัง  หรือตกต่ าลงเรื่อยๆทั้งที่ เทคโนโลยี  อุปกรณ์เครื่องมือ หรือแม้แต่อาคารสถานที่ศึกษา 
นับวันแต่จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับในอดีต กว่าพระสงฆ์ -สามเณรจะหาสถานที่ศึกษาให้จบนักธรรม หรือ
เปรียญธรรมได้ในแต่ละชั้นเรียนหาสถานที่เล่าเรียน  หาครูอาจารย์แนะน าสั่งสอนยากมาก  บางที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด  
ข้ามอ าเภอก็มีเข้ามาขอจ าพรรษาอยู่ในส านักเรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่พัฒนาเหมือนในสมัยปัจจุบัน ต ารา
เรียนก็ดีอุปกรณ์ในการจดบันทึกก็ดี  มีเพียงปากกา ดินสอและสมองที่จดจ าได้แม่นย า เครื่องอ านวยความสะดวกแสง
สว่างในการอ่านต าราก็ใช้ตะเกียงกับเทียนไขแต่พระสงฆ์-สามเณรที่จบนักธรรม  เปรียญธรรมในอดีตนั่นแหละที่น าความรู้  
ความสามารถมาบริหาร  มาเผยแผ่มาขยายจนได้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นทั้งสองแห่ง  และก่อตั้งส านักเรียนบาลี  ส านัก
เรียนพระปริยัติธรรมทั้งของพระ – เณรและของคฤหัสถ์อีกเกือบทั่วประเทศ 

 การศึกษาทุกวชิาสาขา  ทุกศาสตร์  ทุกแขนง ย่อมมีประโยชน์  ย่อมมีคุณค่าหากศึกษาอย่างจริงจัง  ศึกษาให้เข้าใจ
โดยถ่องแท้แล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  เกิดผลเพราะการศึกษาเท่ากับการพัฒนาจิตใจของมนุษย์  มนุษย์เมื่อมีการ
พัฒนาด้านจิตรใจแล้วจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐ  มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่าเป็นธรรม คือเป็นสัตว์ที่
พัฒนาได้ ข้อนี้ถือว่าเป็นความคิดรากฐานที่ส าคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือว่า
มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก หลักนี้เป็นแกนส าคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้จริยธรรมมีความหมาย
เท่ากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็นระบบที่มีความประสานกลมกลืน เช่น
ท าให้จริยธรรมกับความสุข เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้หรือเป็นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนี้ถือว่า ความ
ประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาแล้วมนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นั้นเมื่อพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึง
อิสรภาพและความสุขได้จริง อันนี้เป็นข้อยืนยันของพระพุทธศาสนาว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จนประเสริฐสุดเข้าถึง
อิสรภาพและความสุขได้จริง 

 
ค าส าคัญ : พระสงฆ,์ ภาวะผู้น า 
 
Abstract 

Objectives of this article are 1. tostudy role of leadership of sangha. 2. to study leadership in 
organization in order to adapt to leadership of sangha. 3. to study problem, obstacle, suggestion and 
solution of sangha leadership. 

The study shown that study, action, propagation and governing of Thai clergy are declining 
everyday despite a leap development in technology, tool and instrument or education institute 
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compare with the past when the difficulty of finding an institute for monk and novice to finish his study 
and it was even more difficult to find a religious teacher, some of the monk had to travel across 
province and  stayed in the religious institute. Schooling supply was also an issue as it wasn't as 
improved as today's: textbook and notebook, in the past there were only pen, pencil and brain that 
were using to memorize. For lighting facility was only a lantern and a candle.   However, monk and 
novice who finished his study in the past is the one who propagate knowledge and competency which 
afterwards becoming two Buddhist universities, Pali school and Dharma school for both monk, novice 
and layperson in every corner of the country. 

The study of any subject, science, field is useful if the leaner study earnestly and profoundly then 
apply gained knowledge which will contribute an advantage as education elevates human's mind then 
that person will be noble. Human being is an animal which can be and must be trained, in religious 
belief this is called dharma. An animal which capable of improving, this is most important as ethics 
concept in dharma is a result of an idea that human being is capable to be and must be trained. This 
concept is a core in ethics principle in Buddhism which comparing ethics as an education. And because 
human being can be trained, ethics principle is perceiving as harmonized system for example, 
development ethics and happiness at the same time or apply a concept of happy ethics. The principle 
of this concept is based on nobleness of human can be trained and developed, without development 
means human can be noble on the other hand, if human is developed, he will reach to true peace 
and happiness and this was confirmed Buddhism that human is capable of doing so.  
Keyword : Sangha, leadership 

 
บทน า 
 พระสงฆ์มีบทบาททางภาวะผู้น าส าหรับการด าเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาถือได้ว่าเป็นแกนกลาง
ที่ได้ช่วยน าสื่อแสงแห่งพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้
ค าแนะน าช่วยเหลือในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันเหตุผลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความส าคัญและความสัมพันธ์
ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยและการได้ศึกษาประวัติพระสงฆ์๑ เป็นส่วนหนึ่งท าให้ทราบ
บทบาทส าคัญที่ท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นการน าเสนอให้รู้จักธรรมะ
และพระดีทั้งนี้เป็นการช่วยยกระดับจิตใจให้พุทธบริษัทมีความรู้ตื่น เบิกบานใจเกิดก าลังและแสงสว่างที่จะปฏิบัติตาม ใน
ยุคปัจจุบันสังคมไทยยังขาดผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างความเจริญอย่างมั่นคงถาวรให้แก่ประเทศชาติ จึงควร
เริ่มต้นที่จะพัฒนาผู้น าให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเริ่มจากผู้น าในระดับองค์กร เพ่ือสร้างภูมิปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(Wisdom for Change) ให้สังคมเกิดความสงบสุขตามหลักของนักปกครอง คือ สังคมที่มีธรรม มีการให้ความเอ้ืออาทร 
เอ้ือเฟ้ือเสียสละ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามหลักการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในด้านประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม และเมื่อพระสงฆ์มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมในองค์กร คือผู้น าในสถานศึกษา 
ผู้น าในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น าเหล่านี้มีศิลปะในการครองตน ครองคน ครองงาน เพ่ือสร้างและ
เปลี่ยนแปลงองค์กรที่ปกครองให้เกิดความสุข และประสบความส าเร็จ ดังค าที่ว่ า “มองข้างหน้าก็มีหวัง มองข้างหลังก็มี
สุข” และการพัฒนาที่ดีจะเกิดขึ้นและประสบความส าเร็จได้ ต้องเริ่มที่ตัวเรา ดังปรัชญาการพัฒนาที่ว่า “จะปลูกพ้ืน ต้อง
เตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาต้องเตรียมการ จะพัฒนาอะไรก็ติด ถ้าไม่คิดพัฒนาตน” ดังนั้น พระสงฆ์ต้อง

                                         
๑กวี วงศ์พุฒ. (๒๕๓๕). ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: เชษฐ์ สตูดิโอ. 
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พัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรม ให้เกิดข้ึนกับตนเองก่อน และพระสงฆ์จึงจะน าความรู้และประสบการณ์ที่มีส่งผ่านไปสู่ผู้น า
องค์กรในยุคปัจจุบันได้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผู้น าที่มีจริยธรรม มีดังนี้คือ 

ผู้น าองค์กรที่ดีและมีจริยธรรมควรเป็นแบบอย่างต่อองค์กร ๒ควรถือแนวทางธรรมาธิปไตยคือให้เหตุผลข้อเท็จจริง
มาพิจารณาตัดสินเรื่องราวต่างๆและจะต้องหลีกเว้นการน าหลักอัตตาธิปไตยมาใช้บริหารงานเพราะเป็นแนวทางที่เสี่ยงต่อ
การล้มเหลวขององค์กรและงานนอกจากนั้นยังต้องเว้นจากการใช้เสียงข้างมากโดยไม่ชอบธรรมหรือที่เรียกว่าโลกาธิปไตย
ต้องมีธรรมะในการครองตนผู้น าที่ดีพึงศึกษาภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้น าที่ทันสมัยและรู้ทันโลกอยู่เสมอผู้น าที่ดีและมีจริยธรรมพึงรู้จักบุคคลกลุ่มคนบริษัทองค์กรเพ่ือ
ก าหนดสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ขององค์กรที่ตนบริหารและน าพาองค์กรก้าวสู่ความส าเร็จ 

 
ความหมายของผู้น า 
                เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ผู้น า ( Leader )  เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งขององค์กร  เพราะผู้น ามี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน  สั่งการ  ดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงาน
ต่างๆให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
                McFarland กล่าวว่า  ผู้น า คือ บุคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท างานในระดับต่างๆที่
ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ( McFarland , 1979 : 214-215 )๓ 
                ผู้น า  คือ  ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้คนอื่นท างานให้ส าเร็จตามต้องการ ( Huse , 1978 :277 )๔ 
                ผู้น า  คือ  บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับ
มอบหมาย  บุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็คือ ผู้ตาม  แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็ตาม ( 
Yukl , 1989 : 3-4 )๕ 
                ผู้น า  คือ  บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่ม เพ่ือให้น าหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
                กวี  วงศ์พุฒ ( 2535 : 14-15 )๖  ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้น าไว้  5  ประการ 
                ( 1 )  ผู้น า  หมายถึง  ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม  เปรียบเสมือนแกนขงกลุ่ม 
เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง 
                ( 2 )  ผู้น า  หมายถึง  บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียง
ชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า  ทั้งนี้รวมถึงผู้น าที่น ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย 
                ( 3 )  ผู้น า  หมายถึง  บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือก หรือ ยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่มซึ่งเป็นไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 
                ( 4 )  ผู้น า  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง คือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด 
                ( 5 )  ผู้น า  หมายถึง  บุคคลซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคลที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า 

                                         
๒พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). (๒๕๔๙). ลีลาวาทีธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
 ๓  ( McFarland , ๑๙๗๙ : ๒๑๔-๒๑๕ ) 
 ๔( Huse , ๑๙๗๘ :๒๗๗ ) 
 ๕( Huse , ๑๙๗๘ :๒๗๗ ) 
 ๖กวี  วงศ์พุฒ ( ๒๕๓๕ : ๑๔-๑๕ )  



๒๗๗ 
 
                บุญทัน  ดอกไธสง ( 2535 : 266 )๗ ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น าไว้ว่า  ผู้น า ( Leader )  หมายถึง 
                ( 1 )  ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามความต้องการ 
                ( 2 )  เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ 
                ( 3 )  ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและ
น ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
                สรุปได้ว่า  ผู้น า ( Leader )  คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท า
หน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ  สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้มีการเขียนชื่อผู้น าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์กรที่อยู่  เช่น   ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  ประธาน
กรรมการ  ผู้อ านวยการ  อธิการบดี ฯลฯ  
ความหมายของภาวะผู้น า ( Leadership ) 

พระสงฆ์กับความเป็นผู้น า๘ 
ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ตลอด เช่น งานแต่งงานก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่ง

ด้วย วันเกิดก็ต้องนิมนต์พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรท าบุญวันเกิด เจ็บป่วยก็ไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระอาจ
เป็นหมอกลางบ้าน เป็นเจ้าของต าราหมอยาพ้ืนบ้าน ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงข้อเสนอ (Suggestion) ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่มี
ความสนใจในงานของพระสงฆ์ ในบทบาทของพระสงฆ์ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ์ ให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และให้สังคมมองเห็นประโยชน์นั้นเด่นชัดมากขึ้น๙ ผู้น าหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ชักน าให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้ดั่งใจประสงค์และเกิดความพึงพอใจ ชื่อว่า ผู้มีภาวะน าที่มีจริยธรรม พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภาวะผู้น าไว้
ว่า ผู้น าต้องมีคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน์ ช านาญงานและเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นที่วางใจของผู้อ่ืน มี
บุคลิกน่าเชื่อถือ สง่างาม และต้องรู้จักน าหลักธรรมไปบูรณาการใช้อย่างเหมาะสม หลักธรรมเหล่านั้น ได้แก่ หลักอธิปไตย 
3 รู้ระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน , พรหมวิหาร 4 รู้จักใช้พระเดชและพระคุณ, สังคหวัตถุ 4 
รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอ่ืนได้ดี, พละ 5 รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญฉลาดและมีความมั่นคงทางสติปัญญาและ
อารมณ์๑๐ส่วนทฤษฏีภาวะผู้น าทาง พระพุทธศาสนาและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ๑๑หากน ามาบูรณาการอย่าง
เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กรและสังคม และเม่ือจะกล่าวถึงบทบาทของการพัฒนาภาวะผู้น าที่มี
จริยธรรม พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทส าคัญเพราะพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ 

 
พระสงฆ์ คือใคร 
พระสงฆ์ คือ ผู้ซึ่งสละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพ่ือสังฆภาวะ เพ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือ

ชุมชน ต้องมีความรู้ สึ กที่ เป็นชุมชน (Community) เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ ยวข้อง มีกา รติดต่อสื่ อสาร
(Communication) กันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนไปในตัว วัด

                                         
 ๗บุญทัน  ดอกไธสง ( ๒๕๓๕ : ๒๖๖ ) 
 ๘พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร (ตะนะวัน). (๒๕๕๔). ศึกษาภาวะผู้น าของพระราชธรรมโสภณ (จ าปี จนฺทธมฺโม)เจ้า
คณะจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (รายงานผลการวิจัย) , บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
 ๙(พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลน์) 
 ๑๐(พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ฤทธิ์ฐานวโร, ๒๕๕๔) 
 ๑๑(แพรภัทร ยอดแก้ว, ออนไลน์) 



๒๗๘ 
 
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นมาท าบุญ
ใส่บาตรที่วัด ในวันส าคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันส าคัญอ่ืน ๆ 
และวันที่มีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการให้ผู้น าหมู่บ้านอย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้รับเรื่องราวข่าวสารจากทาง
ราชการมาก็มาประชุมกันที่วัด บทบาทเหล่านั้นยังคงด ารงอยู่หรือไม่ ภาวะผู้ น าชุมชนของพระสงฆ์สูญหายไปไหน 
พระสงฆ์ถูกวางบทบาทให้เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นที่พ่ึงทางใจของบุคคลทั่วไป
(พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลน์) และในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์เริ่มมีความเด่นชัดมากขึ้นเพราะสังคมไทยใน
ปัจจุบันถามหาผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปกครองชุมชนและองค์กรให้เกิดความสงบสุขเพราะไม่ว่าสังคมหรือองค์กร
ถ้ามีผู้น าที่ประพฤติธรรม ผู้ตามก็จะประพฤติธรรมตามเรียกว่าเกิดความสุขในองค์กร และในบทความนี้จะกล่าวถึงผู้น าทุก
ระดับในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่นผู้น าในสถานศึกษา ไม่ใช่ผู้น าทางการเมือง บทบาทภาวะผู้น าของพระสงฆ์ คือรู้จัก
การใช้หลักอธิปไตย 3 คือ ครองตน ครองคน และครองงาน ใช้ความเมตตา ดังค าว่า โลกจะโสภีเพราะมีเมตตา โลกจะ
โสภาเพราะเมตตาค้ าจุน ที่สนับสนุนภาวะผู้น า ในด้านการปกครอง ส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในองค์กร , ท าให้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา, การใช้หลักความเมตตาในการปกครองส่งผลให้การบริหารคนและงานของคณะสงฆ์มี
ความสะดวกราบรื่น และความฉลาดในการบริหารอย่างมืออาชีพเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาผู้น าในองค์กร๑๒ คือ 
เน้นเรื่องที่ตัวเองถนัด น าความเชี่ยวชาญเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้ผู้น าที่เราต้องการพัฒนาสร้างกลุ่มบุคคลใกล้ชิดที่

คอยช่วยไม่ให้ลืมตัว บุคคลกลุ่มนี้อาจเป็นคนใกล้ตัวที่รักเราแท้จริง อย่างไม่มีเงื่อนไขพร้อมเป็นกระจกสะท้อนความเป็น
จริงของเรา กล้าที่จะทักท้วงในสิ่งที่ผิดและไม่สมควรท าเฉพาะงานที่ส าคัญ ในองค์กรต้องมีการวิเคราะห์และเลือกแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีจริยธรรม ปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการ
สร้างองค์กรระดับ 5 คือสร้างและรักษาบรรยากาศที่ผู้น าในระดับ 1-4 มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพและ
ผลงานตลอดเวลา สร้างโอกาสให้ผู้น าคนอ่ืน ๆ สามารถไต่ขึ้นในระดับสูงสุดได้ เพราะถ้าไม่เปิดโอกาสในระดับสูงสุดผู้น า
ระดับ 5 อาจไม่เจอผู้น าในระดับเดียวกันอีกเลยก็เป็นได้สร้างสุดยอดผู้น า ค้นหาผู้น าที่มีศักยภาพ ใกล้เคียงหรือสูงกว่า 
และเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยงแบบตัวต่อตัววางแผนรับช่วงต่อ ไม่มีใครที่จะอยู่ค้ าฟ้าได้ หากต้องการที่จะให้สิ่งที่สร้างไว้ยังด ารงอยู่
ต่อไปต้องคิดเรื่องในข้อนี้และด าเนินการเสียตั้งแต่วันนี้ หากยังไม่พบเจอผู้เหมาะสมให้ลงค้นหาและพัฒนาในทันทีวางแผน
มอบสิ่งดีๆ ให้แก่คนรุ่นหลัง มรดกที่มีค่าสูงสุดคือการเป็นแบบอย่างทางจิตวิญญาณ ,ทัศนคติที่ดี, ความคิดที่ดี,ความ
ขยันหมั่นเพียร ซึ่งมีค่ามากกว่าต าแหน่งหรือทรัพย์สินใดๆใช้ความส าเร็จในด้านภาวะผู้น า สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งไว้แก่
สังคม ดังค าว่า ท าความดีเพ่ือตนอยู่แค่สิ้นลม ท าความดีเพ่ือสังคมอยู่ตลอดกาลนาน 

 
สภาวะชุมชนไทยในปัจจุบัน 

หลังจากเมืองไทยเราได้น าแนวคิดพัฒนามาจากค าว่า (Development) ซึ่งเป็นตะวันตกมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา 
มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน (Complexity) ในด้านของเงื่อนไข เหตุปัจจัย หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเหตุปัจจัย ในเงื่อนไขให้รู้เท่าทันแล้ว คงยากที่แก้ปัญหาของสังคมของชุมชน อย่างที่เคยน าไปบรรยายในหลายๆ 
ที่ว่าในสังคมเรามีปัญหา โดยได้กล่าวให้มีค าพูดที่สัมผัส เพ่ือให้จ าง่าย แต่ไม่ได้หมายถึงเรียงความส าคัญก่อนหลัง เช่น  
ด้านการปกครอง  

ในส่วนของบทบาทด้านนี้โดยมองจากการปกครองภายในของพระสงฆ์เอง เป็นการปกครองในเชิงของธรรมาภิ
บาล คือ ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก อาจารย์ปกครองศิษย์ ดังปรากฏตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้เห็น
ชัดเจน คือ หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก 

                                         
 ๑๒พระครูสุนทรธรรมโสภณ .(ม.ป.ป.). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ค้นเม่ือ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕, จากhttp://www.src.ac.th/web๒/jurnal/issu

๖/role.htm. 



๒๗๙ 
 
ตรัสสั่งให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกันและกัน ให้พระอุปัชฌาย์ส าคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร ให้
สัทธิวิหาริกนับถือพระอุปัชฌาย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างจะมีความเคารพเชื่อฟังกันและกัน ย่อมถึงซึ่งความเจริญงอก
งามในธรรม ตรัสสั่งให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกให้เอ้ือเฟ้ือประพฤติชอบต่อกัน หน้าที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระท าต่อ
พระอุปัชฌาย์เรียกว่า อุปัชฌายวัตร และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก เรียกว่าสัทธิวิหาริกวัตรและ 
อาจาริยวัตร หน้าที่ของศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ อันเตวาสิกวัตรหน้าที่ของอาจารย์จะพึงปฏิบัติต่อศิษย์ ทั้งสองฝ่าย
ต่างก็เอ้ืออาทรต่อกัน มีไมตรีจิตต่อกัน๑๓ 

ประเด็นที่ส าคัญของการปกครองของพระสงฆ์นั้น จะต้องปกครองเพ่ือให้เกิดการศึกษาได้สะดวก ที่เรียกว่า สัป
ปายะ การปกครองที่ดีท่ีเป็นไปตามพระธรรมวินัยต้องให้เกิด ธรรมสัปปายะ คือ ให้สะดวกแก่การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม 
คือการปกครองต้องให้เอ้ือต่อการศึกษา ปกครองเพ่ือให้เกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้าง
สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แล้วก็จะท าให้การปกครองง่ายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการปกครองนี้ นอกจาก
จะมีความสงบสุข มีความสันติสุขในหมู่ของพระสงฆ์เองแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบของการปกครองได้เป็นอย่างดีด้วย 

 
ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการศึกษาเอง
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง อันได้แก่ กลุ่มประชากรที่ด้อย
โอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษา 
ในขณะที่ศึกษาก็ไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งท่ีอยู่อาศัย อาหารและในการใช้จ่าย 
แม้จะมีส่วนหนึ่งที่เรียนจบแล้ว ที่ทางฝ่ายคณะสงฆ์ยังไม่ได้ใช้งาน แล้วท่านเหล่านั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปท างานให้ทาง
รัฐบาล โดยที่รัฐไม่ต้องลงทุน หากมองอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่เพียงแต่ได้
ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสเพียงฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆ์ในการศึกษา
สงเคราะห์นี้ อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน และอีกที่จัด
อย่างไม่เป็นระบบ อาจเป็นลักษณะการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ทุนในสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อการเรียน
การสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ 

 
 

 
ด้านการเผยแผ่ 

 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์ทุกรูปได้รับมอบหมายจากองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เพราะหน้าที่ของพุทธสาวก คือมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
แล้วปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนนั้นแล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก  

 
ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  

บทบาทด้านนี้ของพระสงฆ์หากพูดไปแล้วนับว่ามีความส าคัญไม่น้อย เพราะต้องค านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในทีด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้องให้เป็นเอกลักษณ์ที่ด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นพุทธ ค าว่าความเป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเป็นไทยมาจากรากฐานของความ

                                         
๑๓(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ๒๕๓๕, หน้า ๔๓) 
 



๒๘๐ 
 
เป็นพุทธ มาจากรากฐานแห่งความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ 
เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย           

 
ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เรายังเห็นได้ชัดเจนว่า พระสงฆ์ที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ 
ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัวท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ อนามัยต าบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพัก
ริมทาง ท าบ่อน้ า ท าสะพาน ฯลฯ 

 หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในด้านจิตใจ พระสงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดให้
เลิก จากที่เคยติดเหล้าให้เลิกเหล้า จากที่เคยติดการพนันให้เลิกจากการพนัน จากที่เคยลุ่มหลงในไสยศาสตร์ ที่เคยงมงาย
ให้รู้ใช้สติปัญญา จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆ์พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้
ขยันหมั่นเพียรในการท ามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา 
หลงตามค่านิยมที่ผิดๆ (ค่านิยมที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่สังคม แต่สอนให้รู้จัดเลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต 
ให้หลีกเว้นจากคนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะของตน 
 
ผู้น ามีความหมายอย่างไร๑๔ 

 ภาวะผู้น านั้น พูดด้วยภาษาชาวบ้าน แปลง่ายๆ ก็คือ “ความเป็นผู้น า” นั่นเอง 
 คนเรานั้นมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นสังคม แต่ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้น ความจริง ถ้าดูลึก

ลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริง แต่มักจะรวมกันแค่เพียงภายนอก ส่วนข้างในนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจาย 
 ที่ว่ากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการ ต่างจิตต่างใจ ต่างความรู้สึก ต่าง

ความนึกคิด ต่างความต้องการ ต่างความรู้ ความสามารถ ต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้น เมื่อมีความแตกต่างและ
กระจัดกระจายอย่างนี้ก็มีปัญหาว่า ท าอย่างไรจะให้คนทั้งหลายประสานกัน ท าการท างานต่างๆ ไปด้วยกันได้ และพากัน
ไปด้วยดี ให้ผ่านพ้นภัยอันตราย อุปสรรค ข้อติดขัดทั้งหลาย ด าเนินไปจนบรรลุถึงประโยชน์สุข หรือความส าเร็จที่เป็น
จุดหมาย 

 ที่ว่านี้ก็หมายความว่า เราต้องการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยประสานให้คนทั้งหลายรวมกันหรือร่วมกัน ทั้ง
รวมกันอยู่และร่วมกันท า เพ่ือจะให้อยู่กันด้วยดี และท าการด้วยกันได้ผลบรรลุจุดหมาย ประสบความส าเร็จ 

 เมื่อพูดอย่างนี้ ก็มีค าตอบง่ายๆ ว่าเรา “ต้องการผู้น า” นั้นเอง และเม่ือพูดตามสภาพของสังคมมนุษย์อย่างนี้ 
ก็จะได้ความหมายของผู้น าว่า คือบุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม 
หรือท าการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม 

 ที่ว่าพากันไป ก็ให้พากันไปด้วยดีนั้น หมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผ่านพ้นภัยอันตราย
อย่างเรียบร้อยและเป็นสุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งขอเติมอีกหน่อยว่า “โดยถูกต้องตามธรรม” 

 ข้อหลังบางทีเราอาจจะมองข้าม เราอาจจะนึกแต่เพียงว่าให้บรรลุจุดหมายที่เราต้องการก็แล้วกัน จุดหมาย
นั้นถ้าไม่ดีงามและไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรม ก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน แม้ว่าจุดหมายนั้น
ตามปกติเราย่อมต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์สุข แต่ประโยชน์สุขท่ีแท้ก็คือสิ่งที่เป็นธรรม หมายความว่า เป็นความจริงความ
แท้ ความถูกต้อง และได้มาโดยธรรม 

 เหมือนอย่างว่า ถ้าเป็นผู้น าคือหัวหน้าโจร น าหมู่โจรไปปล้นส าเร็จได้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มา อย่างนี้ก็ไม่
ถูกต้องตามธรรมเพราะไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลก หรือพาพวกไปท าสิ่งที่เป็นอบายมุขได้ส าเร็จ พวกที่ไป

                                         
๑๔ภาวะผู้น า โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 



๒๘๑ 
 
ด้วยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนานบันเทิงใจ และคนอ่ืนก็เหมือนจะไม่เดือดร้อนอะไร แต่ไม่เป็นผลดีแก่ชีวิตของตัวเองเลย 
ก็ไม่เป็นภาวะผู้น าที่ก าลังพูดถึงนี้ เพราะฉะนั้น จะต้องถูกต้องตามธรรมด้วย 

 โดยนัยนี้ ภาวะผู้น า ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้
คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น 

 เมื่อพูดถึงผู้น าอย่างนี้ จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างในความเป็นผู้น า หมายความว่า คุณสมบัติของผู้น า
มีหลายอย่างหลายด้าน แยกไปตามสิ่งที่ผู้น าจะต้องเกี่ยวข้อง คือ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดี องค์ประกอบเหล่านั้น คือ 
 

 1. ตัวผู้น า จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้ 
 2. ผู้ตาม โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่า “ผู้ตาม” ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยม

ใช้ค าว่า ผู้ตาม เราอาจจะใช้ค าว่า “ผู้ร่วมไปได้ด้วย” 
 3. จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กันกับจุดหมายเช่นจะต้องมีความชัดเจน เข้าใจถ่องแท้ และแน่วแน่

ในจุดหมายเป็นต้น 
 4. หลักการและวิธีการโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการ และวิธีการที่จะท าให้ส าเร็จผลบรรจุจุดหมาย 
 5. สิ่งที่จะท าโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะท า 
 6. สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยู่ภายนอก ว่าท า

อย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ประสบ เช่น ปัญหา เป็นต้น 
 นี่คือ องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้น าที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะท าให้เป็นผู้พร้อมที่

จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี 
 
ผู้น าสื่อสารให้ผู้โดยสารรู้เห็นทางสว่างตาสว่างใจไปด้วยกัน 

 ที่กล่าวมานี้ เป็นการพูดอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 ประการ โดยโยงเข้ากับ
คุณสมบัติที่เรียกว่า “ปิโย” หรือ “ครุ” ซึ่งอยู่ในหลักที่เรียกว่า “กัลยาณมิตรธรรม” หรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 
ประการ เป็นอันว่าในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ได้กล่าวไปแล้ว 2 ประการ คือ ปิโย และครุ น่าเคารพแล้ว โดยได้
ย้ าว่าจะต้องให้ 2 อย่างนี้มาดุลกัน ในแง่คนกับงาน และคนกับหลักการ โดยเฉพาะจะต้องพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน ให้ได้
ทั้งสองประการมาประสานนั้น 

 นอกจากนี้ 2 ข้อนี้แล้งยังมีคุณสมบัติของกกัลยาณมิตรเหลืออยู่อีก 5 ประการ คือ ต่อจาก ปิโย น่ารัก และ
ครุ เคารพแล้ว ยังมีภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจ คือ เป็นแบบอย่างได้ ท าให้ผู้ที่ร่วมอยู่ร่วมไป เช่น คนทั้งหลายที่อยู่ใน
องค์กรนั้น มีความภาคภูมิใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผู้น า ว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาจริงได้พัฒนาตนแล้ว 
เป็นผู้มีสติปัญญา มีความสามารถ มีคุณธรรมความดีงามอย่างแท้จริง น่าเอาอย่างข้อนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้มีศรัทธาและเกิดความร่วมมือด้วย 

 ต่อจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เป็นผู้รู้จักพูด หมายความว่า รู้จักพูดให้ได้ผล รู้ว่าในสถานการณ์ไหน และกับ
ใคร ควรพูดอะไร อย่างไร เป็นต้น พูดง่ายๆ ว่า เป็นนักสื่อสารที่ดี  และเอาใจใส่สื่อสารกับผู้ร่วมไปด้วยอยู่เสมอ เพ่ือให้รู้
เข้าใจกัน และรู้เข้าใจในสิ่งที่ท า เป็นต้น แต่รู้จักพูดนั้น บางที่ยิ่งกว่าสื่อสารเก่งอีก คนที่รู้จักพูดนั้นจะพูดให้เข้าเข้าใจก็ ได้ 
พูดให้เขาเห็นใจก็ได้ พูดให้เขาเชื่อก็ได้ พูดเข้าใจ พูดให้เขาได้ประโยชน์  และพูดให้เขาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่าง
จากจิตวิทยาทุนนิยม ที่เน้นในแง่การพูดให้ตนเองได้ผลประโยชน์ หรือพูดหาผลประโยชน์ให้แกตน 
 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือสักสั่งสอนที่ดีไว้ 4 อย่าง คือ 



๒๘๒ 
 

 1. พูดแจ่มแจ้ง คือ ชี้แจงอธิบายให้เข้าใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจ่มแจ้ง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับ
ตา (สันทัสสนา) 

 2. พูดจูงใจ คือ พุดให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือท าหรือน าปฏิบัติ 
(สมาปนา) 

 3. พูดเร้าใจ คือ ปลูกใจให้คึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมีก าลังใจหาญกล้า กระตือรือร้นที่ จะท าให้
ส าเร็จโดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก (สมุตเตชนา) 

 4. พูดให้ร่าเริง คือ ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งเมตตาไมตรี ความหวังดี และความรู้สึกที่สดชื่นร่าเริง เบิกบาน
ผ่องใส แช่มชื่นใจด้วยความหวังในผลดีและทางที่ส าเร็จ (สัมปหังสนา) 

 ต่อไปก็ วจนักขโม คือรู้จักฟังด้วย ท่านใช้ค าว่า วจนักขโมแปลว่า ทนหรือควรต่อถ้อยค า (ของคนอ่ืน) ไม่ใช่ว่า
เอาแต่พูดแก่เราอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับฟังใคร ต้องยอมรบฟัง เพราะการรู้จักรับฟังเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสื่อสารให้
ได้ผล แม้ว่าเขาพูดมาจะไม่ถูกใจอะไรก็ทนได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้งานการและประโยชน์ที่จะท านั้นส าเร็จ เช่น ครูอาจารย์ถูกลูก
ศิษย์ซักไซ้ไล่เลียงไต่ถาม ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิดว่าน่าจะรู้แล้ว ถ้าครูอาจารย์ไม่มีความอดทนในการับฟัง เดียวก็จะ
เบื้อ หรือร าคาญ ท่านบอกว่าต้องมีคุณธรรม ข้อนี้จึงจะแก้ไขได้ ต้องท าใจให้สบาย อดทนรับฟังเขาเพ่ือให้เข้าใจเขาและ
ช่วยเขาได้ดี 

 ต่อจากนั้นต้อง ค้มภีรัญจะ กะถึง กัตตา แปล รู้จักแถลงเรื่องราวต่างๆ ที่ลึกซึ้ง ปัญหาอะไรที่หนักและยาก ก็
เอามาชี้แจงอธิบาย ช่วยท าให้คนที่ร่วมงานมีความกระจ่างแจ้ง เรื่องที่ลึกที่ยากก็ท าให้ตื้นให้ง่ายได้ และพาเขาเข้าถึงเรื่อง
ทีย่ากและลึกลงไปๆ อย่างได้ผล 

 ต่อไปข้อสุดท้าย คือ โน จัฎฐาเน นิดยชะเย แปลว่า ชักน าในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง ที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่สาระ 
ที่ไม่เก่ียวกับจุดมุ่งหมาย 

 ธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ นี้เป็นคุณสมบัติที่มาประกอบเสริมนั้น และมาประสานเข้ากับพรหมวิหาร 
4 ประการ ที่พูดไปก่อนแล้ว 

 ที่กล่าวมาท้ังหมดเป็นหลักการในบทบาทของพระสงฆ์ และเป็นบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆ์ท่ีถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก๑๕ 

 ด้านการปกครอง ต้องปกครองโดยธรรม เป็นธรรมาภิบาล ปกครองเพ่ือเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา  ด้าน
การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ทั้งท่ีพระสงฆ์เองสอนพระเณรด้วยกันเอง และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา เพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวิชาความรู้ จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สร้างวิธีคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิ การเรียนรู้คู่
ความสุข (Learning And Happines) 

 ด้านการเผยแผ่ งานเผยแผ่เป็นงานที่น าค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่สู่ประชาชน 
เป็นภารกิจที่มีความส าคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ ใช้ค าว่าไปประกาศพรหมจรรย์ ประกาศวิถีชีวิตอย่างพรหม อัน
เป็นชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิต สังคมสงฆ์ต้องเป็นสังคมล าลอง สังคม
แบบอย่างหรือสังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ สังคมสงฆ์ต้องเป็นระเบียบ ต้องมีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดี 
ไม่ใช่ให้รัฐมนตรีมาจัดระเบียบวัด ให้กระทรวงมหาดไทยมาจัดระเบียบให้กับพระสงฆ์  

เหตุเพราะพระสงฆ์เราได้เสียสถานะของความเป็นผู้น าไปแล้วโดยสิ้นเชิง เพราะวัดเต็มไปด้วยการพนัน หวยเถื่อน 
ยาบ้า วัดกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ เมื่อสังคมสงฆ์ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปช่วยพัฒนา
ชาวบ้านได้อย่างไร เพราะแทนที่จะใช้วัดให้เป็นสถานที่บ าบัดผู้ติดยาเสพติด แต่วัดบางแห่ง กลายมาเป็นสถานที่รวบรวม
ของผู้ติดยาและขายเสียเอง จึงเป็นประเด็นน่าเป็นห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง พวกเราต้องมาช่วยกู้สถานภาพในประเด็นนี้ให้ได้ใน
ยุคของพวกเรา 

                                         
๑๕สมร  ไชยชาติ /สรุปบทความภาวะผู้น า, Goto know.com 



๒๘๓ 
 

สังคมปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเก่าเข้าสู่สังคมใหม่  เพ่ือก้าวให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่บทบาท
และความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสจึงเป็นไปใน 2 ลักษณะ  คือ สังคมแบบเก่า  และสังคมแบบใหม่กล่าวคือ๑๖ 

สังคมแบบเก่า  พระสงฆ์มุ่งศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองใช้วัดเป็นฐานในการเผยแพร่หลักธรรมค าสอน ยึดมั่นในธรรม
เนียมประเพณีปฏิบัติ 

สังคมแบบใหม่  พระสงฆ์มุ่งศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  น าความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ และช่องทางต่างๆ  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่หลักธรรมค าสอน 

พระสงฆ์ควรสร้างภาวะผู้น าทางปัญญาของสังคมใน  3 ประการคือ 
1) ศีลธรรมจริยธรรม   2 )สังคมพหุวัฒนธรรม และ 3)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระสงฆ์ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณของสังคม  ต้องยึดมั่นใน ศีลธรรมจริยธรรม  โดยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

และมีหน้าที่ในการแนะน า  สั่งสอน  อบรมแก่ฆราวาส 
พระสงฆ์ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฆราวาส  จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจใน 
สังคมพหุวัฒนธรรม  คือ ความแตกต่างของบุคคลในสังคม  อันได้แก่ เพศ   วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี  การศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ และชั้นทางสังคม  เพ่ือจะได้สร้างการสื่อสารที่ตรงกัน

ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส 
แนวทางและวิธีการส่งเสริม/พัฒนาภาวะผู้น าของพระสงฆ์ควรด าเนินการใน 3 ลักษณะคือ 1)จัดการอบรมใน

กรณีที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน  2)การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ในกรณีที่ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล  3)ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองของพระสงฆ ์

พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของพระสงฆ์อันประกอบด้วย  1)ความรู้ความสามารถในภารกิจที่กระท า 2)
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นพระสงฆ์  3)ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 4)พัฒนาให้พระสงฆ์มีทักษะทาง
สังคม 

พระสงฆ์ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงสังคมแบบเก่าเข้ากับสังคม
แบบใหม่  น าไปสู่สังคมท่ียั่งยืน 

ผลที่เกิดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  จากการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสงฆ ์
พระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า  จะมีความรูความสามารถในการชี้แนะ  และดลใจให้ฆราวาสประพฤติ

ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการของศาสนา คือ   การเป็นคนดีของสังคม   เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป / 

 
 

บทสรุป 
ผลจากการศึกษาพบว่า  ปัจจุบันจ านวนพระสงฆ์ในประเทศไทยส ารวจเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗  มีอยู่จ านวนทั้งสิ้น 

๒๙๐,๐๑๕ รูป แบ่งเป็นมหานิกาย  ๒๕๖,๘๒๖ รูป  ธรรมยุต  ๓๓,๑๘๙ รูป ประชากรทั่วประเทศมีจ านวน 
๖๕,๗๒๙,๐๙๘ ประชาขน ๘๕ เปอร์เซ็น นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วบุคคลากกรในการเป็นผู้น าทางจิตร
วิญญาณ  หรือเป็นผู้น าในองค์กรสงฆ์จึงมีอยู่น้อยมาก  ซ้ าส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการที่มีอายุกาลแต่ขาดองค์ความรู้  
หรือการศึกษาในทางโลกที่จะสามารถเผยแผ่พุทธธรรมค าสอนให้เข้าถึงจิตรใจชาวบ้านได้  กอร์ปกับวัตถุทางเทคโนโลยี
หรือทางโลกได้แพร่กระจายเข้าสู่วิถีการด ารงค์ชีวิตของประชาชนชาวบ้านได้ง่ายขึ้น พุทธบริษัทสี่ยังแปลงเป็นเดียรถีย์
นอกรีดหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้าน  ผู้น าบางองค์กรยังกีดกันไม่สนับสนุนให้พระสงฆ์ไทยมีการศึกษาวิชาชั้นสูง  ตามปณิธาน

                                         
๑๖มจร.ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี  วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) 



๒๘๔ 
 
ของพระมหากษัตริย์ไทยใส่ร้ายว่าพระสงฆ์ไทยศึกษานอกรีด  เบียดบังงบประมาณการศึกษา งบประมาณในการพัฒนา
ประเทศของแผ่นดิน       

ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้น ากับภาวะผู้น ามีความหมายต่างกัน ผู้น าหมายถึงคน ส่วนภาวะผู้น า
หมายถึงสภาพที่เป็นนามธรรม เช่น ความสามารถหรืออิทธิพลในการน า เป็นต้น ผู้น าแนวพุทธก าเนิดจากการที่มนุษย์
ต้องการบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมและคุณธรรม มาปกครองดูแล จนเกิดค าว่า มหาชนสมมติ   พระสงฆ์ใน
ฐานะผู้น าทางด้านจิตรใจ  จิตรวิญญาณ  บางครั้งบางคราว  บางพ้ืนที่ ก็ติดมหาชนสมมติจนหลงลืม ศีลและธรรม ปล่อย
ให้อวิชชา  กิเลส  ตัณหาโลกิยะเข้าครอบง า จนลืมท าหน้าที่ของผู้น าด้านจิตรวิญญาณที่ดี ที่ถูกต้อง  เพราะยังขาด
การศึกษา  อบรมพัฒนาจิตใจให้ประเสริฐ ให้เป็นผู้น าที่ดีไม่ได้  จึงต้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกท่านที่จะช่วยกันมุ่งมั่น 
ขวนขวาย  ศึกษา ทั้งวิทยาศาสตร์  และหลักพุทธศาสตร์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันภัย  ไม่ว่าจะเป็น
โรคภัยทางร่างกายก็ดี  โรคภัยทางด้านจิตรใจก็ดี  เมื่อถึงคราวอับจนหรือคับขันจะได้รู้เท่าทัน อุปัทวะภัยคุกคามทั้งหลาย
เหล่านั้นได้  ดังพุทธภาษิตท่านกล่าวสอนเตือนสติพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า “อตฺตาหิ  อตฺตโน นาโถ แปลความว่า  ตน
เท่านั้นแล  เป็นที่พ่ึงแห่งตน” ฉนั้นจึงสมควรที่ทุกภาคส่วนจะได้มีการช่วยกันส่งเสริมท านุบ ารุง  เรื่องการศึกษาทั้งของ
พระสงฆ์ – สามเณร หรือญาติโยมคฤหัสถ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่านี้  อย่าเพียงแค่ยกขึ้นอ้างว่าเป็นวาระแห่งชาติ
เท่านั้น คนไทยจะได้ไม่ชื่อว่าด้อยพัฒนาอีกต่อไป  

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กวี วงศ์พุฒ. (2535). ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: เชษฐ์ สตูดิโอ. 
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). (2549). ลีลาวาทีธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
( McFarland , 1979 : 214-215 ) 
( Huse , 1978 :277 ) 
( Huse , 1978 :277 ) 
กวี  วงศ์พุฒ ( 2535 : 14-15 )  
บุญทัน  ดอกไธสง ( 2535 : 266 ) 
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร (ตะนะวัน). (2554). ศึกษาภาวะผู้น าของพระราชธรรมโสภณ (จ าปี จนฺทธมฺโม)เจ้า 
   คณะจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (รายงานผลการวิจัย) , บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
(พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลน์) 
(พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ฤทธิ์ฐานวโร, 2554) 
(แพรภัทร ยอดแก้ว, ออนไลน์) 
พระครูสุนทรธรรมโสภณ .(ม.ป.ป.). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 , จาก 
   http://www.src.ac.th/web2/jurnal/issu6/role.htm.(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  
   ๒๕๓๕, หน้า ๔๓) 



๒๘๕ 
 

เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา 

พระปลัดวัลลภ  โชติโย (อ่ าขา) 
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อ าเภอสระแก้วจังหวัดสระแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑)เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา๒) เพ่ือช่วย
อนุรักษ์สืบทอดประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาไว้ให้เป็นมรดกของชาติ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา 

ผลจากการศึกษาพบว่าสาเหตุหรืออุปสรรคส าคัญในการสืบทอดความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เทศกาลของชาวไทยสู่รุ่น ลูก หลานมีสาเหตุหลายประการที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการสืบทอดความคิด ความเชื่อใน
ปัจจุบัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างของความสนใจส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนบุคคลการรับรู้ การถ่ายทอดเป็น
ต้น ท าให้ลูกหลานบางคนไม่สนใจเรื่องราวเกี่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาล เพราะมองว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ 
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่มีประโยชน์ แต่สนใจกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นไปตามยุคสมัยและวัยของตนเอง  

ปัจจัยต่อวิถีชีชิตประจ าวัน การด าเนินวิถีชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากในอดีตที่เคยเป็นสังคม
ครอบครัวใหญ่ ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่แบบตัวใครตัวมัน จะอยู่ร่วมกันได้ก็โดยมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง  ไม่
ว่าจะเป็นประเพณีข้ึนบ้านใหม่  บวชลูกหลาน  แต่งงาน หรือแม้แต่งานเผาศพ ต้องมีการแจกซองเรียนเชิญแขกท่านผู้นั้น 
ท่านผู้นี้มาร่วมงานเพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะเจ้าภาพ ดังนี้เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทงทั้งโดยรูปแบบ  และวัตถุประสงค์ ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจากที่เคยรดน้ า ประ
พรหมน้ าหอมขอพรผู้สูงอายุ เข้าวัดถวายน้ าสงฆ์สรงน้ าพระ ขนทรายเข้าวัด กลายเป็นการประกวดการแต่งกาย  การเต้น
ยั่วเย้าอารมณ์ ฯลฯ การลอยกระทง  ประทีปโคมไฟ เพ่ือเป็นการบูชา/ขอขมาหรือขอโทษที่ได้ล่วงเกินแม่พระธรณี ก็
กลายเป็นธุรกิจประกวดประชันแข่งขันกันไปเป็นการเผาเทียน  เล่นไฟประกวดแข่งขัน มหกรรมไฟ แสง สีเสียง ฯลฯไม่ได้
ให้ความเคารพทั้งต่อสถานที่ บุคคล วัฒนธรรมที่ดีงาม บรรพชนที่ได้ปลูกฝังถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นการท าลาย
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาหลายร้อยปี  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจะสรรหาสิ่งใด
มาทดแทนได้  หากชนในชาติปัจจุบันไม่ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต์ไว้ไห้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  
ค าส าคัญ : เทศกาลพิธีกรรมทางศาสนา 
 
Abstract 

Objectives of this article are 1. tostudy festival and religious ceremonies. 2. to aid in a 
conservation of festival and religious ceremonies for national heritage. 3.to study problem, obstacle, 
suggestion and solution of festival and religious ceremonies organization. 

The study shown that there are multiple main causes or obstacles of forwarding Thai festival 
and cultural belief to our children nowadays. 

Personal factor such as differences in individual interest, individualbehavior of acknowledge and 
transfer for example. Therefore some of young generation are not interested in our tradition and festival 
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because they don't see the link with their daily lifestyle, not useful but they interested in activity and 
new technology evolving alongside with them. 

Daily lifestyle factor. Lifestyle in Thai society has changed a lot from the past. We used to live 
in extended family  but now in nuclear family, living isolated, we will get involve with one another  
when we want benefit from others such as during house warming ceremony, ordinance, marriage or 
funeral as in Thai culture it is necessary to distribute invitation card to guests who will participate in the 
ceremony as distinguished guests for example.  

Pattern and objective of Songkran and Loy kratongfestivals had changed: in the past we used 
to pour water on the hands of revered elders or go to the temple and pour water on the monk and 
ask for blessing or carrying sand to the templebut nowadays these traditions turned to a costume 
contest, sexy dancing etc.  Launching of Kratong and releasing lantern to the sky for warship/ask for 
forgiveness on any offensive act to the river become a business of candle burning competition, fireworks 
competition, light and sound show etc. These celebrations are organized without any consideration on 
the appropriation of place, person, culture which inherit from our ancestors but instead, youngsters are 
destroying 100-years culture which can't be replaced  if a current generation is not conserving them 
for the next generation and so on. 
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บทน า 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทศกาลในโลกใบนี้มีมากมายทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา บางเทศกาลก็ทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกไม่ได้ หรือปรับตัวไม่ทัน ก็ต้องตายไปแม้จะมีเทศกาลที่ตายไปบ้างตามกาลเวลา 
ขณะเดียวกันก็มีเทศกาลใหม่ๆ เกิดขึ้นทดแทนอย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเทศกาลเพ่ือการท่องเที่ยว มักจะ
เกิดขึ้นใหม่ทุกๆ ปี เทศกาลที่มีลักษณะเพ่ือการท่องเที่ยวนั้นมักจะเป็นเทศกาลเพ่ือการเฉลิมฉลอง หรือเพ่ือรื่นเริงบันเทิง
ใจ พร้อมกันนั้นก็มักจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจตามช่วงฤดูกาล หรือตามโอกาส ขายความงดงาม ความต่าง
หรือแปลก เป็นต้น ถึงกระนั้น ก็อาจจะยังมีอยู่บ้าง ที่เป็นเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อ แต่ต่อมาก็ประยุกต์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวไป ลดความเข้มขลังลง ตัดความศักดิ์ออก และพิธีกรรมที่มีอยู่ในเทศกาลลักษณะนี้ก็เป็นเพียงพิธีกรรมเพ่ือความ
ยิ่งใหญ่ เพ่ือความงดงาม เพ่ือความสวยงาม ไม่มีเพ่ือความเข้มขลัง หรือเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ และมีระเบียบแบบแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติไม่คงท่ี ขึ้นอยู่กับยุคสมัยความเหมาะสมเป็นส าคัญส่วนเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามีจุดเริ่มต้นจาก
ความเชื่อหรือศรัทธาต่อศาสนานั้นๆเป็นส าคัญ เทศกาลและพิธีกรรมจึงเป็นการแสดงออกต่อความเชื่อนั้นๆ เมื่อความเชื่อ
นั้นๆ ถูกรักษาเอาไว้โดยการปฏิบัติสืบต่อกันมา พร้อมทั้งจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นๆ ขึ้น ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว ก็กลายเป็นเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ขึ้นมา ความเชื่อมีมากมาย พิธีกรรมก็มี
มากมายตามไปด้วย ถึงอย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เราจะศึกษากันก็เฉพาะเทศกาลพิธีกรรมที่ส าคัญของ ๕ ศาสนา ที่รัฐบาล
ให้การอุปถัมภ์เท่านั้น ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 
ค าว่า “พิธีกรรม” ประกอบกันขึ้นจาก ๒ ค า คือ “พิธีกับ กรรม” ค าว่า “พิธี”เป็นค านาม หมายถึง งานที่จัดขึ้น ตามลัทธิ
ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียมความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคล
สมรส พิธีประสาทปริญญาแบบอย่างธรรมเนียม เช่น พิธี ท าให้ถูกพิธีการก าหนด เช่น ก็ อยู่จนสิ้นชนมายุส่วนค าว่า 
“กรรม” เป็นค านามเช่นกัน หมายถึง การงาน การกระท าเมื่อน า ๒ค ามารวมกัน เป็นค าว่า “พิธีกรรม” มีความหมายว่า 
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การบูชา แบบอย่าง หรือ แบบแผนหน่วยงานที่ปฏิบัติในทางศาสนา หรือหมายถึง การงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีและแบบ
หนังสือทางการทูต กรรมวิธีทางการทูต เมื่อกล่าวโดยสรุปตามความหมายของภาษาไทย ค าว่า “พิธีกรรม” นั้นจึง
หมายถึง “แนวทาง หรือ วิธีท างานพิธีต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง” 
 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนา๑ 

ค าว่า “เทศกาล” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คือ เทศะ กับ กาละเทศะ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า 
ประเทศ หรือ สถานที่ หรือ ท้องถิ่น หรือ การแสดงออก ส่วน กาละเป็นภาษาบาลี แปลว่า ช่วงเวลาที่ก าหนด หรือ คราว 
หรือ สมัย เมื่อน า ๒ ค ามารวมกันเป็น เทศกาล มีความหมายว่า “เป็นช่วงเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งก าหนดให้มีกิจกรรมประเพณีบุญหรืองานรื่นเริงอย่างหนึ่งอย่างใดในประเทศนั้นๆ หรือในถิ่นนั้นๆ”เทศกาล 
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Festival วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(Wikipedia, the free encyclopedia)๒ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เทศกาล หรือ งานเฉลิมฉลอง เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จัดให้มีงานรื่นเริง ซึ่ งตามปกติจะถูกจัดขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และมักจะจัดให้เป็นวันหยุด 
ของท้องถิ่นหรือของชาติด้วย ความหมายตามพจนานุกรม Longman, Dictionary of ContemporaryEnglish (2001, 
p. 513)๓ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทศกาลหมายถึง ๑) คราวที่มีการจัดให้มีการแสดงการละเล่น หรือ ดนตรี เป็นต้น ๒) 
โอกาสพิเศษที่มีผู้คนเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่าง เช่น งานทางศาสนา และมักจะเป็นวันหยุดราชการ (Festival means : 
1 )  an occasion when there areperformances of many films, plays, pieces of music etc. 2 )  a special 
occasion whenpeople celebrate something such as a religious event and there is often a publicholiday) 
ความหมายตามภาษาไทย 

 เอกสารประกอบการสอน วิชาเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย 
(๒๕๕๔, หน้า ๒-๓)๔ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทศกาลหมายถึง เวลา ช่วงเวลา ระยะเวลาในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการ
ก าหนดหมายกันเพ่ือท ากิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน บางครั้งพบว่ามีการน าเอาค าว่าเทศกาล และประเพณีมาใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ทั้ง ๒ ค า มีความหมายคาบเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็พบว่าเทศกาล 
มักจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นตัวก าหนด เช่น เทศกาลลอยกระทง ไม่สามารถท่ีจะลอยกระทงในเดือนอ่ืนๆ ได้ นอกจากวัน
เพ็ญ เดือน ๑๒ เท่านั้น ขณะที่ ประเพณี ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเวลา เช่น ประเพณีงานศพ ประเพณีแต่งงาน 
ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๕๔๐)๕ ได้ให้ความหมายไว้
ว่า “เทศกาล” หมายถึง คราว หรือ สมัยที่ก าหนดให้เป็นประเพณี เพ่ือท าบุญและงานรื่นเริงในท้องถิ่น คราวสมัยที่
ก าหนดไว้เป็นประเพณีเพ่ือท าบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่นที่ว่านั้น เช่นตรุษสงกรานต์ เข้าพรรษา วันสารท และเทศกาล
นั้น เทศกาลมักเกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ หรือศาสนาของชุมชน ตัวอย่างเช่น สงกรานต์ ลอยกระทง สารทไทย 
สารทจีน ตรุษจีน กินเจ อีสเตอร์ ฮัลโลวีน คริสต์มาส เป็นต้น 
ประเพณี 
 สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๑, หน้า ๑๐๖) ๖ได้กล่าวถึงประเพณีว่า ประเพณีนั้นมีในทุกชาติทุกภาษาแต่จะมีลักษณะแตกต่าง
กันออก ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่นหรือของสังคมนั้นๆ เช่น ประเพณีไทยกับจีนต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่อง

                                         
 ๑ประเพณี – พิธีกรรมในสังคมไทย – หน้าบ้านจอมยุทธ   www.baanjomyut.com/library/culture_faith/๐๒.html 
 ๒วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(Wikipedia, the free encyclopedia) 
 ๓ความหมายตามพจนานุกรม Longman, Dictionary of ContemporaryEnglish (๒๐๐๑, p. ๕๑๓) 

๔เอกสารประกอบการสอน วิชาเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสน ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, 
หน้า ๒-๓) 
 ๕พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๕๔๐) 
 ๖สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๑, หน้า ๑๐๖) 
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กิริยามารยาท การเลือกคู่ การหมั้นหมาย การแต่งงาน เป็นต้น สังคมไทยนั้นจะมีอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ประเพณีการบวช เข้าพรรษา ออกพรรษา 
สงกรานต์ ลอยกระทง เทศน์มหาชาติ เป็นต้นประเพณี เป็นเรื่องของพิธีปฏิบัติสืบๆ มามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คงไว้บ้าง 
ประเพณีไทยแสดงถึงความสัญลักษณ์ของชาติ (แปลก สนธิรักษ์ , ๒๕๒๓, หน้า ๑๙๓) ๗ประเพณีจึงเป็นสิ่งที่คนในสังคม
ส่วนรวมสร้างขึ้นให้เป็นมรดกที่ผู้เป็นทายาทจะต้องรับไว้และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปรวมทั้งการเผยแพร่ แก่คนใน
สังคมอ่ืนอีกด้วย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หน้า ๕๖๙)๘ได้ให้ความหมายของประเพณีไว้ว่า ค าว่า 
ประเพณีหมายถึง ขนบธรรมเนียม แบบแผนรวมความว่า ประเพณีหมายถึง ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่า
ถูกต้องกว่าหรือ เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมา เช่น การเกิด การตาย การหมั้น
หมายสมรส บวช ปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 
ประเพณีนั้นหากจัดเป็นประเภทแล้วสามารถที่จะจ าแนกได้ ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ประเพณีปรัมปรา (tradition) หมายถึง ประเพณีที่เก่าก่อน สืบ ๆ กันมา มีมานาน จนเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตที่ผู้คนปฏิบัติตามๆ กันไป ถึงไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย แต่มักจะปฏิบัติเพราะถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงส่ง 
ซึ่งไม่อาจที่จะยกเลิกหรือฝ่าฝืนได้ ยกเว้นแต่ว่าการปฏิบัตินั้นภายหลังก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ผู้ปฏิบัติและสังคม
ส่วนรวม หรือขัดต่อสิทธิมนุษยชน หรือขัดต่อสมัยนิยม สุดท้ายก็จะสูญสิ้นไปเอง เป็นต้นว่า การบูชา บ่วงสรวงเซ่นสังเวย
ผีสางเทวาดา บางแห่งก็ชักจะไม่มีแล้ว หรือประเพณีปรัมปราที่มีลักษณะเป็นข้อห้าม เช่น ห้ามเผาผีวันศุกร์ (ห้ามเอาผี
ออกป่าวันศุกร์) ห้ามโกนจุกวันอังคาร ห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดี เป็นต้น 

๒) จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (mores) หมายถึง ประเพณีที่มีศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วยเป็นข้อก าหนดทาง
ศีลธรรม ดี ชั่ว เป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นกฎที่มีความส าคัญต่อสวัสดิภาพของ
สังคม เพ่ือความสงบสุข ความเจริญ และเพ่ือความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นเรื่องความผิดความถูก ความนิยมที่ยึดถือ
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เช่น การเล่นชู้ ถือว่าประพฤติชั่วไม่เหมาะสมผิดศีลธรรม เป็นต้น ในบางกรณีได้มีการน าเอา
จารีตประเพณีมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นต้นว่า เรื่องมรดก หรือความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

๓) ขนบประเพณี(institution) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ที่สังคมตั้งขึ้น มีการก าหนดวิธีปฏิบัติตามคติความเชื่อ
ของสังคม ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติร่วมกันทั้งทางตรง และทางอ้อม ทางตรงได้แก่ ประเพณีที่มีการก าหนดเป็นระเบียบแบบ
แผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร เช่น การไหว้ครูการศึกษาเล่าเรียน ศาสนา เป็นต้น ทางอ้อม 
ได้แก่ ประเพณีที่รู้กันโดยทั่วไป โดยไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติได้ เพราะมีการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจาก
การที่ผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ เช่น แห่นางแมว การจุดบ้องไฟของภาคอีสาน เป็นต้น 

๔) ธรรมเนียมประเพณี(convention) หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา ๆ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมีความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี เป็นประเพณีท่ีประพฤติปฏิบัติตามความนิยมของ
คนในสังคม โดยการยอมรับตามๆกันมา เพ่ือให้เข้าอยู่ร่วมกับสังคมได้ เช่นการแสดงกริยามารยาท บุคลิกภาพ การแต่ง
กาย การทักทายปราศรัย ธรรมเนียมประเพณีถึงแม้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีความผิดหรือมีโทษ เป็นแต่เพียงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติ
กัน และเราก็ปฏิบัติตาม แต่อาจจะไม่เหมือนกับอีกหลายสังคมเป็นเพียงธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติกัน เช่น คน
ไทยใช้ช้อนกับช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร แต่ฝรั่งใช้มีดกับส้อมในการรับประทานอาหาร เป็นต้น 
พุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดถึงตายทีเดียว เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ที่คู่กับชาติไทยมาแต่ยาวนานจึงท าให้เกิดประเพณีหลาย ๆ ประการในสังคมที่มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย 
บ่อเกิดของพิธีกรรม 

                                         
 ๗(แปลก สนธิรักษ์, ๒๕๒๓, หน้า ๑๙๓) 
 ๘พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หน้า ๕๖๙) 



๒๘๙ 
 

ความเห็นหรือจิตนาการน าไปสู่ความเชื่อ ความเชื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามความเชื่อนั้นการปฏิบัติตามความเชื่อ
อย่างมีขั้นตอนหรือแบบแผน กลายไปเป็น “พิธีกรรม” พิธีกรรมดังกล่าวนั้นจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นประจ า
เนื่องๆ กลายเป็นเทศกาล ความเชื่อของมนุษย์ได้ถูกพัฒนาการมาจากการบอกกล่าวต่อๆ กันมา จนกลายเป็นนิยาย
ปรัมปรา (Myth) แล้วยึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตกลายเป็นลัทธิ เมื่อลัทธิความเชื่อเหล่านั้นได้พัฒนาเติบโต
เป็นองค์กรใหญ่ขึ้นมีองค์ประกอบมากมายกลายมาเป็นศาสนา การประกอบพิธีกรรมก็กลายมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนา
(คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หน้า ๕- ๑๑)๙ ปัจจุบันศาสนาได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 

๑) ศาสนาเทวนิยม (theism) เป็นศาสนาที่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้า (God)ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข์ ศาสนาบาไฮ ศาสนาไซโรอัสเตอร์ และ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

๒) ศาสนาอเทวนิยม (atheism) ศาสนาประเภทนี้ ไม่เชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้า โดยเชื่อว่าโลกและสรรพสิ่ง
เกิดข้ึนเองตามกฎของธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่ ศาสนา
พุทธ และ ศาสนาเชนอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตามองค์ประกอบหนึ่งที่
ศาสนาทุกประเภทต้องมีคือ พิธีกรรม อีมีล เดอร์ไคม์ (Emaile Durkheim) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส (สนิท สมัครการ, 
๒๕๓๙, หน้า ๔)๑๐ ได้กล่าวไว้ว่า พิธีกรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและมีค่ายิ่งของศาสนา เพราะพิธีกรรมท าให้มนุษย์ได้
แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศาสนานั้นๆ ได้อย่างชัดเจน และพิธีกรรมทางศาสนานั้นยังสามารถที่จะท าให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของพิธีกรรมที่เคร่งครัดและสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี 

 
บ่อเกิดของพิธีกรรมตะวันออก 

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก อันมีแหล่งก าเนิดมาจากอารยธรรมที่เจริญโดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมที่
เกิดบริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุ ได้แก่ ประเทศอินเดียปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญทางตะวันออก เป็น
แหล่งก าเนิดศาสนาและปรัชญา พร้อมทั้งพิธีกรรมมากมายโดยเฉพาะพิธีกรรมอันเกิดจากความเชื่อทางลัทธิ และศาสนา 
โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้ถือก าเนิดขึ้นในชมพูทวีป เมื่อกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว มีความเคารพศรัทธาในองค์พระผู้เป็น
เจ้าทั้งหลายที่มีอ านาจอยู่เหนือสรรสิ่ง โดยเฉพาะพระพรหม – ผู้สร้าง พระวิษณุ- ผู้รักษา และพระศิวะ- ผู้ท าลายซึ่งเรียก
รวมกันว่า ตรีมูรติ ซึ่งศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาที่ได้เกิดมีมาช้านานแล้ว ในประเทศอินเดียเป็นศาสนาของชนเผ่า
อารยัน หรือ อินโดยูโรเปียน (Indo-European) บรรพบุรุษของพวกอินโด-อารยัน ตั้งรกรากอยู่เหนือเอเชียตะวันออก
ตอนกลางของทวีปเอเชีย (Central Asia) โดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง กลุ่มอารยันต้องเร่ร่อนท ามาหาอาหารเหมือนกับ
ชนเผ่าอ่ืนๆ ในจุดนี้เองที่ท าให้เกิดการแยกย้ายถิ่นฐาน เกิดมีประเพณี และภาษาที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มอารยันดังกล่าว 
มี ๓ กลุ่มที่พากันอพยพไปยังส่วนต่างๆ กลุ่มที่ส าคัญที่จะกล่าวถึง คือ กลุ่มที่อพยพมาสู่ลุ่มแม่น้ าสินธุแล้วได้ไปพบกับชน
พ้ืนเมืองที่เรียกว่า ดราวิเดียน (Dravidin) หรือ มิลักขะ (คนป่า) บางครั้งก็เรียกว่า ทัสยุ (ทาส) ซึ่งหมายถึง ทาส ของ
อารยันนั่นเองก่อนที่จะถูกชนชาติอารยันเข้ามารุกรานนั้น พวกทัสยุ หรือ ทาส นี้ ที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ าสินธุมีความเชื่ อ มี
วัฒนธรรม และมีศาสนาของตนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการเริ่มต้นศาสนาของพวกอารยันก็ได้น าเอาศาสนาของพวกทัศยุมา
ผสมผสานด้วยเป็นอันมาก ศาสนาของชาวอารยันนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยมีมูลเหตุอย่างหนึ่งคือ ความไม่รู้จักภูมิศาสตร์ 
หมายถึงว่า ชาวอารยัน ดั้งเดิมนั้นมิได้มีความรู้ในมูลเหตุแห่งธรรมชาติ จึงได้ยกย่องธรรมชาติประเภทต่างๆ ขึ้นเป็นเทวะ 
(เทพเจ้า) และแบ่งออกเป็นหมวดสูงต่ าเพ่ือสะดวกแก่การนับถือและการท าบัตพลี หรือ จัดพิธีกรรมถวาย หมวดสูงต่ าแห่ง
เทวะท่ีว่านี้ได้จัดให้มีท้ังสิ้น ๓ หมวด คือ 

หมวดที่ ๑ เทวะบนสวรรค์ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 

                                         
 ๙(คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หน้า ๕- ๑๑) 
 ๑๐สนิท สมัครการ, ๒๕๓๙, หน้า ๔) 



๒๙๐ 
 

หมวดที่ ๒ เทวะบนพ้ืนอากาศ เช่น วายุ วรุณ (ฝน) 
หมวดที่ ๓ เทวะบนพ้ืนโลก เช่น อัคคี (ไฟ) ธรณี (แผ่นดิน) 

ต่อมา ศาสนาฮินดู ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากศาสนาพราหมณ์เมื่อ ๗๐๐-๑,๐๐๐ B.C. เกิดมีคัมภีร์ เรียกว่า ไตรเภท 
และวรรณคดีทางศาสนาขึ้นมามากมาย ปรัชญาต่างๆ ก็แตกแขนงออกไปมากมายเช่นเดียวกัน ความเชื่อดังกล่าวนั้น
ก่อให้เกิดพิธีกรรม จึงได้มีการเขียนคัมภีร์เกี่ยวกับพิธีกรรมขึ้น เรียกว่า อาถรรพเวท เป็นพระเวทย์ที่ ๔ ซึ่งเขียนขึ้นมาใน
ภายหลัง ประกอบด้วยบทสวดเกี่ยวกับไสยศาสตร์ เป็นพระเวทย์ชนิดพิเศษเรียกว่า “ฉันท์” อันมิได้ถูกจัดอยู่ในไตรเวท
เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีบูชายัญแต่อย่างใดความเชื่อใน ๒ศาสนานี้ก็ได้ประยุกต์ประสมประสาน
ระหว่างหลักค าสอนกับพิธีกรรมของทั้ง ๒ ศาสนา เข้าด้วยกันในหลายเรื่อง พระพุทธศาสนาที่ว่านี้คือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน พิธีกรรมในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน สามารถจ าแนกออกได้ ดังนี้ 

๑) พิธีอภิเษก คือ พิธีรับเข้าหมู่หรือรับเป็นศิษย์ของพุทธตันตระ เป็นการครอบวิชาให้เพราะในคติลัทธินี้ แม้พระ
โพธิสัตว์ต้องผ่านการอภิเษกจากบรรดาพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะบรรลุภูมิได้ 

๒) พิธีมันตระ หรือ ธารณีคือ การสังวัธยายมนตร์หรือการบริกรรมคาถา ต้องออเสียงให้ถูกต้อง อักขรวิธีอย่าให้อักข
รวิบัติ ซึ่งการเชื่อถือเวทมนตร์คาถาอาคมขลังของไทย ก็คงมาจากพุทธตันตระนี้เอง แต่เรียกรวมว่าพิธีกรรมทางไสย
ศาสตร์ พุทธตันตระนั้นดึงเอาวิธีการของไสยศาสตร์ 
ทางศาสนาพราหมณ์มา แต่เปลี่ยนเทพเป็นพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์แบบมหายาน 

๓) พิธีมุทรา คือ แสดงท่าต่างๆ ด้วยนิ้วมือ หรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเครื่องหมายประจ าองค์
พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เช่น สมาธิมุทรา ธรรมจัทรมุทรา วิตรรกมุทรา วัชระมุทธา เป็นต้น ที่เรียกว่า ปาง 
เช่น ปางสมาธิ ปางแสดงธรรมจักร ปาง 
ประทานอภัย เป็นต้น โดยพวกตันตระถือว่าผู้ใดท ารูปกายของตน ให้มีอาการดุอาการ หรือมุทราของพระพุทธเจ้า หรือ
พระโพธิสัตว์ หรือเทพองค์ใดก็เท่ากบเชิญท่านดังกล่าวนั้นให้มาอยู่กับตน ท่ามุทรานี้เดิมเป็นของฮินดูตันตระต่อมาพุทธ
ตันตระฝ่ายซ้ายน ามาใช้ 

๔) พิธีสมาธิคือก าหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจนปรากฏว่าเรา
กลายเป็นพระหรือเทพนั้นๆ นี้คือจุดหมายสูงสุดของพุทธตันตระ 

 
ลักษณะส าคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 

 สุริยา รัตนกุล (๒๕๕๕, หน้า ๔- ๕)๑๑ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพิธีกรรมในศาสนาที่ขาดไม่ได้ว่า มีอยู่ ๒ อย่าง 
คือ 

๑) ความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) และ 
๒) ความสูงส่ง (Holy) 

อธิบายว่า ความคิดเรื่องการท าพิธีกรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความคิดว่าศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งอยู่รอบตัวเขา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
เขาจับต้องไม่ได้ แต่รู้สึกได้ รูปแบบ (Form) ของสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสูงส่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ปริบทางวัฒนธรรม 
(Cultural context) และภูมิปัญญาที่อารยธรรมนั้นๆตั้งอยู่แต่สิ่งที่เหมือนกันที่ต้องมีแน่นอนคือแนวความคิดเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) และสูงส่ง (Holy) ถ้าพิธีกรรมใดมิได้ท าเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งก็ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาการที่
จะก าหนดว่าศักดิ์สิทธิ์จะต้องท าอย่างไรนั้น ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาที่ผู้อยู่ในศาสนาต่างๆ มีอยู่ศาสนาปฐมฐานหรือศาสนา
ปฐมบรรพ์ (Primitive religions) ก็เป็นอย่างหนึ่ง ศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์ (Polytheism) ก็เป็นอีกหลายอย่าง 
แล้วแต่ว่านับถือพระเจ้าองค์ไหน ศาสนาใหญ่ในโลกที่มีศาสนิกมาก เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ ก็
เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่สารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหลายในโลกแล้ว ไม่มีพบเลยที่มีการท าพิธีเพ่ือความไม่

                                         
 ๑๑สุริยา รัตนกุล (๒๕๕๕, หน้า ๔- ๕)๑๑ 



๒๙๑ 
 
ศักดิ์สิทธิ์หรือท าพิธีไปอย่างนั้นๆ เอง ศาสนาต่างๆ ในโลกมีการท าพิธีเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น ส่วนการท าพิธีกรรมจะ
เป็นองค์ประกอบหลักของศาสนาหรือไม่ ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของผู้สอนศาสนาและผู้นับถือศาสนานั้นๆ เท่าที่สังเกตเห็น
นั้นส่วนมาก ศาสนาที่มีค าสอนทางศีลธรรมและจริยธรรมลุ่มลึก มักจะไม่ เน้นเรื่องพิธีกรรม ส่วนศาสนาที่มีค าสอนทาง
จริยธรรมและศีลธรรมน้อย ก็มักให้ความสนใจกับการประกอบพิธีกรรมเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็
ไม่สามารถจะแยกเรื่องโลกของโลกียชน (the profane) กับโลกของศาสนา (the sacred) ได้ด้วยอะไรส่วนเรื่องความ
สูงส่ง (Holy) นั้นเป็นของคู่กับความศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่เป็นคู่แบบแนบแน่นแยกกันไม่ได้ ในพิธีกรรมของศาสนาปฐมฐาน
บางส่วนที่เรียกว่าไสยดา (black magic) นั้น ผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีต้องการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่เราไม่อาจจะ
เรียกว่าพิธีกรรมของเขาว่าเป็นพิธีที่สูงส่ง (Holy) ได้ เพราะเขาท าพิธีที่ต่ าช้า เช่น การปล่อยมีดโต้เข้าท้องคน หรือการท า
เสน่ห์ยาแฝด หรือพิธีกรรมที่ต่ าช้าพิสดารเกินกว่าจินตนาการของคนปรกติจะคิดไปได้ เช่น การตระเวนเอาศพแห้งของ
ทารก (กุมารทอง) บรรจุไปในกระเป๋าของเขาเองไปตามที่ต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะศั กดิ์สิทธิ์หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องจะมา
อภิปรายกัน ณ ตรงนี้ แต่ที่จะให้เรียกว่าเป็นพิธีกรรมที่สูงส่ง (Holy) นั้นคงจะไม่มีผู้ใดที่มีจิตใจปกติธรรมดาจะยอมเรียก
ให้ หรือเห็นว่าสูงส่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๑๒-๑๓)๑๒ ได้กล่าวไว้ว่า 
พิธีกรรม มีองค์ประกอบหลายประการที่สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

๑) ความเชื่อ (believe) หรือ ความศรัทธา (faith) พิธีกรรมจักเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาต่อลัทธิ
ศาสนานั้นๆ เช่นเชื่อว่ามีพระเจ้า เชื่อว่าได้กระท าเปตพลีแล้ว ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจักได้รับกุศลที่ได้อุ ทิศไป หรือแม้แต่
เชื่อว่าถ้าป่วยมีโรคโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอยู่เสมอ ให้นิมนต์พระสงฆ์มาพิธีสืบชะตาก็จักหาย เป็นต้น 

๒) ผู้ประกอบพิธีกรรม มักจะหมายถึง เจ้าพิธี หรือ ผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารโลกมนุษย์นี้ไปยังสภาวะที่ลี้ลับ หรือ
อ านาจลึกลับ ที่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะสื่อไปได้ จึงต้องอาศัยผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้สื่อความต้องการไปสู่อ านาจ
ลึกลับนั้น เช่น พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา ผี เป็นต้น 

๓) ภาษา การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับอ านาจลึกลับหรือพระเจ้า เทพเจ้า ผู้ประกอบพิธีมักจะใช้ภาษาที่ผิดไป
จากภาษามนุษย์สามัญกลุ่มนั้นๆ ใช้หรือบางครั้งก็จะใช้สัญลักษณ์และการท านายเป็นการสื่อสารจากอ านาจลึกลับนั้นมาสู่
มนุษย์ 

๔) สร้างขวัญและก าลังใจพิธีกรรมนั้นๆ จะต้องมีผลต่อจิตใจ กล่าวคือ ผู้ที่ได้กระท ากิจกรรมตามพิธีกรรมทาง
ศาสนาแล้ว จะรู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ท าให้เกิดก าลังใจที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ที่ตนเองประสบอยู่ได้ 

๕) สัญลักษณ์การจัดพิธีกรรมแบบต่างๆ จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องเซ่นต่างๆ ตลอดจนการ
แสดงกิริยาท่าทาง เช่น ท่าร่ายร าการประนมมือ การไหว้ เป็นต้น 

๖) สื่อการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อทางเสียง มีการขับร้อง บรรเลงดนตรี เพ่ือให้เกิดความสงบและเอิบอ่ิมใจ เพ่ือให้
พิธีกรรมนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 
 
ประเภทของพิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีกรรมต่าง ๆ สามารถแยกประเภทออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท(กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐)๑๓คือ 

๑) พิธีที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีขอขมา พิธีบายศรี พิธีศพ พิธีเลี้ยงผี ฯลฯ 
๒) พิธีเกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ การท าบุญบ้าน พิธีสิบสองเดือน ฯลฯ  นอกจากพิธีกรรมที่จัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ 

เหล่านี้แล้ว ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ อีก ๑๐ ประเภท คือ 

                                         
 ๑๒คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๑๒-๑๓) 
 ๑๓(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐) 



๒๙๒ 
 
  ๑) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าวัน อาทิ สวดมนต์ บ าเพ็ญภาวนา สรรเสริญ กราบไหว้ครูอาจารย์ หรือเทพยดา 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านักหรือโบสถ์ ฯลฯ 

๒) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว เป็นการกระท าในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่อ านวย หรือพิธีกรรมที่กระท าเป็น
ปฐมฤกษ์ เช่น พิธีการวางศิลาฤกษ์ พิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตชั่วคราวแล้วเชิญกลับ 
ฯลฯ 
  ๓) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการช าระล้างบาป เป็นพิธีกรรมที่มีเกิดขึ้นในประเทศจีนและอินเดีย วันกระท าพิธีจะเป็น
วันก่อนวันเพ็ญและเดือนแรมในแต่ละเดือน และในช่วงก่อนกระท าพิธีกรรมที่ส าคัญ 
  ๔) พิธีกรรมทีเ่กี่ยวกับการเลี้ยง ราชบัณฑิต พราหมณ์ หรือนักปราชญ์ ในวาระส าคัญของผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพ 
  ๕) พิธีกรรมที่เก่ียวกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
  ๖) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเบิกปฐมฤกษ์ด้วยการกระท าในฤกษ์งามยามดีส าหรับสถานที่การท างาน หรือของนั้น
อันเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้น 
  ๗) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีเป็นพิธีที่หน่วยงานราชการ หรือประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ก าหนดวัน โดยประชุม
กัน เช่น วันพืชมงคล ประเพณีท าขวัญข้าว ฯลฯ 
  ๘) พิธีกรรมเฉพาะบุคคล จะเป็นการกระท าในโอกาสอันพึงเกิดความปีติ เช่นการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ โกนจุก 
แต่งงาน ฯลฯ โดยมากมักถือเอาวันฤกษ์ดีซึ่งถูกโฉลกกับผู้เป็นเจ้าของงานพิธีนั้น ๆ เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจ 
  ๙) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอ้อนวอนพระเจ้า เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสมหวัง เช่น พิธีการบนบานศาล
กล่าว พิธีกรรมบูชาเพ่ือขอบุตร ฯลฯ 
  ๑๐) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการพลีสุกรรม หรือการบูชาครูหรืองานพิธีประจ าปีจะกระท ากันเพียงปีละหนึ่งครั้ง เช่น 
พิธีตรียัมพวาย พิธีพลีสุกรรมของพรหมสถาน ฯลฯ โดยพิธีตรียัมพวายเป็นวันที่มหาเทพเสด็จสู่โลกมนุษย์และวันพลีสุ
กรรมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณคณจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย (๒๕๕๔, หน้า ๑๓ – ๒๗)๑๔ 
กล่าวว่า “พิธีกรรม” เกิดจากวิวัฒนาการแห่งความเชื่อของมนุษย์ที่ต้องการที่จะให้ความเชื่อนั้นมีทั้งหลักปฏิบัติที่
เหมือนกัน และสร้างความน่าเชื่อถือเคารถต่อความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งหลักปฏิบัติต่างๆ เมื่อมีรูปแบบ แบบแผนที่ตายตัว
และยังให้คุณและโทษแก่ผู้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งพิธีกรรมสามารถที่จะแยกออกเป็นพิธีกรรม ออกเป็น ๔ 
ประเภท ได้แก่ พิธีกรรมศาสนา พิธีกรรมลัทธิความเชื่อพิธีกรรมจากจารีตประเพณี พิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณี มีอธิบาย 
ดังนี้ 

๑) พิธีกรรมในศาสนา ได้แก่ พิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อศาสนา พระเจ้า ค าสอนได้แก่ การถวายสังฆทาน ถวายผ้ากฐิน 
การท าบุญตักบาตร การับศีลจุ่ม การสวดอ้อนวอนพระเจ้าการบูชารูปเคารพ ( Images) พิธีล้างบาป พลีสุกรรม บูชาครู 
พิธีตรียัมปวาย (เป็นวันที่พระมหาเทพเสด็จสู่โลกมนุษย์) เป็นต้น ซึ่งพิธีดังกล่าวจะเป็นข้อปฏิบัติตามพิธีกรรมของศาสนา
ต่างๆ ตามแต่ผู้ปฏิบัติจะนับถือศาสนาใด 

๒) พิธีกรรมในลัทธิความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมที่มีความเชื่อว่าตัวเอง มีพ่อเกิด แม่เกิด พ่อแถน ย่าแถน หรือ เชื่อว่า 
ชีวิตคนขึ้นอยู่กับ ดวงเกิดเส้นลายมือ ตลอดจนความเชื่อที่นอกเหนือจากศาสนาที่ตนนับถือแต่ได้เชื่ อถือและปฏิบัติสืบๆ 
ต่อกันมา เช่น พิธีครอบครู พิธีจรดพระนังคัลแรกน่าขวัญ หรือ พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 

๓) พิธีกรรมในจารีตประเพณี ได้แก่ พิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อที่มีข้อปฏิบัติสืบๆ กันมา ใครไม่ปฏิบัติตามก็
อาจจะมีการลงโทษหนัก-น้อย-เบาแล้วแต่จารีตที่แต่ละกลุ่มหนัก-น้อย-เบา ชนตั้งขึ้น เช่น พิธีกรรมขอขมาผีบ้านผีเรือนที่
หนุ่มไปจับต้องหญิงสาว พิธีกรรมการแต่งงรนพิธีกรรมลักพาสาวหนีของชาวเขา ซึ่งพิธีกรรมประเภทนี้ได้รวมไปถึง พิธี
กรรมการท าบุญงานศพ การฝัง การเผาศพ อีกด้วย พิธีกรรมจารีตประเพณีนี้เรามักได้ยินคนอีสานเรียกพิธีกรรมประเพณี
ว่า “ฮีต”เช่นเดียวกับคนภาคเหนือ 

                                         
 ๑๔คณจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๑๓ – ๒๗) 



๒๙๓ 
 

๔) พิธีกรรมในวัฒนธรรม ได้แก่พิธีกรรมที่เกิดจากการวางระเบียบของสังคมนั้นๆให้มีการปฏิบัติต่อกัน เช่น พิธี
ปฏิญาณตนสวนสนามของทหาร พิธีการกราบ การไหว้ การับของจากผู้ใหญ่ เป็นต้นนอกจากนี้พิธีกรรมยังสามารถแย ก
ประเภทตามฐานะ ชนชั้นได้อีก โดยแบ่งออกเป็น๔ ประเภท ดังนี้ 

๑) พระราชพิธี (royal ceremony; royal rite) หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ก าหนดไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราช
พิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายก าหนดการพระราชพิธี ที่จะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพระราช
กรณีกิจ 

๒) รัฐพิธีหมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมายก าหนดการที่
ก าหนดไว้เป็นประจ าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธาน ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีที่ว่า แทนที่
พระมหากษัตริย์จะทรงก าหนดกลับเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด แล้วขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชด าเนิน 
๓) ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา ที่พึงปฏิบัติต่อความเชื่อทางศาสนาของตน ดังนั้น เมื่อพิธีนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่า “พิธีกรรมพระพุทธศาสนา” ถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ ก็จะเป็นพิธีกรรมคริสต์ศาสนา เป็นต้น 
ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไป 

๔) ประเพณีพิธี หมายถึง ประเพณีที่ประชาชนปฏิบัติตามความเชื่อ ลัทธิศาสนาและปฏิบัติตามๆ กันมารุ่นแล้ว
รุ่นเล่า ประเพณีพิธีที่เห็นได้ชัดก็คือ พิธีรดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือประเพณีพิธีการขึ้นบ้าน
ใหม่ การตายต้องท าพิธีศพ การเก็บอัฐิ ท าบุญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจ าวัน ประจ าวัยของ
ประชาชนที่ยึดถือปฏิบัติมา 

พิธีกรรมที่พบในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท (บ้านจอมยุทธ, ๒๕๔๒) ๑๕คือ 
๑) พิธีกรรมตามเทศกาล 
๒) พิธีกรรมที่เก่ียวกับวงจรชีวิต 
๓) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการท ามาหากิน และ 
๔) พิธีกรรมที่เก่ียวกับชุมชนหรือท้องถิ่น 
๑ พิธีกรรมตามเทศกาล รอบปีหนึ่ง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระส าคัญมากมาย เช่น ในราชส านักก็จะมีพระราชพิธี

สิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เป็นต้น พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมักเป็นพิธีกรรมชุมชนหรืออาจ
เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากินก็ได้ สามารถทราบก าหนดเวลาของงานได้ชัดเจน ในขณะที่เราอาจรู้ก าหนดการจัด
พิธีกรรมวงจรชีวิตได้ในบางพิธีเท่านั้น เช่นเราก าหนดวันบวชวันแต่งงานได้ แต่ก าหนดวันถึงแก่กรรมไม่ได้ ยกเว้นบางราย
แต่ก็เป็นส่วนน้อยมาก พิธีกรรมตามเทศกาลจึงต้องท าทุกปี ในขณะที่พิธี กรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตอาจไม่ท าทุกปีใน
ครอบครัวเดียวกัน พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหนึ่งเป็นการวางแผนการด าเนินชีวิตในแต่ละปีด้วยเสมือนว่ามีแผนหลัก 
(master plan) ไว้ เช่น ในช่วงหน้าหนาวจะมีประเพณีถวายฟืนให้ทางวัดเพ่ือคลายอากาศหนาว (ประเพณีไทยใหญ่ทาง 
จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น)นอกจากนี้ พิธีกรรมตามเทศกาลเฉพาะที่ปรากฏในสังคมไทยซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นั้น น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจะมีเทศกาลถือศีลเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลในเรื่องของการรักษาจิตใจให้สงบ ไม่
โกรธ ไม่อิจฉาริษยา พร้อมกับการรักษาสุขภาพกายไปในตัวโดยเฉพาะการงดบริโภคอาหารบางจ าพวก หรืองดเป็น
ช่วงเวลา เช่น ในกลุ่มพ่ีน้องชาวอิสลามจะมีพิธีถือศีลอด (ตลอดเดือน เรียกเดือนรอมฎอน) งดบริโภคอาหาร -น้ าก่อน
ตะวันตกดินไปจนถึงตะวันขึ้นของอีกวันหนึ่ง ในขณะที่พ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีเทศกาลกินเจ งดการบริโภคเนื้อสัตว์
เป็นเวลาสิบวันส่วนพ่ีน้องชาวไทยนั้นมีเทศกาลเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนจะถืออุโบสถศีล (ศีลแปด ซึ่งมีข้อห้ามในการ

                                         
 ๑๕พิธีกรรมที่พบในสังคมไทย(บ้านจอมยุทธ, ๒๕๔๒) 



๒๙๔ 
 
บริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภคเครื่องดองของเมา บทบัญญัติในศาสนาเหล่านี้ท าให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่ต้องการให้
มนุษย์หยุดส ารวจตนเองท้ังกายและใจ อย่างน้อยก็อาจเป็นกุศโลบายให้ระบบ 

ย่อยอาหารในร่างกายได้มีโอกาสพักฟ้ืนการท างานลงบ้าง เป็นที่น่าสังเกตว่า เทศกาลถืออุโบสถศีลนี้เริ่มจาก
เข้าพรรษาในช่วงกลาง ๆ ปี ไปจนถึงออกพรรษาในช่วงต้น ๆ ของปลายปี ซึ่งจะซ้อนเหลื่อมหรือไล่เลี่ยกับเทศกาลกินเจ
กับเทศกาลถือศีลอดรอมฎอน อย่างไรก็ตามเทศกาลเหล่านี้ก็ควรได้รับการพิจารณาทบทวนว่าด าเนินไปอย่างที่ไม่กระทบ
กับการด าเนินชีวิตโดยปกติของคนส่วนใหญ่ หรือท ากันเป็นค่านิยมหรือตื่นตามกระแสให้พืชผักมีราคาสูงกว่าปกติมาก 
และเครื่องประกอบอาหารเจบางชนิดก็เข้าสู่กระแสธุรกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น จนเกิดการโฆษณาแข่งขันกันอย่างมาก สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดการบิดผันเจตนารมณ์ของการกินเจไปเป็นเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกิดกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์
อันไม่ตรงกัวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของกุศลจิตในเรื่องกินเจ 
 

๒ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต ชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายย่อมจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ถือว่า
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญของชีวิตหลายช่วงด้วยกัน ดังนั้น จึงต้องมีพิธีกรรมในแต่ละช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือช่วง
เปลี่ยนผ่านนี้เพื่อเสริมความม่ันใจ กล่าวคือ เมื่อแรกเกิดก็ต้องมีพิธีท าขวัญเด็กเพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะมีชีวิตรอด
ได้ไม่ตายเสียใน ๓ วัน ๗ วัน เมื่อโตขึ้นย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็มีพิธีโกนจุกเพ่ือแสดงว่าเด็กนั้นก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ต้อง
มีภาระรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะได้เป็นคนที่มีก าลังใจมั่นคง และประพฤติแต่สิ่งที่ชอบที่ควร เฉพาะผู้ชายยังต้องเข้าพิ ธีบวช
เรียนอีก ๓ เดือนเมื่ออายุ ๒๐-๒๑ปี จากนั้นก็ถึงระยะของการสร้างครอบครัว ต้องเข้าพิธีหมั้นและแต่งงาน เมื่อเจ็บไข้
หรือประสบเคราะห์ 
ก็ยังต้องประกอบพิธีเรียกขวัญหรือสะเดาะเคราะห์ เช่นภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงค์ต่ออายุ ส่วนทางภาคเหนือมีพิธีสืบ
ชาตา และเม่ือตายไปก็ยังต้องท าพิธีเกี่ยวกับงานศพ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการปลอบประโลมญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่
นั่นเอง พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะช่วยเสริมความเข้มแข็งสามัคคีในหมู่เครือญาติได้ดี 
 

๓ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท ามาหากินชนบทไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมนั้น การท ามาหากินอัน
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ชาวไร่ชาวนาต้องพ่ึงพาผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจึงเป็น
วิถีชีวิตส าคัญของพวกเขา ดังนั้นจึงต้องประกอบพิธีกรรมเพ่ือเอาอกเอาใจหรืออ้อนวอนสิ่งเหนือธรรมชาติเพ่ือดลบันดาล
ให้มีน้ าเพียงพอแก่การเพาะปลูก และให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ จึงมีพิธีกรรมเก่ียวกับการท านาและท าขวัญข้าวในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของการท านา นอกจากนี้ในภาคเหนือที่มีภูเขามากมาย จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่ให้
มีมากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งเรียกว่าระบบเหมืองฝาย เขาจึงต้องท าพิธีเลี้ยงผีฝาย หรือในภาคอีสาน เมื่อมีความแห้งแล้ง
เกิดข้ึนในฤดูท านาก็ต้องท าพิธีจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนจากพญาแถน เพราะต้องอาศัยน้ าฝน ส่วนชาวประมงในลุ่มแม่น้ าโขงทาง
ตอนเหนือเมื่อถึงฤดูกาลล่าปลาบึกก็ต้องประกอบพิธีกรรมเพ่ือขจัดอุปสรรคในการจับปลา ในขณะที่คนท านาเกลือแถบ
สมุทรสงคราม สมุทรสาครยังมีศาลผีประจ านาเกลือ เป็นที่สักการะบูชา เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความม่ันใจในธรรมชาติที่
อยู่เหนือการควบคุมของตนให้การท ามาหากินของตนสะดวกข้ึนปลอดภัย และได้ผลผลิตมาก  
 

๔ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือกลุ่มชน พิธีกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเทวดา หรือผีที่ปกปักรักษาและคุ้มครอง
หมู่บ้าน เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจะต้องมีส่วนร่วม เพ่ือสวัสดิภาพ ความมั่นคง ความเจริญของหมู่
คณะ อย่างเช่น การเลี้ยงผีเจ้าเมืองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท าพิธีไหว้เสาอินทขิลของชาวเชียงใหม่ พิธี
เลี้ยงศาลผีปู่ตาของชาวอีสาน พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน หรืองานท าบุญเดือนสิบของชาวปักษ์ใต้ ในแถบอ าเภอบาง
พลี จ.สมุทรปราการ ก็พบว่ามีพิธีส่งเรือสะเดาะเคราะห์ที่ชาวบ้านจะปั้นดินเหนียวเป็นรูปคนและสัตว์ (เช่น วัว ควาย หมู 
หมา) เท่าจ านวนชีวิตในแต่ละบ้าน ใส่เรือที่ท าจากวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น ขนาดล าไม่ใหญ่นัก พร้อมข้าวปลาอาหารตาม
สมควร น ามารวมกันในช่วงหลังสงกรานต์ แล้วท าพิธีเลี้ยงผีประจ าถิ่นของตน จากนั้นก็จะลอยเรือนี้ไปตามสายน้ าเสมือน



๒๙๕ 
 
ว่าได้ส่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในบ้านให้ภูติผีแล้ว เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้และจะท าเช่นนี้เพ่ือหลอกผีเป็นปี ๆ ไปจะ
เห็นว่าพิธีกรรมทั้ง ๔ ประเภทนี้อาจคาบเกี่ยวกันก็ได้ เช่น ประเพณีวิ่งควาย เป็นทั้งประเพณีตามเทศกาล (เข้าพรรษา) 
และเป็นทั้งประเพณีในชุมชน (จ.ชลบุรี) หรือประเพณีกินเหนียว (แต่งงาน) เป็นทั้งประเพณีในวงจรชีวิต ในขณะเดียวกันก็
เป็นประเพณีท้องถิ่นชาวไทยมุสลิม (ภาคใต้) หรือประเพณีแซยิดวันเกิดของชาวจีนที่เป็นการแสดงความยินดีในวาระที่
ผู้ใหญ่มีอายุครบปีนักกษัตร เช่น ๖๐ ปี ๗๒ปี ก็มีความคาบเกี่ยวระหว่างประเพณีวงจรชีวิตกับประเพณีในกลุ่มชนชาวจีน 
เป็นต้นส าหรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมในรอบปีนั้น มีข้อน่าสังเกตว่าระยะหลังยังมีการก าหนดวันส าคัญต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
เน้นย้ าถึงความสมานสามัคคีและความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคล วันจักรี เป็นต้น ประเพณี  
   – พิธีกรรม หรือกิจกรรมตามวันส าคัญต่าง ๆ เหล่านี้ มีบทบาทในการท าให้สมาชิกมีความรู้ สึกร่วมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมท าบุญท าทาน กินเลี้ยง และรื่นเริงสนุกสนานร่วมกัน หนุ่มสาวก็มีโอกาสพบปะกัน 
อีกท้ังยังเป็นเหตุให้มีการรวมญาติรวมมิตรที่อาศัยอยู่ห่างไกลได้มาร่วมสังสรรค์กัน ทั้งหมดนี้คือ พิธีกรรมที่จะท าให้ทุกคน
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในที่สุด น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน หากใช้สิ่งเหล่านี้ให้
เป็นประโยชน์ก็เท่ากับว่าเราไม่ตกเป็นทาสของพิธีกรรม แต่เป็นนายของพิธีกรรม แต่มีข้อน่าสังเกตว่า เทศกาลสงกรานต์
ในระยะหลังมานี้ กลับกลายเป็นเทศกาลของการเดินทางไกล และท าให้เกิดอุบัติเหตุมากจนน่าทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางฝ่ายรัฐบาลและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
บทสรุป 

เพราะประเทศไทยยังขาดผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ผู้รู้ ผู้ที่มีอ านาจที่จะสามารถอนุรักษ์สืบทอดสิ่งที่ดีต่างๆเหล่านี้ไว้ไห้
เป็นทรัพย์สมบัติต่ออนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในทรัพย์สินมรดกปัญญาทางวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีของชนชาติไทยเราไว้
ได้ ทั้งเทศกาลและพิธีกรรมที่บรรพชนได้สร้างขึ้น  ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานล้วนมีจุดมุ่งหมาย มีกุศโลบาย
ที่แฝงคติ แฝงข้อคิดมุมมองต่างๆให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา  ประพฤติปฏิบัติตาม  แต่ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ปุถุชนมุ่งแสวงหา
แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว  ความสุขส่วนตัวจนหลงลืม จริยธรรม  คุณธรรม  คุณค่าคุณประโยชน์ ต่อประเพณี วัฒนธรรมสิ่ง
ที่ดีๆเหล่านี้ที่ปู่ ย่า ตา ยายได้สั่งสมไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทย แต่นี้ไปเราคงไม่มีมรดกที่ดีๆเหล่านี้ไห้ได้ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยได้อีกแล้ว 
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จากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  
 

พระครูสุนทรเขมาภินันท์(รัตนรัตน์  เขมธัมโม) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการ นวบ.มจร. จันทบุรี 
 
บทคัดย่อ 

จากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ได้อย่างไร  เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการเขียนเพ่ือเป็นปฏิการะกตัญญูกตเวทิตา เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ชาวโลก อีกทั้งก็เพ่ือต้องการที่จะสนองพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงงานหนักเพ่ือประโยชน์สุขของราษฎร
มาตลอด 69พรรษา ทรงเป็นดั่งพระโพธิสัตว์ เป็นพระมหากษัตริย์ผู้หนุนน าธรรมะตามรอยบาทของพระศาสดามาสู่ปวง
อาณาประชาราษฎร์ชาติไทยทรงมีพระราชศรัทธาในพระราชปณิธานอันได้ทรงตั้งไว้ดีแล้วอย่างแรงกล้าทรงประยุกต์น ามา
เป็นหลักวิธีการเพ่ือบริหารประเทศชาติทรงทุ่มเทพระวรกายและมีน้ าพระหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  ความเจริญที่บังเกิดมีแก่ชาติบ้านเมืองล้วนเกิดจากแรงบันดาลใจในพระราชศรัทธาที่
พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นอีกทั้งก็ได้ทรงมีพระราชจริยาวัตรปฏิบัติพระองค์ในการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังอันเป็นพื้นฐานท าให้เกิดความเจริญอย่างมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ผู้ เขียนมีความมุ่งมั่นที่จะน าพระปณิธานของ 2 ธรรมราชา คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันมาแสดงให้ประชาชนซึ่งเป็นมหาชนชาวสยาม ได้มองเห็นถึง
ความตั้งใจในการกระท าความดีแก่มนุษย์และสรรพสัตว์ด้วยจิตแห่งพระมหากรุณาธิคุณซึ่งปรากฏทั้งทางโลกและทาง
ธรรม เพียรเพ่ือเกื้อกูลอนุเคราะห์โลก เป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติเกิดแก่บุคคลทั่วไปนับเป็นพุทธจริยศาสตร์ปัญหา
อย่างหนึ่งของคนในยุคสังคมสมัยปัจจุบันที่ก าลังขาดแคลนมนุษย์ในอุดมคติผู้ความสมบูรณ์ด้วยอุดมการณ์  ท าให้ผู้ที่คิด
จะเริ่มต้นท าความดีไม่มีบุคคลต้นแบบที่ต้องการท าความดีให้กับโลกด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 

ค าส าคัญ :พุทธปณิธาน, ปฐมบรมราชโองการ (พระราชปณิธาน), ทศพิธราชธรรม 

 

Abstract 

The article “From the Lord Buddha’s Panidhāna (determination) to the first Panidhāna 
(command) of H.M. the King BhumibolAdulyadej,  How to the benefit of the Siamese people do.” 
respond to the grace of H.M. the King who has worked hard for the benefit of the people over 69 years 
old similar as a Bodhisattvawith his Panidhāna that is “We shall reign in  righteousness for the benefits 
and happiness of Siamese people”. H.M. the King always follow his Panidhāna with the practice of 
Dhamma which paves him to the way of the ten virtues or duties of the king; charity, high moral 
character, honesty, kindness and gentleness, austerity, non-anger, non-violence, tolerance and non-
opposition, thus conforming to the teaching of the Lord Buddha. Consequently, the Buddhism are 
stable and continuous growth.  

 The author committed to present the Panidhānaof 2 Kings ;the Lord Buddha and H.M. the King 
BhumibolAdulyadej, to show the intention of doing good to man and animals by Spirit of Grace which 



๒๙๗ 
 

appears in both secular and religiousas the ethics code of conduct. Idol with Panidhāna is the key of 
success of liberation, freedom from dukkha and its causes in the world. 

Keywords : the Lord Buddha’s Panidhāna (determination), the first Panidhāna 
(command) of  H.M. the King, the ten virtues or duties of the king 
 

1. บทน า 

มนุษย์เมื่อเริ่มต้นตั้งใจที่จะกระท าความดี สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต้องหันเหออกไปจากการท าความดีก็
คือ การขาดอุดมการณ์อันเป็นแนวหลักส าคัญเพ่ือน าคติของชีวิต ขาดความเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงเพ่ือเป็นแรงยึดเหนี่ยว จึง
ท าให้มนุษย์ผู้มีจิตที่คิดจะท าดีเพ่ือสังคมไม่อาจที่จะท าความดีให้ส าเร็จได้ตามความต้องการของตน  เช่นนี้แล้วบุคคลที่มี
หัวใจดุจดั่งพระโพธิสัตว์ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่เพ่ือช่วยเหลือและน าโลกให้เกิดสันติสุขจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก  
ดังนั้นสังคมโลกในยุคสมัยปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่ก าลังขาดผู้น าที่มีหลักคุณธรรมที่ต้องการกระท าความดีโดยไม่ต้องการสิ่ง
ใดตอบแทน  บุคคลที่จะกระท าเช่นนี้ได้ต้องเป็นเสมือนพระโพธิสัตว์ผู้บ าเพ็ญสร้างบารมีเป็นผู้มีอุดมการณ์อันสูงส่งในชีวิต
อย่างแรงกล้าที่จะกล้าฝ่าฟันอุปสรรค และพร้อมที่จะเป็นบุคคลต้นแบบที่จะด าเนินชีวิตของตนเพ่ือช่วยเหลือหมู่ชน  
พร้อมที่จะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการปลุกน าหมู่ชนในสังคมให้ตื่นรู้ในสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตด้วยจิตแห่งเมตตา   

ท าอย่างไรที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีแรงพลังแห่งความตั้งใจ ที่เรียกว่า “ปณิธาน” และเป็นผู้มีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า มีอุดมการณ์อันสูงส่งที่จะด าเนินชีวิตของตนไปให้ถึงจุดเป้าหมายแห่งความส าเร็จเพ่ือสร้างความสุขแก่มวล
มนุษยชาตินั้นได้  เมื่อไปศึกษาในศาสตร์องค์ความรู้แห่งพระพุทธศาสนาแล้วพบว่ามีค าตอบอยู่ในพุทธวิทยา ซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดเป็นหลักการอุดมการณ์และวิธีการไว้เพ่ืออนุเคราะห์เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกผู้ต้องการ
หนทางไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์  มวลมนุษย์ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะกระท าความดีควรเริ่มต้นด้วยการมีหลักปณิธานอันเป็นความ
ตั้งใจ มีอุดมการณ์บางอย่างไว้ในใจและมีกระบวนการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติอันชอบธรรมแนวหลักแห่งพุทธ
ปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่รูปแบบของปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือ
ว่าเป็นแนวคิดที่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบทพระธรรมคุณที่ว่า “สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม....อกาลิโก” ซึ่ง
แปลว่า พระธรรมเป็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว....เป็นสิ่งที่ไม่จ ากัดกาล” ดังที่พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต) ได้กล่าวว่า “พระพุทธศาสนาไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ อีกท้ังก่อให้เกิดการเติมเต็มให้แก่กันและกัน” (พระเทพโสภณ 
ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2545: 6) 

มีเกร็ดความรู้อันกล่าวถึงที่มาเกี่ยวกับบทปฐมบรมราชโองการส าคัญบทนี้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากท่าน
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี เล่าสรุปให้ฟังไว้ว่า “บทปฐมบรมราชโองการนี้ นายเกษม บุญศรี ในสมัยที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในนามของคณะรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช 2493 ได้เป็นผู้ที่กราบทูลเกล้าน้อมถวาย
พระปฐมบรมราชโองการแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราช
ประเพณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 โดยได้น าพระพุทธพจน์ “จรถภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชน 
สุขาย โลกานุกมฺปาย”(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4: 40) มาปรับประยุกต์ให้เป็นพระราชปณิธานหรือปฐมบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบทว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขเพื่อมหาชนชาว
สยาม” 

จ า ก พุ ท ธ ป ณิ ธ า น สู่ ป ฐ ม บ รม ร าช โ อ ง ก า ร ข อ ง พ ร ะบ าท ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  เ ป็ น บ ท ค ว าม 
ที่ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะน าเสนอแนวคิดว่า ท าอย่างไรที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีแรงพลังแห่งความตั้งใจ ที่เรียกว่า 
“ปณิธาน” เป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีอุดมการณ์อันสูงส่งที่จะด าเนินชีวิตของตนไปให้ถึงซ่ึงจุดเป้าหมายสูงสุด
แห่งความส าเร็จเพ่ือมวลมนุษยชาตินั้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ในพระพุทธศาสนามีค าตอบอยู่ในพุทธวิทยา (Buddhology) สามารถ
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ที่จะน าแนวคิด “ปณิธาน” เป็นการสร้างทางเลือก (Alternatives) อีกรูปแบบหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องมือ (Tool) หรือเป็น
แกนหลัก (Buddhology) ที่จะน าไปใช้ได้จริงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Buddhology) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  ทั้งนี้
ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่าบทความนี้สามารถที่จะยกระดับเข้าสู่การศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ก าลังขาดต้นแบบมนุษย์ในอุดมคติ “มาตรฐานความเป็นคนดี” ในยุคสมัยปัจจุบัน นับเป็น
ปัญหาส าคัญทางพุทธจริยศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอันจะท าให้โลกนี้มีบุคคลต้นแบบคุณธรรมที่
ต้องการจะกระท าความดีเพ่ือช่วยเหลือมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพ่ิมมากข้ึน สังคมก็จะเกิดสันติสุขร่มเย็น 

2. ความหมายและประเภทของปณิธานในพระพุทธศาสนา 

ค าว่า ปณิธาน(Panidhāna) [ปะ-] น. ประณิธาน. (ป.; ส. ปฺรณิธาน)(ราชบัณฑิตยสถาน,2546 :1273)หมายถึง
การตั้งใจ (determination, aspiration, longing) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557 :335)  หรือการตั้ง
ความปรารถนา (wish, will, desire, resolution) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2557 : 200) คือ การตั้งจิต
เพ่ือก าหนดหรือตั้งเป้าหมายตามความปรารถนาของตน แล้วกระท าการปฏิญาณตนตามเหตุเจตนาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งมั่น 
และเชื่อม่ันในสิ่งที่จะกระท านั้นอย่างจริงจังและจริงใจ เช่น มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ โดยไม่เลือกว่า
เป็นใคร ที่ไหนและเวลาใด ประกอบจิตด้วยความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเต็มเปี่ยมไม่ย่อท้อ ไม่หย่อนยาน ด้วย
ความมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่โยกคลอนเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงต่อเนื่องไม่ขาดตอน เป็นปณิธานที่มั่นคงยิ่งเสียกว่าภู
ผาสิงขรทั้งหนักแน่นและมั่นคง 

อีกนัยหนึ่งหมายถึงการแสดงความตั้งใจและการตั้งเป้าหมายในอุดมการณ์ที่แสดงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะ
บรรลุส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทั้งนี้พระโพธิสัตว์ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขหลักคุณธรรมและวิธีการที่ส าคัญบาง
ประการที่จะต้องยึดหรือวางเป็นรูปแบบเพื่อปฏิบัติตนเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลใดๆ ในโลก 

        2.1ประเภทหรือลักษณะการตั้งปณิธานในพระพุทธศาสนา 

ในคัมภีร์สารัตถทีปนีฏีกา  ได้กล่าวถึงประเภทหรือลักษณะของการตั้งปณิธาน การสั่งสมบารมีของมนุษย์ปุถุชน
ไปสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์ เพ่ือที่จะส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องตั้งปณิธานมีความปรารถนา แบ่งเป็น 3ช่วง
ระยะเวลาคือ 

ระยะเวลาที่ 1: บ าเพ็ญมโนปณิธานเป็นบารมีตอนต้นนับแต่เริ่มแรกทรงด าริอยู่ในพระทัยว่า “เราปรารถนาจักได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง” แล้วก็ได้ตรึกนึกอยู่แต่ในพระทัยเช่นนี้ โดยมิได้ออกโอษฐ์หรือเอ่ยพระวาจา
ออกมาให้บุคคลใดได้ทราบ 

ระยะเวลาที่ 2: บ าเพ็ญวจีปณิธานเป็นบารมีในช่วงตอนกลาง คือหลังจากทรงด าริอยู่ในพระทัยจนครบแล้วจึง
ทรงออกโอษฐ์ปรารถนาพระพุทธภูมิว่า “เราจักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลให้จงได้” แล้วก็สร้างพระบารมีเรื่อยไป
อย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งพระทัยออกพระวาจาปรารถนาอยู่เช่นนี้ 

ระยะเวลาที่ 3: บ าเพ็ญกายวจีปณิธานเป็นบารมีในช่วงตอนปลายคือ หลังจากออกโอษฐ์ ปรารถนามาจนครบ
แล้ว จึงจักได้มีโอกาสที่จะรับลัทธยาเทศ คือ ค าพยากรณ์จากส านักของพระพุทธเจ้ าซึ่งเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกว่า 
“ท่านจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอน”พระโพธิสัตว์เมื่อได้รับลัทธยาเทศเป็นครั้งแรกแล้วก็จะได้ชื่อว่า
เป็นพระนิยตโพธิสัตว์ จากนั้นก็ต้องใช้เวลาสั่งสมบ่มบารมีแห่งพระโพธิญาณให้แก่กล้าขึ้นไปอีกจนถึงการตรัสรู้ ส าเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า (สารัตถทีปนีฎีกาบาลี,เล่ม 3: 495) 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้นแบบตัวอย่างของมหาบุรุษนักต่อสู้ในการตั้งปณิธานเพ่ือวางเป้าหมาย
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จอันใหญ่ยิ่ง  นั่นก็คือการบรรลุอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส
กับภิกษุทั้งหลายถึงการที่พระองค์ทรงบรรลุธรรมไว้ว่า “เราได้รู้ธรรมถึง 2 อย่าง คือ ความไม่รู้จักพอในกุศลธรรม และ
ความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งปณิธานแห่งความเพียร คือ ความไม่ถอยหลังว่า แม้ว่าจะเหลือแต่หนัง 
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เอ็น กระดูก เนื้อและเลือดในร่างกายเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อยังไม่บรรลุถึงประโยชน์ที่บุคคลจะบรรลุได้ด้วยก าลังของ
บุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว เราจักไม่หยุดพากเพียรเราตรัสรู้ได้เพราะความไม่ประมาท 
ได้บรรลุถึงธรรมที่ปลอดภัยจากกิเลสผูกมัดสัตว์อันไม่มีสิ่งอ่ืนยิ่ งกว่า ก็เพราะความไม่ประมาท" พระโพธิสัตว์เป็นผู้
ประกอบไปด้วยความเพียรอันมั่นคงไม่ย่อท้อต่อความล าบาก ที่เกิดขึ้นในวัตรปฏิบัติของตน เป็นผู้ซื่อตรงมั่นคงต่อ
เป้าหมายสูงสุด ด้วยความรักความปรารถนาต่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระโพธิญาณจึงท าให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความ
อุสสาหะ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยคุณธรรมเฉพาะตน ไม่มีจิตคิดสยบต่อมารคือกิเลสเป็นต้น อันเป็นความชั่วที่คอยยั่วยุ
หรือขัดขวางไม่ให้บ าเพ็ญความดีอย่างเต็มที่ เป็นผู้ข้ามพ้นปัญหาต่าง ๆ ด้วยความอุตสาหะยิ่ง และเพราะการจะบรรลุถึง
ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ได้โดยยาก แต่หากพระโพธิสัตว์สามารถข้ามพ้นความยากล าบากนั้นไปได้ด้วยความมุ่งมั่น
ไม่ยอมแพ้ พระโพธิสัตว์ก็สามารถบรรลุถึงความส าเร็จคือความเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอน ดังค าอุปมาซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความยากล าบากในการที่จะได้บรรลุถึงพุทธภาวะที่ปรากฏในอรรถกถาตอนหนึ่งที่ว่า "ผู้ใดสามารถที่จะใช้ก าลัง
แขนของตนว่ายข้ามห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้นอันเป็นน้ าผืนเดียวกันหมดแล้วถึงฝั่งได้ ผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความเป็น
พระพุทธเจ้าได้” (พระไตรปิฎกภาษาบาลี, เล่ม3 : 25) 

พระพุทธศาสนามองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (The Load Buddha) โดยแรกเริ่มเกิดขึ้นมาจากการที่พระ
โพธิสัตว์ (Bodhisattva) เป็นผู้ที่มีมหาปณิธาน (Great Wish) มีอุดมคติธรรม (Ideal Dhamma) อันสูงส่งยิ่งยวด เป็น
ความตั้งใจหรือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่ประกอบความประจักษ์ปัญญาเข้าใจ (cognitive)มีจิตที่ประกอบด้วยความ
มุ่งมั่นแน่วแน่ยั่งยืน(มโนปณิธาน-วจีปณิธาน-กายวจีปณิธาน) ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในเจตนารมณ์อันเป็นอุดมคติ
ธรรมว่า “เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นได้ข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อ่ืนได้พ้นด้วย เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อ่ืนได้รู้ด้วย” (ปรมัตถ
ทีปนี จริยาปิฎกวัณณนา :329)ในการบ าเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์จะต้องผ่านการสะสมคุณความดีผ่านการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจิตใจ(attitude)จนเกิดพัฒนาการพฤติกรรมในเชิงบวก(performance)เป็นความด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) และ
ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) การสั่งสมความดีหรือบ าเพ็ญบารมีนี้ต้องใช้เวลานานมากกว่า 4 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป 
เพ่ือส่งผลให้ปณิธานความตั้งใจและความปรารถนาของพระองค์ได้ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด ดังนั้น
ภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์จึงเป็นภาพของบุคคลที่มีเป้าหมายหรืออุดมการณ์ชีวิตอย่างสูงสุด เป็นผู้ที่มีความประสงค์
ต้องการที่จะช่วยเหลือหมู่สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ (พระไตรปิฎกภาษาบาลี เล่ม28 :177– 244) 

กว่าที่พระโพธิสัตว์จะบรรลุส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้สักหนึ่งพระองค์ ตลอดระยะอันยาวนานทรงต้องเป็นผู้ที่มี
ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ แ ล ะ เ สี ย ส ล ะ ไ ด้ แ ม้ เ พี ย ง ชี วิ ต ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ เ อ ง เ พ่ื อ เ ข้ า แ ล ก ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง 
บารมีทั้ง 30 ทัศน์การตั้งปณิธานอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือเพ่ือแสดงถึงความตั้งใจในการก าหนดตั้งเป้าหมายในอุดมการณ์
อันสูงสุดเป็นการแสดงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทั้งนี้พระโพธิสัตว์ก็จะต้อง
เป็นผู้ที่มีเงื่อนไขประกอบด้วยหลักคุณธรรมอีกทั้งก็ต้องมีวิธีการที่ส าคัญบางประการที่จะต้องยึดหรือวางเป็นรูปแบบเพ่ือ
ปฏิบัติตนเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลใดๆ ในโลก ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณน้ าใจอันยิ่งใหญ่ของบุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์
ยากท่ีปุถุชนบุคคลธรรมดาทั่วไปจะกระท าได้  เป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างของโลกในการท าความดีเพ่ือมวลมนุษยชาติโดย
ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เพียงเพ่ือต้องการที่จะน าพาตนเองและหมู่สัตว์ไปสู่พระนิพพาน 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้การตั้งปณิธานจึงมีความส าคัญมาก  เป็นแกนหลักของการสร้างวัฒนธรรมในองค์การ (Core 
Value) นับตั้งแต่การวางแผน การตั้งวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน การท าโครงการตามแผนนโยบาย  แกนหลักนี้มีความ
เกี่ยวข้องและช่วยในการเชื่อมประสานสัมพันธ์กับศาสตร์ (Sciences) ทุกศาสตร์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ (Body of  
Knowledge) ทุกแขนง  โดยผู้ศึกษาต้องมีความศรัทธาและความตั้งใจที่จะศึกษาการตั้งปณิธานมีนัยส าคัญสอดรับกับ
ศาสตร์ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้เคยศึกษามาแล้ว เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารโดยพระองค์ได้ทรงมี
พระราชปณิธานมีความตั้งใจที่จะศึกษาศาสตร์ต่างๆ ถึง 18 ศาสตร์ (พระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตฺโต, 2553 : 390) 
ด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ได้ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงน าเอาหลักแห่งพุทธศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการ
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ตรัสรู้ตื่นเบิกบาน มาประยุกต์เข้ากับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างแยบคลายและเกิดประโยชน์สุขและเกื้อกูลแก่มหาชน (หิตาย สุ
ขาย) ได้มากแกนหลักนี้เรียกว่าเป็นพุทธปณิธานศาสตร์ที่มีความเป็นสากลอยู่ในตัวเอง โดยทุกระบบขององค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศล้วนแล้วที่จะต้องน าปณิธานไปเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อก าหนดกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) 
ทั้งหมดของโครงงาน กิจกรรมทั้งในระยะสั้นระยะยาวอีกทั้งก็อาจน าไปสู่พัฒนาการของวิทยาการสมัยใหม่ (Modern 
Sciences) ทั้ง 3 มิติ คือ (1) มิติด้านวิทยาศาสตร์ (2) มิติด้านสังคมศาสตร์ และ(3) มิติด้านมนุษยศาสตร์  

 อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การตั้งปณิธาน เป็นเครื่องมือในการตั้งความคิดหลักเพ่ือปลุกส านึกในการท าความดี
เป็น “หัวใจโพธิสัตว์” ในพระพุทธศาสนาได้ เพราะท าให้เกิดกระบวนทัศน์ในการปรับจิตใจเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) 
และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเชิงบวก (Performance) ตามความตั้งใจเดิมหรือพันธสัญญาเดิม 
(Ole Testament) ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เคยตั้งสัตยาอธิษฐานตรอกย้ าความปรารถนาทุกภพทุกชาติ ซึ่งในสังคม
ปัจจุบันอาจน าความคิดหลักนี้มาประยุกต์ใช้เพ่ือท าการปลุกคนในสังคมให้มีหัวใจตื่นรู้ในการท าหน้าที่เป็นคนดีที่โลก
ต้องการ และรวมถึงการท าความดีข้ามภพข้ามชาติเพ่ือปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ในวัฎฏะสงสารอันยาวไกล 

บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของชาติไทยหลายๆ พระองค์ของแผ่นดินไทยที่ผ่านมาเช่น ในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนแล้วแต่ทรงมีพระราชปณิธานเป็นหลักชัยในการทรงขึ้นครองราชย์
ทั้งสิ้น ดังเช่นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชด ารัสไว้ว่า “ตั้งใจจะ
อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรีฯ”ทรงยึดถือเอาพระราชปณิธานนี้
เป็นแนวทางรูปแบบในการทรงครองราชย์ เพ่ือปกครองแผ่นดินและปวงประชาราษฎร์พระราชปณิธานเป็นดุจดั่งกรอบ
แนวความคิดหลักใหญ่ในการที่จะก าหนดออกมาเป็นพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด าริต่างๆ 
โดยมีความสอดคล้องกับหลักราชธรรม 10 ประการ หรือทศพิธราชธรรมมาช่วยส่งเสริมเข้ากับการท างานเพ่ือมุ่งให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับมหาชนได้โดยง่าย (สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์,2556: 21)สมดังที่มีกล่าวไว้ในพหุชนหิตสูตร คือ 
พระสูตรว่าด้วยบุคคลเกื้อกูลชาวโลก กล่าวไว้ว่า บุคคล 3 จ าพวกคือ พระพุทธเจ้า พระอเสขสาวกของพระพุทธเจ้า และ
พระเสขสาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นแก่คนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม 25: 24) 

 

3.จากพุทธปณิธาน : อุดมการณ์เพื่อสร้างความสุขและประโยชน์สุขแก่หมู่ชาวโลก 

ในพุทธประวัติเล่าว่า เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนมายุได้ 29 พรรษา ได้เสด็จออกจากศากยราชสกุลเพ่ือทรง
ผนวช แล้วบ าเพ็ญเพียรทุกรกิริยาอยู่ในป่าถึง6 พรรษา จึงได้บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการประกาศ
พระสัทธรรมโปรดเวไนยสัตว์ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีพุทธปณิธาน มีอุดมการณ์
ที่ส าคัญเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่ชาวโลก ด้วยการบ าเพ็ญพุทธจริยา 3 ประการคือ 1. โลกัตถจริยา พระพุทธจริยา
เพ่ือประโยชน์แก่โลกและหมู่สัตว์ 2. ญาตัตถจริยา พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่พระญาติ และ3. พุทธัตถจริยา พระ
พุทธจริยาที่ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า (พระไตรปิฎกภาษาบาลี เล่ม 30: 322)  โดยเฉพาะใน
พรรษาแรกแห่งพุทธกาลมีเหตุการณ์ส าคัญที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ครั้งนั้นภายหลังการแสดงปฐม
เทศนา พระพุทธองค์ได้ทรงมีพุทธมหาปณิธานหรืออุดมการณ์แก่พระอรหันตสาวกรวม60รูปในการเผยแผ่ศาสนาเป็นครั้ง
แรกด้วยพระด ารัสว่า  

“...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้
ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และ
มีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์
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ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” (พระไตรปิฎกภาษาไทย 
เล่ม 4: 40) 

พระพุทธด ารัสอันเป็นพุทธปณิธานนี้ทรงมีพระประสงค์มุ่งหวังใน 3 ประการคือ 

1.อัตถายะ เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ชนจ านวนมาก คือ ทรงเห็นว่าพระธรรมจะน าคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิต
มาสู่ผู้ปฏิบัติ ได้ทั้งประโยชน์ชั้นต้น คือ ความเป็นผู้มีสุขภาพดี มีครอบครัวที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับในสังคม  ได้ประโยชน์
เบื้องหน้าคือ เป็นผู้มีความสุขทางจิตใจ และได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือ สามารถ
น าพาหมู่ชนไดเ้ข้าถึงมรรค ผล นิพพาน 

2.หิตายะ เป็นไปเพ่ืออนุเคราะห์ (เก้ือกูล) แก่ชาวโลก คือ พระธรรมจะเป็นเหตุช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณธรรม
ที่ดีงามเกิดข้ึน และช่วยป้องกันบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีงามไม่ให้เกิดขึ้นได้ 

3.สุขายะ เป็นไปเพ่ือความสุขแก่ชนจ านวนมากคือ สภาพธรรมที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลนั้น จะต้องมีผล
ออกมาในรูปของความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่องค์ธรรมนั้นๆ 

ดังนั้นจุดเป้าหมายอันเป็นหลักปณิธานในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า จึงหมายถึงการ
สร้างประโยชน์ สร้างความเกื้อกูล สร้างความสุขแก่พหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และเกื้อกูลต่อสังคมโลก (โลกา
นุกมฺปาย)สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดเด่นหรืออุดมการณ์ส าคัญที่ตั้งเป็นปณิธานหรือเป้าหมายหลักส าคัญของการเผยแผ่ศาสนา
เป็นการวางจุดเริ่มต้นที่ฐานแรก คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์เป็นแกนกลาง โดยก าหนดตัว “คุณภาพ-สัมฤทธิผล” หรือ
มุ่งท่ีประโยชน์ เกื้อกูล และความสุข เป็นเป้าหมายหรือสาระส าคัญของการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในหลักนี้พระพุทธศาสนามอง
ว่า มนุษย์มีศักยภาพมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาได้ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้  

นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงได้วางหลักพุทธปณิธานหรืออุดมการณ์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งที่ 
2ไว้ให้แก่พระอรหันตสาวกจ านวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชา ทรงแสดงหลักธรรมที่ เรียกว่า
โอวาทปาติโมกข์ เป็นโอวาทที่กล่าวถึงหลักธรรมใหญ่ของพระพุทธศาสนา อันเป็นที่รวมของค าสอนหลักไว้ประกอบด้วย
หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2557 : 954) ซึ่งสะท้อนแง่มุมของความงดงามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศความเป็นอัตลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้กลุ่มคนต่างๆ ได้ทราบจุดยืนของ
พระพุทธศาสนา อีกทั้งทรงให้พระสาวกได้ใช้เป็นแนวในการออกไปประกาศพุทธธรรมให้แก่กลุ่มคนที่มี หลักการ 
อุดมการณ์และวิธีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันถือได้ว่าเป็นหลักครูหรือหลักของผู้สอนน าไปปรับปรุงตนทั้งคุณสมบัติ
ภายในและคุณสมบัติภายนอกเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีและเพ่ือช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้คือ 

1. หลั กการ  3  เ ป็ นหั ว ใ จหลั กของพระ พุท ธศาสนา  เพร าะ เป็ นค า สอนหลั กการด า เ นิ นชี วิ ต 
ที่ ถู กต้ อ งแก่ พุทธ ศ าสนิ กชน  ได้ แก่  1 .  ก า ร ไม่ ท าบ าปทั้ ง ปว ง ไม่ ว่ า จ ะด้ ว ยก าย  ว าจา  ใ จ  
2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม ก็คือการท าความดีทุกอย่างนั่นเอง 3. การท าจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการละบาปทั้ง
ปวง ถือศีล บ าเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา จนบรรลุอรหัตผลซึ่งถือเป็นความผ่อง
ใสอย่างแท้จริง หลักการนี้คือนอกจากจะไม่ท าความชั่วแล้ว ยังต้องกระท าความดี ท าประโยชน์แก่สังคมโลก
ด้วย และการท าจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดได้ก็นับเป็นการท าความดีที่ส าคัญยิ่ง 

2. อุ ด ม ก า ร ณ์  4  ไ ด้ แ ก่  1 .  ค ว า ม อ ด ท น  คื อ อ ด ก ลั้ น ใ น ก า ร ไ ม่ ท า บ า ป ทั้ ง ก า ย  ว า จ า  ใ จ  
2. ความไม่เบียดเบียน คืองดเว้นท าร้าย รบกวน เบียดเบียนผู้อ่ืน 3. ความสงบ คือการปฏิบัติตนให้สงบทั้ง
กาย วาจา ใจ 4. นิพพาน คือการดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา ด้วยการด าเนินชีวิตตามมรรค
มีองค์ 8คือ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ การพูดจาชอบ การท างานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งมั่นชอบ 
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3. วิธีการ 6 ได้แก่ 1. ไม่ว่าร้ายคือไม่กล่าวให้ร้ายใคร 2. ไม่ท าร้ายคือไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน 3. ส ารวมใน
ปาติโมกข์คือเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 4. รู้จัก
ประมาณ คือรู้จักพอดี พออยู่พอกิน 5. อยู่ในสถานที่ที่สงัด คืออยู่ในสถานที่ที่สงบและมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบคือการฝึกจิต หมั่นท าสมาธิภาวนา 

 พุทธมหาปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงด าริไว้ทั้ง 2 ครั้ งนี้ ในคราวแห่งการประกาศ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และในวันมาฆบูชาเสมือนหนึ่งธรรมนูญแห่งพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นหลัก
ส าหรับประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้พ้นทุกข์และยังเป็นพุทธทายาทในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาวรต่อไป ได้
สร้างความเป็นปรึกแผ่นให้กับพระพุทธศาสนาและวางหลักการให้กับพระสงฆ์สาวกทุกยุคทุกสมัยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกัน
มาเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่มหาชนซึ่งเป็นมวลมนุษยชาติทั้งมวลจนตราบเท่าทุกวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของพระ
พุทธองค์ที่ได้ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้น ได้ทรงแสดงออกในพุทธกิจประจ าวันหรือกิจวัตรประจ าวันของพระองค์ 
ซึ่งเห็นได้ชัดว่า วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืนๆ ทั้งนั้น มี 5 อย่างคือ (พระราชวรมุนี 
ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2539: 28) 

1.เวลาเช้า  เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ 
2.เวลาเย็น  ทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
3.เวลาค่ า  ทรงประทานพระโอวาทแก่พระภิกษุ 
4.เวลาเที่ยงวัน  ทรงตอบปัญหาเทวดา 
5.เวลาเช้ามืด  ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่ควรเสด็จไปโปรด 

พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการนี้เป็นกิจวัตรประจ าวันมิได้ว่างเว้นตลอด 45 พรรษา  พุทธกิจนี้เป็น
การส่งเสริมให้พุทธปณิธานในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเด่นชัดมาก
ขึ้น และสามารถอนุเคราะห์เกื้อกูล สร้างประโยชน์และความสุขแก่พหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และสังคมโลก 
(โลกานุกมฺปาย)ได้มาก 

4. สู่ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 

 พระราชาเป็นประมุขของประชาชน ความหมายและความส าคัญของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้  
(พระ ไตรปิ ฎกภ าษาบาลี  เ ล่ ม  5 : 124 )  ต้ อ งการสอน ให้ เ ร า เ ห็ น คว ามส า คัญขอ งพระมหากษั ต ริ ย์   
ผู้เป็นพระราชา ผู้ท าหน้าที่ในการปกครองประเทศ ในฐานะเป็นประมุขของประชาชน เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว ก็
ทรงมีพระราชปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดีด้วยการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ทวยราษฎร์และท านุบ ารุงพระบวร
พระพุทธศาสนา  ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ของไทยทุกๆ แผ่นดิน ทุกรัชสมัยจึงทรงเป็นพระธรรมราชา หรือพระธรรมิก
ราชาในสายตาและจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  

 ในค าปรารภหนังสือเฉลิมพระเกียรติคุณ ในการทูลถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แห่ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  แ ด่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล  
อดุลยเดช เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา” ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการประกาศพระราชสดุดี เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ และท้ังยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก เมื่อ 
พ.ศ.2545  ครั้งนั้นพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี  ได้กล่าวไว้ว่า 

 ตลอดระยะเวลา 56 ปีนับแต่ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วย
ทศพิธราชธรรมและธรรมที่ส าคัญอ่ืนในพระพุทธศาสนา  สมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรม
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ราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” (นวลวรรณ  
พูนวสุพลฉัตร, 2556: 7) 

 พระราชปณิธานดังกล่าวนี้ปวงพสกนิกรประชาชนชาวไทยล้วนแล้วแต่ปลื้มปีติยินดีทั่วแผ่นพ้ืนพสุธาสุวรรณภูมิ
ของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานนี้ เสมือนเป็นพุทธ
ปณิธานศาสตร์เป็นแบบแผนในการทรงครองตน ทรงครองงาน ทรงครองราชย์ และทรงปกครองแผ่นดิน  ท าให้ทวย
ราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินได้ พ่ึงพิงอาศัยพระองค์เหมือนดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรได้อาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีที่ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม สิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยพระราชปณิ ธานที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสมือนได้ทรงบ าเพ็ญพระบารมีสืบตามรอยแห่งปณิธานมหาบุรุษ
นั่นเอง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2489 ต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493ณ พระที่
นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ในมหามงคลวโรกาสนี้ พระองค์ได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระ
ราชสัตยาธิษฐานต่อพระองค์และต่อมหาสมาคม ณ ที่นั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” 

ประโยคเพียงประโยคเดียวนี้ เป็นที่มาทั้งมวลของรัฐธรรมนูญฉบับประเพณีสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ ได้เชื่อม
สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับประชาชนหรือมหาชนชาวสยาม โดยมีจุดหมายสุดท้ายคือ “ประโยชน์” และ “สุข” ของ
ประชาชน ซึ่งทรงยึดมั่นในพระราชจรรยามาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ศ.ดร., 2547:7 – 12)พระปฐม
บรมราชโองการนี้ถือว่าเป็นพระราชปณิธาน ประจ ารัชกาลที่ทรงยึดเป็นแนวในการบริหารปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะ
ค าว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” ในที่นี้หมายถึง “ครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงยึดเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างตามธรรมเนียมแห่งจารีตประเพณีสืบสันตติวงศ์
ตามโบราณนานมาที่พระเจ้าแผ่นดินทุกสมัยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะด ารงตนอยู่ในฐานะขององค์อัครศาสนูปถัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่ง (มนูญมุกข์ประดิษฐ์, 2547 : 50)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จด ารงสิริราชสมบัติมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยแม้เวลาที่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกจะล่วงเลยมาถึง69ปีแล้วแต่พระปฐมบรมราชโองการที่มีพระราชด ารัสในพระ
ราชพิธีนั้นยังสถิตแนบแน่นอยู่ในส านึกของประชาชนชาวไทยสะท้อนความเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้
มีความเคารพในพระศรีรัตนตรัยมีธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นเครื่องก ากับพระชนม์ชีพโดยเฉพาะในการปฏิบัติ
พระราชภารกิจในฐานะพระประมุขของชาติพระราชาตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้ได้รับการสมมติหรือคัดเลือกให้
เป็นผู้ปกครองที่เรียกว่าพระมหาสมมติราชคติเรื่องพระมหาสมมติราชนี้ท าให้พระราชาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เทพอวตาร
แบบเทวราชาพระมหาสมมติราชผู้เป็นพระราชาพระองค์แรกในโลกคือพระโพธิสัตว์ผู้บ าเพ็ญบารมีต่อมาจนส าเร็จเป็ น
พระพุทธเจ้าของเราพระราชาทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ก็ตามล้วนต้องปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างความยินดี
พอใจแก่ประชาชนผู้ใต้ปกครองสมกับต าแหน่งราชาที่แปลว่าผู้ท าให้ประชาชนยินดีพอใจเมื่อพระราชาปฏิบัติธรรมจึงได้
ชื่อว่าเป็นธรรมราชา 

ค าว่าธรรมราชาหมายถึง (1) ธรรมิกราชคือพระราชาผู้ประพฤติธรรมเพ่ือสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชนและ
(2) ธรรมาธิปไตยคือผู้ถือธรรมเป็นใหญ่และใช้ราชธรรมก ากับการใช้พระราชอ านาจในความหมายแรกธรรมราชาทรงถือ
ว่ายศและอ านาจไม่ได้มีไว้เพ่ืออัตตหิตสมบัติคือส าหรับสร้างความยิ่งใหญ่และประโยชน์สุขส่วนพระองค์เท่านั้นแต่ยศและ
อ านาจมีไว้เพ่ือปรหิตปฏิบัติคือเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนจ านวนมากธรรมราชายอมรับว่าการ
สงเคราะห์ประชาชนเป็นธรรมคือหน้าที่ของพระองค์ดังนั้นธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องผูกใจ



๓๐๔ 
 
ประชาชนด้วยราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรและทศพิธราชธรรม (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539 : 12 – 
14) 

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลปัจจุบันเนื่องในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพ.ศ. 2493ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
นับเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าพระองค์จะทรงท าหน้าที่ของธรรมราชาด้วยการประพฤติทศพิธราชธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยและด้วยการด าเนินตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญตลอดเวลากว่า60ปีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลปัจจุบันได้ทรงงานหนักเพ่ือประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรพระองค์จึงทรงเป็นพ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมราชายุคปัจจุบันที่ทรงใช้นโยบายในรูปแบบของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริกว่า4,000โครงการเพ่ือเอาชนะความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยความร่วมมือใดๆ ที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานในโครงการหลวง จึงเป็นเสมือนเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
จะทรงมีพระด ารัสที่ทรงเน้นอยู่เสมอ 2 ประการ ไม่ว่าจะมีพระราชด ารัสที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม นั่นก็คือทรงค านึงถึง 
“ความผาสุกของประชาชน และความม่ันคงของประเทศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน 
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543: 25-28) 

 พระราชปณิธานดังกล่าวนี้ปวงพสกนิกรประชาชนชาวไทยล้วนแล้วแต่ปลื้มปีติยินดีทั่วแผ่นพ้ืนพสุธาสุวร รณภูมิ
ของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานนี้ เสมือนเป็นพุทธ
ปณิธานศาสตร์เป็นแบบแผนในการทรงครองตน ทรงครองงาน ทรงครองราชย์ และทรงปกครองแผ่นดิน  ท าให้ทวย
ราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินได้ พ่ึงพิงอาศัยพระองค์เหมือนดั่งร่มโพธิ์ ร่มไทรได้อาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีที่ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม สิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสมือนได้ทรงบ าเพ็ญพระบารมีสืบตามรอยแห่งปณิธานมหาบุรุษ
นั่นเอง 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นปฐมบรมราชโองการที่ประจักษ์แจ้ง
แล้วในดวงใจของคนไทยทั้งชาติและประชาชาติทั้งหลายในโลกนี้  กาลเวลาล่วงผ่านมาเกินกว่า 60 ปีแห่งการครองสิริ
ราชสมบัติ ไม่ได้เป็นการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเพ่ือความสุขของพระองค์เองแม้แต่น้อย แต่หากกลับทรงทุ่มเทพระ
วรกายและพระราชหฤทัยให้กับพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่ว่างเว้นวันคืน  

 ปกครองโดย
ธรรม 

 

พระรำชปณิธำน: เรำจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชน
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ความผาสุกของประชาชน และความมัน่คงของ
ประเทศ 

(อยู่ด ีกนิด ีมสีุข  พึง่ตนเองได)้ 
 การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 



๓๐๕ 
 

ค า ถ ามมี ว่ า  “โ ด ย ธ ร รม ” มี นั ย ที่ ค ร อบค ลุ ม ใน ปร ะ เ ด็ น ใ ดบ้ า ง จึ ง จ ะ ส า ม า ร ถส ะท้ อน นั ย ข อ ง 
ค าว่า “โดยธรรมอย่างสมบูรณ์” และสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาบุคคลที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นผู้น าโดย
ธรรมนั้นจ าเป็นจะต้องมีธรรมเป็นใหญ่มีธรรมเป็นที่พ่ึงมีธรรมหล่อเลี้ยงค าว่าโดยธรรมค านี้จึงหมายถึงมีธรรมเป็นใหญ่มี
ธรรมเป็นที่พ่ึงมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างจากการใช้อธรรมเป็นเครื่องมือก ากับฉะนั้นค าว่า  “โดย
ธรรม” ในบริบทนี้จึงหมายถึง“ทศพิธราชธรรม”ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าหรือผู้ปกครองที่ชื่อว่าเป็น 
“ราชา”การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ก็เท่ากับเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน
(ปรหิตปฏิบัติ)นั่นเอง(พระไตรปิฎกภาษาไทย, 28 : 112) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2  แสดงการจัดทศพิธราชธรรมสรุปลงในไตรสิกขา 

 ราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า 
60 ปีที่ผ่านมาก็คือทศพิธราชธรรมหรือธรรมของพระราชา 10 ประการ ในปี พ .ศ.2496 จากการที่ได้ทรงมีพระราช
หฤทัยแน่วแน่และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติและสงเคราะห์ช่วยเหลือพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่เย็น
เป็นสุขซึ่งได้มีพระปฐมบรมราชโองการในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือเป็นเสมือนสัญญาประชาคมว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2518: 1) 

5. จากพุทธปณิธาน : สู่ปฐมบรมราชโองการ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประเด็นปัญหาหลักส าคัญอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้จากภาวะสังคมปัจจุบันนี้ก็คือ ถึงแม้ว่าประชาชนชาวไทย 
จ านวน 93.83% จะนับถือศาสนาพุทธแต่ความเป็นจริงชาวพุทธโดยส่วนใหญ่ก็ยังมองข้ามหรือยังไม่ให้ความส าคัญใน
อุดมการณ์ของศาสนาน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจ าวันเหมือนศาสนาอ่ืนๆ จากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใน
การโปรดเวไนยสัตว์ เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่พหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย)เกื้อกูลต่อสังคมโลก 
(โลกานุกมฺปาย)และปฐมบรมราชโองการซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงน าหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาคือทศพิธราชธรรมอันเป็นธรรมราชามาเป็นอุดมคติธรรมในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สุขแก่ทวย
ราษฎร์ผู้เป็นมหาชนชาวสยามกว่า 60 พรรษา 

5.1ถอดบทเรียนเปรียบเทียบความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการ 

มนุษย์เมื่อเริ่มต้นตั้งใจที่จะกระท าความดี สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ต้องหันเหออกไปจากการท าความดีก็คือ 
การขาดอุดมการณ์อันเป็นแนวหลักส าคัญเพ่ือน าคติของชีวิต ขาดความเป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงเพ่ือเป็นแรงยึดเหนี่ยว จึงท า

เป็นไตรสิกขาที่มุ่งปรหิตปฏิบัติคือการบ าเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อผู้อื่นเป็นส าคัญ  
ไม่ใช่แค่อัตตหิตสมบัติหรือการท าความดีส่วนตัว 

 

ทศพิธรำชธรรม 
“เราจะครองแผน่ดนิ
โดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่ง

มหาชน 
ชาวสยาม” 

 

(1)ทาน (2) ศีล 
(8) อวิหิงสา 

จดัอยู่ใน 
หมวดศลี 

(3) บรจิาค (4) อาชชวะ  
(5) มทัทวะ (6) ตบะ  
(7) อกัโกธะ (9) ขนัต ิ

(10) อวโิรธนะ  

จดัอยู่ใน 
หมวดสมาธ ิ

จดัอยู่ใน 
หมวดปญัญา 

ไตรสกิขา 

 



๓๐๖ 
 
ให้มนุษย์ผู้มีจิตที่คิดจะท าดีเพ่ือสังคมไม่อาจที่จะท าความดีให้ส าเร็จได้ตามความต้องการของตน  ดังนั้นสังคมโลกในยุค
สมัยขณะปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่ก าลังอยู่ในช่วงขาดแคลนผู้น าที่มีอุดมการณ์ หรือมีอุดมคติธรรมตามแนวของพระโพธิสัตว์
ให้เป็นสังคมตื่นรู้ ด้วยการน าหมู่ชนที่ต้องการจะกระท าความดีได้รู้จักการแบ่งปันเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงได้
ช่วยเหลือสังคมแห่งมวลมนุษยชาติระดับโลกได้อย่างแท้จริง เมื่อน า“พุทธปณิธาน” มาเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับปฐมบรม
ราชโองการ ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพบประเด็นที่สอดรับและเชื่อมโยงกันได้อย่างมี
นัยส าคัญดังตารางต่อไปนี้ 

นัยส าคัญ 
(จุดเด่น) 

พุทธปณิธาน 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ปฐมบรมราชโองการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1. พระนาม/วรรณะ - สิทธัตถะ หมายถึง ความส าเร็จ 
- วรรณะกษัตริย์  

- ภูมิพล หมายถึง ก าลังของแผ่นดิน 
- วรรณะกษตัริย์ 

2. ปณิธาน 
 

- พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ
และมนุษย์ 

- เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ  
  ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

3. ธรรมราชา - ทรงเป็นธรรมราชาในทางธรรม - ทรงเป็นธรรมราชาในทางโลก 
4. หลักธรรมแห่ง 
    ปณิธาน 

- สรุปลงในไตรสิกขา 
(หลักการ 3, อุดมการณ์ 4, วิธีการ 6) 

- ทศพิธราชธรรม  
  (สรุปลงในไตรสิกขา) 

5 .  พ ร ะ จ ริ ย า วั ต ร 
   ที่ทรงกระท าทุกวัน 

- พุทธกิจประจ าวัน 5 ประการ 
- พุทธจริยา 3 

- ทศพิธราชธรรม  
  (โดยมุ่งอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ) 

6. ระยะเวลา - 45 พรรษา  - มากกว่า 60 พรรษา 
7. ภูมิธรรมแห่ง  
    ปณิธานหรือ   
    อุดมการณ์สูงสุด 
 

- ทรงได้ตั้งพระปณิธานเพ่ือปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้า และทรงท าความดีในการ
บ าเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนาน แม้บรรลุตาม
อุดมการณ์ที่ ได้ตั้ งใจไว้แล้ว ก็ยังทรงตั้ ง
ปณิธานเพื่อเผยแผ่พระศาสนาไว้อีก  

- ทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นในการท า
ความดีตามรอยบาทพระศาสดา มีพระ 
ราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจใน
ทศพิธราชธรรมอันสอดคล้องกับการ
บ าเพ็ญทศบารมีเฉกเช่นพระโพธิสัตว์ 
 

ตารางท่ี 1ถอดบทเรียนเปรียบเทียบความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการ 

นัยส าคัญดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี้ จะเห็นความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานมาสู่ปฐมบรมราชโองการ ได้ว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นในการท าความดีตามรอยบาทพระศาสดาทั้งในส่วนของ
พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจมามากกว่า 60 พรรษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับไตรสิกขาและการบ าเพ็ญทศ
บารมีเฉกเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์มาโดยตลอด 

5.2บูรณาการสร้างมุมมองอุดมการณ์ในมิติใหม่ตามแนวพุทธปณิธานศาสตร์ 

ท าอย่างไรที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีแรงพลังแห่งความตั้งใจ ที่เรียกว่า “ปณิธาน” เป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรง
กล้า มีอุดมการณ์อันสูงส่งที่จะด าเนินชีวิตของตนไปให้ถึงจุดเป้าหมายแห่งความส าเร็จเพ่ือมวลมนุษยชาตินั้นได้  ใน
พระพุทธศาสนาพบว่ามีค าตอบอยู่ในพุทธวิทยา (Buddhology)บูรณาการเป็นแนวทางแก้ไขเพ่ือจักน าโลกไปสู่สันติสุขอัน
ไพบูลย์ได้ ดังแผนภูมินี้ 

 



๓๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงบูรณาการสร้างมุมมองอุดมการณ์ในมิติใหม่ตามแนวพุทธปณิธานศาสตร์ 

 จากแผนภูมิแสดงให้ทราบว่า มวลมนุษย์ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะกระท าความดีควรเริ่มต้นด้วยการมีหลักปณิธาน
เหมือนดั่งการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์(ตัวแบบพุทธบูรณาการแบบพุทธวิทยา) ได้
ตั้งใจ หรือตั้งอุดมการณ์บางอย่างไว้ในใจ ประกอบด้วยหลักการวิธีการให้สอดคล้องรับเข้ากับยุคสมัย (Cognitive) มีการ
ปรับจิตใจเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก (Performance) โดยใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาดังเช่น ทศบารมี ทศพิธราชธรรม (ตัวแบบพุทธบูรณาการแบบธรรมวิทยา) ประกอบด้วยความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) และส่งผลในมิติของการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) เกี่ยวกับโลก 3 กล่าวคือ 
1. ในมิติทางธรรมชาติที่เป็นโอกาสโลก คือ วิทยาศาสตร์  2. ในมิติทางสังคมท่ีเป็นสัตวโลก คือ สังคมศาสตร์  และ 3. ใน
มิติทางธรรมชาติคุณค่าที่เป็นสังขารโลก คือ มนุษยศาสตร์ สอดรับกับค าว่า “โลก – โลกวิทู” ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกการที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธปณิธานเป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์ เพ่ือ
อนุเคราะห์เกื้อกูลความสุขแก่พหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และเกื้อกูลต่อสังคมโลก (โลกานุกมฺปาย)ได้นั้น ก็ต้อง
ทรงเป็นรู้แจ้งโลกด้วยเช่นกัน(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2557: 46 -63) 

6. ข้อสรุป 

จากพุทธปณิธานสู่ปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ได้อย่างไร เกิดขึ้นได้เพราะมีบุคคลที่ตั้งตนอยู่ในฐานะของความเป็น “ธรรมราชา” ได้ทรงมีปณิธานความตั้งใจ มี
อุดมการณ์  ได้กระท าตนให้เป็นต้นแบบของมนุษย์ผู้มีความมุ่งมั่นเสียสละที่จะกระท าความดีเพ่ืออนุเคราะห์เกื้อกูล
ช่วยเหลือมหาชนเป็นเหตุหลักใหญ่เฉกเช่นเดียวกับการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ท าความดีเพ่ือปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้หมู่ประชาชนชาวสยามจึงได้รับประโยชน์สุข ด้วยเพราะมีพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งทศพิธราชธรรม  

พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้นแบบตัวอย่างของมหาบุรุษนักต่อสู้ในการตั้งปณิธานเพ่ือวางเป้าหมาย
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จอันใหญ่ยิ่ง  นั่นก็คือการบรรลุพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ พุทธปณิธานมี

หลกักำร  ๓ 

อดุมกำรณ์
  ๔ 

วิธีกำร ๖ 

ทศบารม ี- ทศพธิราชธรรม  

 

ปญัญา 

C 
ประจกัษป์ญัญา 

เขา้ใจ 

A 
ปรบัจติใจ 

เปลีย่นทศันคต ิ
P 

เปลีย่นแปลง

พฤตกิรรม 

พทุธปณิธานศาสตร ์

“เรำจะครอง
แผน่ดินโดย
ธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สขุ
แห่งมหำชน 
ชำวสยำม” 

 

พระรำช
ปณิธำน 
ของ 

พระบำทสมเ
ดจ็พระ
เจ้ำอยู่หวั 

 

 “เพ่ือ
ประโยชน์สขุ
แก่ชนหมู่มำก 

เพ่ือ
อนุเครำะห์
เก้ือกลูแก่

ทวยเทพและ
มนุษย”์ 

 

พทุธปณิธำน 
ของ 

พระสมัมำ 
สมัพทุธเจ้ำ 

 
บรูณาการ 
เขา้กับ 
วทิยาการ
สมัยใหม ่

บรูณาการ 
เขา้กับ 

วทิยาการ
สมัยใหม ่



๓๐๘ 
 

 
           

จุดเริ่มต้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ตั้งจิตเพื่อปรารภเหตุในการ
ท าความดีเพ่ือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ทรงได้กระท าตนให้เป็นดุจดั่งบุคคลต้นแบบของโลกในการท าความดีเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมส่วมรวม  อนุเคราะห์เกื้อกูลหมู่สัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากกองทุกข์ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ น าพาหมู่
มวลสรรพสัตว์เข้าสู่มรรคผลนิพพาน  ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวไกลก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้บรรลุมรรคผลตามที่ตั้งจิต
ปรารถนาไว้ ก็จะต้องผ่านรูปแบบของการตั้งปณิธานถึง 3 ระยะ กล่าวคือ  1. มโนปณิธาน  2. วจีปณิธาน  3. กายวจี
ปณิธาน ในแต่ละระยะก็ต้องผ่านการทดสอบความตั้งมั่นของจิตใจด้วยรูปแบบการบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ ดังนั้นกว่า
โลกนี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติเกิดขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยยาก ต้องประกอบด้วยคุณธรรมการ
สะสมบารมีข้ามภพข้ามชาติที่ต้องเอาชนะผ่านอุปสรรคเครื่องขัดขวางต่างๆ และส าคัญท่ีสุดก็คือ ต้องเป็นผู้มีก าลังใจอย่าง
สูงยิ่ง ไม่ยอมท้อถอยและทอดทิ้งเป้าหมายแห่งปณิธานหรืออุดมการณ์ที่ได้ตั้งใจไว้ เป็นมีความตั้งมั่นมีจิตใจกล้าหาญยอม
ที่จะสละชีวิตของตนเพ่ือจักฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงเพียงเพ่ือจักให้ส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงถือว่า
เป็นบุคคลต้นแบบของมนุษย์ในอุดมคติทางธรรมที่โลกต้องการ  เพราะพระองค์ได้ทรงใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเป็นไปเพ่ือ
โปรดเวไนยสัตว์ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายสมกับที่ได้ตั้งพระ
ปณิธานไว้ 

จุดเด่นของปณิธาน คือ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการด ารงชีวิตประกอบกิจการงานต่างๆ ให้ส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ได้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยการ
ออกแบบกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ  ให้สังคมได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน  นอกจากนี้ประเด็นเรื่อง “ปณิธาน” ก็ยัง
นับเป็นเครื่องมือในการช่วยด ารงปกครองประชาชนเพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจบนฐานของการน าคุณธรรมมา
ประยุกต์ใช้จนเป็นที่มาของปฐมบรมราชโองการดังกล่าว  และเมื่อศึกษาอย่างรอบด้านจากคัมภีร์พระไตรปิฏก (Primary 
Source) และคัมภีร์ชั้นอรรถกถา (Secondary Source) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และเป็นหลักของพระพุทธศาสนา
สายเถรวาท ท าให้พบค าตอบที่น่าสนใจหลายประเด็นที่ได้ตั้งไว้ว่า ท าอย่างไรจึงจะสร้างคนดี “ต้นแบบมนุษย์ในอุดมคติ” 
ให้เกิดในสังคมปัจจุบัน สรุปเป็นกรอบแนวความคิดได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงขั้นตอนการบูรณาการเพื่อน า “ปณิธาน” แห่ง “ธรรมราชา” ไปท า 
เป็นสาธารณปัญญาเพ่ือสร้าง “ต้นแบบของมนุษย์ในอุดมคต”ิ 
 

สร้างกลุ่มสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างกลุ่มสังคมแห่งการตื่นรู้ 

ขัน้ตอนกำรบูรณำกำรเพือ่น ำ “ปณิธำน” แห่ง “ธรรมรำชำ” ไปท ำ 
เป็นสำธำรณปัญญำเพื่อสรำ้ง “ต้นแบบของมนุษยใ์นอดุมคติ” 

เพื่อป  โยช ์สขุแ ช่ หมูม่  เพือ่
อ เุค   ห์เ ือ้ ลูแ ่ท ยเทพแล ม ษุย์ 

เ  จ ค องแผ ่ดิ โดยธ  ม 

เพื่อป  โยช ์สขุแหง่มห ช ข  สย ม 

ปณิธ   

(INPUT) 

สห  ูณ    
ผ ่ ศ สต ์ 
ต ่งๆ 

ป  โยช ์สขุ 

(OUTPUT) 

ไต ส ิข  
CAP 

กระบวนการ กระบวนการ 



๓๐๙ 
 

1. ปณิธาน ในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างทางรอดและทางเลือกใหม่ในการสร้างมนุษย์ในอุดมคติจากประเด็นที่
ได้ตั้งเป็นปัญหาไว้แต่ต้นว่าท าอย่างไรที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีแรงพลังแห่งความตั้งใจ ที่เรียกว่า “ปณิธาน” เป็นผู้มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้า มีอุดมการณ์อันสูงส่งที่จะด าเนินชีวิตของตนไปให้ถึงจุดเป้าหมายแห่งความส าเร็จเพ่ือมวล
มนุษยชาตินั้นได้ พบว่าถ้ามีการบูรณาการโดยการน า “ปณิธาน” แห่ง “ธรรมราชา” ไปท าเป็นสาธารณปัญญาเพ่ือสร้าง 
“ต้นแบบของมนุษย์ในอุดมคต”ิโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1หลักการ : ต้องสร้างกลุ่มสังคมแห่งการเรียนรู้และกลุ่มสังคมแห่งการตื่นรู้ 

โดยเน้นให้มีการเรียนรู้ตามแนวหลักแห่งพุทธปณิธานและปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการศึกษาสร้างปลุกจิตส านึกความเป็นคนดีหรือความเป็นต้นแบบมนุษย์ในอุดมคติที่มีคุณธรรม
ดุจดั่ง “ธรรมราชา” 

ส่วนปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เป็นพระราชปณิธานที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานประกาศต่อมหาสมาคมว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ทรงยึดเป็นแนวหลักในการทรงขึ้นครองราชย์  ในการปฏิบัติพระราชจริยาวัตร
และพระราชกรณียกิจเพ่ือสร้างประโยชน์  สร้างความสุข ความเจริญให้กับพสกนิกรปวงประชาชนชาวไทยมากกว่า 
4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มามากกว่า 60 พรรษา  ซึ่งปฐมบรมราชโองการนี้มีความแนบแน่น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักพระพุทธศาสนา เกิดจากแกนหลักเดียวกันคือไตรสิกขา ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม 
จักรวรรดิราช และราชสังคหวัตถุ ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมและทรงมีพระ
ราชจริยาวัตรที่งดงาม ทรงอุทิศเวลาส่วนพระองค์เป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เพ่ือสร้างแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้สถิตครองอยู่ในใจของปวงประชาราษฎร์ชาวไทยมาโดยตลอด  ทรงอยู่ในฐานะ
เสมือนเป็นพระโพธิสัตว์ และทรงเป็นบุคคลต้นแบบของมนุษย์ในอุดมคติที่โลกต้องการในยุคสังคมปัจจุบันนี้ได้   

1.2วิธีการ :ใช้หลักไตรสิกขา และ CAP มาเป็นเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม ให้เป็น
สัมมาทิฎฐิบุคคลเพื่อสร้างความสุขให้แก่มหาชน 

หากชาวพุทธซึ่งเป็นมหาชนชาวสยามได้น าพุทธปณิธานหรือปฐมบรมราชโองการ อันเป็นพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยน าหลักไตรสิกขา 3 คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา มาประยุกต์ให้สอดคล้องรับเข้ากับศาสตร์ยุคสมัยปัจจุบันด้วยความเป็นผู้มีประจักษ์ปัญญา คึอมีความ
เข้าใจและสอดรับกับสมัย (Cognitive) รู้จักการปรับจิตใจเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) และรวมถึงเกิดพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเชิงบวก (Performance) ก็อาจจะเป็นการค้นพบทางออกหรือทางเลือกใหม่อีก
รูปแบบหนึ่งก็ได้ในการที่จะแก้ปัญหาทางพุทธจริยศาสตร์  ในเรื่องของการขาดแคลนมนุษย์ในอุดมคติที่สามารถเป็นผู้น า
หรือเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างให้กับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นท าความดีให้กับโลกด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้  ด้วยการสร้าง
มุมมองทางมิติในรูปแบบใหม่ตามแนวพุทธปณิธานศาสตร์ ซึ่งมีนัยส าคัญและมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ ในสังคม
ปัจจุบัน 

 2.พุทธปณิธาน ในฐานะเป็นเครื่องมือช่วยสร้างประโยชน์สุขมากกว่าประโยชน์อ่ืนใด 

ค าถามมีว่า “เพราะเหตุใด?   บุคคลผู้อยู่ในฐานะของเป็นผู้น าในระดับของสังคมจะต้องยึดหลัก “ปณิธาน”นี้ให้
มั่นคง  ค าตอบก็คือ ปัจจุบันในสังคมโลกมีกลุ่มคนจ านวนมากท่ีต้องเป็นผู้รับผลอันเกิดความขัดแย้งของผู้น าในระดับสังคม 
แม้ในระดับโลกก็ต่างมีความคิดที่จะแย่งชิงกันเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศและพลเมืองของตนเองโดยไม่มี
คุณธรรม  ท าให้เกิดปัญหากระทบขัดแย้งกันอย่างรุนแรง  สังคมโลกก าลังต้องการทางเลือกหรือทางออกที่เหมาะสม จ าเป็น
จะต้องหาผู้น าที่มีอุดมคติธรรมมาช่วยชี้น าหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้โลกได้เกิดสันติสุข หากผู้น า



๓๑๐ 
 
โลกมีคุณธรรมดุจดั่ง “ธรรมราชา” เป็นผู้น าที่น าตนไปสู่หลักแห่งสันติปณิธาน เมื่อไปปรากฏอยู่ ณ ที่ใด สังคมนั้นๆ ก็ย่อม
อยู่เย็นเป็นสุข  

ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ การน า “ปณิธาน” มาเป็นแนวหลักประโยชน์ของชีวิตการน า “ปณิธาน” บน
ฐานของค าว่า “พุทธปณิธาน”  ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือ  “พระราชปณิธานปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” หากน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ทางโลกแต่อย่างเดียวหาใช่เป็นประโยชน์ตรงตามพุทธ
ประสงค์อันแท้จริงได้  เพราะส่วนใหญ่มุ่งใช้ปณิธานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเหตุภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เกิดประโยชน์ที่เรียกว่าอัตถายะ หิตายะ สุขายะ  เป็นการสร้าง
ทรัพย์ภายในที่ ยั่ ง ยืนกว่ าทรั พย์ภายนอก   ทรงมี พุทธประสงค์ที่ จ ะ ให้ เหล่ า พุทธบริษัท ได้ เป็ นผู้ มี คว าม 
ตั้งมั่นในการตั้งมโนปณิธาน วจีปณิธาน และกายวจีปณิธานเพื่อบ าเพ็ญเพียรให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษา การ
บริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน ๒) เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส าหรับการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของ
ชุมชน ๓) เพ่ือศึกษา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชนการศึกษาเรื่อง “การ
บริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพทั่วไปในปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๒) เพ่ือศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์และแนวทางการใช้แนวทัศนะ
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” เป็นการวิจัยแบบส ารวจ จาก
ประชากร ในเขตปกครองชุมชนบ้านหนองแฟบ เมืองระยอง จังหวัดระยอง เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๐ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน 
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน ๔ ข้อ ส่วนที่ ๒ ได้แก่ ข้อมูลด้านการบริหารการพัฒนาของ
วัด ด้านสุขภาวะชุมชน คือ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๐ ข้อ ส่วนที่ ๓ ได้แก่ ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามทั้งปลายเปิดโดยมี
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัคซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากัน (IOC) ๐.๙๓๘ โดย
ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-Square (X2) 
ค าส าคัญ : การบริหารการพัฒนาวัด สุขภาวะของชุมชน  
 
Abstract 

Research on "TheDevelopment of Administration Temple of Community Health ". With the 
follow objectives: 1) To study the general analysis of the problem. Barriers and recommendations on.2) 
To study the theories related to. 3 )To analyze, Synthesize and identify the use of views. To identify 
factors associated with the role of measurement for health research survey of the population of Sub-
region The sample of 290was used in this assessment questionnaire about "The role of the health 
measure"Consists of 3 partsPart 1 includes general information 4items.Part 2 includes information on 
the role of a healthy measure of respondents of 15items.Part 3  of the other problems and 
suggestions.Coincidence and random sampling,The instruments used to collect data as well as an open-
ended questionnaireThe confidence with the alpha coefficient of Cronbach. Which has the same level 
of confidence (IOC) 0.938,The data was analyzed by Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, 
And test the relationship, Using the chi- square (x2)test. 
Keyword: DEVELOPMENT, ADMINISTRATION TEMPLE,THE HEALTH OF THE PUBLIC 
 
บทน า 



๓๑๒ 
 

ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย พบว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ เป็นที่ตั้งมั่น
ของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวไทย จนก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และ
แพทย์ศาสตร์ อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา กลายมาเป็นสมบัติของชนชาติไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของคนไทยอย่างใกล้ชิด และแยกกันไม่ออกคน
ไทยยังถูกฝึกสอนให้เคารพยึดมั่น และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาวไทย และวัฒนธรรมก็
ล้วนมาจากหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น วัดและพระสงฆ์ ภาพพจน์เกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด และ
พระสงฆ์ในอดีตจึงน่าชื่นใจ และเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักด้วยบทบาทที่กล่าวมา ประเทศไทยจึงมีพระสงฆ์ที่เป็นปราชญ์ทาง
วรรณกรรม ดังนั้น พระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พ่ึงของชนชาวไทย และในสังคมไทยในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าในทางที่เป็นงานมงคล 
และอวมงคล สังคมไทยเคารพ และศรัทธาต่อพระสงฆ์มาก เพราะเชื่อว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้มีความรู้มากกว่าฆราวาส เป็น
ผู้ทรงศีลย่อมพูดแต่สิ่งเท็จจริง และเป็นครูอาจารย์ อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดาทั้งหลายมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 
๑. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง ๒๕-๓๐ปีเศษที่
ผ่านมา มีเงินลงทุนรวม ๙.๙๒แสนล้านบาท๑ ส่งผลให้ (จังหวัดระยอง) เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ร้อยละ ๖.๒ต่อปีสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยที่
ร้อยละ ๔.๘และมีรายได้ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนอกจากนี้จั งหวัดระยองยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตผลไม้เพ่ือการส่งออกท่ีส าคัญของประเทศ๒ จึงมีแรงงาน เจ้าของธุรกิจ เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัด
ระยองจ านวนมาก ทั้งที่อยู่ประจ าและไปกลับ ซึ่งคนกลุ่มนี้หากไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎร์จะถือว่าเป็นประชากรแฝงด้วย 
อย่างไรก็ดี ประชากรกลุ่มนี้ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการของจังหวัด อันเป็นการเพ่ิมผลิตภาพโดยรวมให้กับประเทศ๓แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากปัญหาการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในปัจจุบันมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติตัวที่ไม่
ถูกต้องดังนั้น การประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๒, เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตต าบล
มาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนาจังหวัด
ระยอง ทั้งต าบลบ้านฉางอ าเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง๔ 

วัด ในอดีตเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ โดยวัดเป็นแหล่ง
ต าราแพทย์แผนไทยโบราณ พระสงฆ์ท าหน้าเป็นหมอรักษาพยาบาล วัดเป็นที่พ านักอาศัยศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยเพ่ือให้เป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา และวัดยังเป็นศูนย์การบริหารการบริการด้านการ

                                         
๑ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, "ข้อมูลการปกครอง." [ ออนไลน์], 

เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad๗๖/jungwad๗๖.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น ๑๘เมษายน ๒๕๕๓. 
๒World Development Report (WDR) (World Bank, ๒๐๐๙,อ้างถึงใน ธนาคารไทยพาณิชย์,๒๕๕๓). 
๓ส านักงานสถิติแห่งชาติ,กลุ่มสถิติประชากร, ส านักสถิติสังคม,(กระทรวงเทคโนโลยี  : สารสนเทศและการสื่อสาร,ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี, ช้ัน ๒,๒๕๕๘). 
๔ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๒พ.ศ. ๒๕๕๒,เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง 

ต าบลเนินพระ ต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งต าบลบ้านฉาง อ าเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ท้ังต าบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต (เป็นเขตควบคุมมลพิษ, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖, ตอนพิเศษ ๖๕
ลงวันท่ี ๑พฤษภาคม ๒๕๕๒). 

http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm


๓๑๓ 
 
ปกครองที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน พึงจะเรียกประชุมกัน เพ่ือแจ้งกิจการต่างๆ๕ซึ่งสอดคล้องกับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ 
(Nicholas Bennett) ผู้เข้ามาเมืองไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษายูเนสโก ได้กล่าวว่า เป็นเวลาร้อยๆปี ที่วัดได้มี
บทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้บริการต่างๆที่จ าเป็น เช่น ให้การศึกษา ให้ค า ปรึกษาแก่
ชาวบ้านที่เดือดร้อน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดถึงให้การรักษาพยาบาล นอกจากนั้น วัดยังช่วยเก็บรักษาประเพณี
วัฒนธรรม โดยการที่พระสงฆ์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆในลักษณะต่างๆ วัดจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้าน และศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆทางสังคม๖ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงปาฐกถา ในการประชุมพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ว่า “คณะสงฆ์ได้ฝ่าคลื่นลมมรสุมรอดพ้นวิกฤตมาเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี นับตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ก่อตั้งคณะสงฆ์นี้ขึ้นมา ถ้าคณะสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประยุกต์ใช้พระธรรมวินัยอย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์ 
ด้วยสติปัญญาพระพุทธศาสนาก็จะด ารงคงอยู่สถาพรในอนาคต เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติตลอดไป”๗ 

 
การบัญญัติค าว่าสุขภาวะหรือสุขภาพ คือ สุภาวะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรค และความพิการเท่านั้น๘สุขภาพกับภาวะ คือสุขภาพด้านต่างๆคือภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปัญญามีพ้ืนฐานโยงใยมาจาก
สุขภาพที่ดี (Healthy) แบบดีที่ที่สุดและน่าพอใจที่สุด๙การที่ประชาชนมีพฤติกรรมต่อสุขภาพไม่สมบูรณ์ ได้แก่ การออก
ก าลังกาย และทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารมีรสจัด เช่น เปี้ยว เผ็ด เค็ม มัน หวานจัด ท าให้เพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไต โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและไขมันในหลอดเลือด ๑๐

ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะ ซึ่งโรคเหล่านี้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจ าเป็นต้องรักษาด้วยการรับประทานยา เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 

การให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการต่างๆซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดหน่วยงาน   การ
อ านวยการ  การควบคุม  ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยใช้ก าลังคน  และทรัพยากรที่มีอยู่๑๑

ปัจจัยการบริหารวัด จึงหมายถึง การจัดการ (แผนงาน) คน เงิน วัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นไปอย่าง
ราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงานท างาน และแก้ไขงาน๑๒ 
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๓๑๔ 
 

การพัฒนาหมายความว่าท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้งอกงามท าให้งอกงามมากข้ึนเช่น เจริญทางไมตรี๑๓การ
พัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ 
มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้ น แตกต่างกนเพียงการ
วางแผนให้ความส าคัญท่ีวิธีการด าเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น๑๔ 

การบริหารการพัฒนาเป็น การเพ่ิมสมรรถนะ (Capability) ของระบบบริหารที่จะรับมืออย่างไม่หยุดยั้งกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุจุดหมายปลายทางในการสร้างความก้าวหน้าทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๑๕นักวิชาการชาวเวียดนามอธิบายว่า การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารบรรดา
แผนงานต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ในการสร้างชาติ และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ-สังคม การบริหารการพัฒนาจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องด าเนินงาน  ๒ ประการ คือ
๑) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ๒) ปรับปรุงองค์การบริหารทั้งหลายที่มีอยู่ และจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาต่างๆ๑๖การบริหารการพัฒนาว่าแบ่งเป็น ๒ ทรรศนะ ๑) ถือว่า 
การบริหารการพัฒนาหรือ Development Administrationคือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศด้อย
พัฒนาที่มุ่งมั่นที่จะด าเนินการพัฒนา ดังที่เขียนในภาษาอังกฤษ ว่า Administration in poor developed countries 
which are committed to development ๒) การบริหารการพัฒนา ได้แก่ การบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการบริหาร
ตามโครงการพัฒนาของประเทศหรือ  Administration in development or administration of a program of 
national development ตามความเข้าใจอย่างง่ายๆทั่วๆไป๑๗ 

วัด ในอดีตเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ วัดเป็นสถานที่
พยาบาล ที่รักษาผู้เจ็บตามภูมิรู้ของคนในสมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งต าราแพทย์แผนไทยโบราณ พระสงฆ์ ท าท าหน้าเป็น
หมอรักษาพยาบาล วัดเป็นที่พ านักอาศัยศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือให้เป็นศาสนทายาทสืบอายุ
พระพุทธศาสนา และวัดยังเป็นศูนย์การบริหารการบริการด้านการปกครองที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน พึงจะเรียกลูกบ้านมา
ประชุมกัน เพ่ือบอกและแจ้งกิจการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ (Nicholas Bennett) ผู้เข้ามา
เมืองไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษายูเนสโก ได้กล่าวว่า เป็นเวลาร้อยๆปี ที่วัดได้มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของคน
ไทย โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้บริการต่างๆที่จ าเป็น เช่น ให้การศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ตลอดถึงให้การรักษาพยาบาล นอกจากนั้น วัดยังช่วยเก็บรักษาประเพณีวัฒนธรรม โดยการที่พระสงฆ์ได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมต่างๆในลักษณะต่างๆ วัดจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และศูนย์กลางกิจกรรม
ต่างๆทางสังคม๑๘ ดังนั้น พระสิริมังคลาจารย์ ในสมัยล้านนา มีพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทอย่างพระสังฆราชในสมัยสุโขทัย (พระ
นพรัตน์ วัดป่าแก้ว) สมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังในสมัยกรุงศรี
อยุธยา สมเด็จพระสังฆราช (สา) สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรังสี) สมัยรัตนโกสินทร์ สมกับพระนักพัฒนาอย่างครูบาศรี
วิชัย แห่งล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์๑๙วัดและพระสงฆ์ ในอดีตมีบทบาทในการพัฒนาต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของ
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๑๘ชัชวาล บุญปัน และสมเกียรติ ตั้งนะโม, สัมภาษณ์อาจารย์ : นิโคลัส เบ็นเน็ทท์ (Nicholas Bennett), สัมภาษณ์ : ที่บ้าน

อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา, (ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่: วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕. 
๑๙กีรติ ศรีวิเชียร, การพัฒนาวัดของกรมศาสนา,กองแผนงานกรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กองแผนงานกรม

ศาสนา, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓. 



๓๑๕ 
 
ประชาชนทั่วไป เช่น ในด้านสาธารณสงเคราะห์ และการส่งเสริมสุขภาพ โดยวัดเป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บป่วยตาม
ภูมิปัญญาของคนสมัยนั้น โดยวัดเป็นแหล่งต าราแพทย์ และพระสงฆ์ท าหน้าทีเป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยทั่วไป๒๐ 

สุขภาพ คือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์
รวมอย่างสมดุลด้วยปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ความรู้เท่าทัน และความเข้าอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว 
ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อมีการบัญญัติค าว่า สุขภาวะ๒๑

ค าว่า สุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง สุภาวะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรค และความพิการเท่านั้น สุขภาพที่สมบูรณ์ของบุคคลนั้นย่อมประกอบไปด้วย ๔ ส่วน 
คือ ๑) สุขภาวะทางกาย ๒) สุขภาวะทางจิต ๓) สุขภาวะทางสังคม ๔) สุขภาวะทางปัญญา๒๒ 

แนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมค าว่า“องค์รวม”หรือ“Holism”มาจากค าว่า HolosหรือWhole ในภาษากรีก 
หมายถึงความเป็นจริงทั้งหมดหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสิ่ง (Wholeness) มีเอกลักษณ์และเป็นเอกภาพ(Unity)ทั้งมี
อาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้๒๓ 

ค าว่า สุขภาวะหมายถึง ความสมบูรณ์ทุกๆทางเชื่อมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของ
สุขภาพที่เก้ือหนุน และเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ มิติ น ามาสู่วิสัยทัศน์ คือ คนไทยมีสุขภาวะอันยั่งยืน หมายถึงคนไทยมีสุขภาวะดี
ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา๒๔ 

สรุปการบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ เป็นศาสตร์ คือ การบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะเป็น ศิลป์เมื่อการบริหารมีลักษณะที่อาจพิจารณาได้ การ
ให้นิยามหรือความหมายของการบริหาร จึงมักมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละทัศนะของการศึกษา 

ดังนั้น เมื่อปัจจุบันความส าคัญของวัดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การบริหารการพัฒนาวัด มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ์ ต้องให้การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือซึ่งกันและกันจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมิได้
มุ่งเน้นแต่เพียงการแก้ปัญหาสุขภาพเท่านั้น หากเป็นการพัฒนาวัดแบบองค์รวมโดยใช้ชาวบ้านเป็นฐานการพัฒนา และ
ประชาชนเองก็เป็นตัวจักรส าคัญ ในการร่วมด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนของวัด โดยมีพระสงฆ์
เป็นแกนน า การขับเคลื่อน จึงต้องมีแผนโครงการ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
จนครบวงจรต่อเนื่องไม่รู้จบท าให้เกิดพลังมหาศาล ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตต่อไป ที่ส าคัญควรมี
การพัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลมีศักยภาพที่พ่ึงพาตนเองได้ เพราะจะเป็นหนทางน าไปสู่การ
พัฒนาที่ดีได้ความสุข และคุณค่าของชีวิต ได้แก่ การอยู่ดีมีสุข ถ้าคนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ศีลธรรมที่ดี มนุษย์มี
คุณภาพทางสังคม มากยิ่งขึ้นในบริบทแห่งสังคมยุคโลกาภิวัตภ์ในปัจจุบันต่อไป 

 ดังนั้น ผู้วิจัยตระหนักในสุขภาพของชุมชน จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด 
ด้านสุภาวะของประชาชน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
                                         

๒๐วิ.ม. (ไทย) = ๕/๔๔-๔๕/๒๓๔. 
๒๑ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), สุขภาพทางจิตวิญญาณ สู่สุขภาพทางปัญญา,  พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔.  
๒๒ดวงกมล ศักดิ์ เลิศสกุล, สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health), ๒๕๔๙, สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓, จาก

www.Oknation.Net/blog/print. Php ? Id=๑๔๐๔๐๕ 
๒๓รุจินาถ อรรถสิษฐ์,สถานการณ์จัดการความรู้ และวิจัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ, ใน รัชนี จันทร์เกษ, (บก.), (รายงาน

สถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน, ๒๕๕๐), หน้า ๔๘. 
๒๔ลลิตา ธีรศิริ, บ าบัดโรคด้วยแพทย์ทางเลือก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร ; บริษัทรีดเตอร์ ไดเจสท์ ประเทศไทย, 

๒๕๔๔), หน้า ๔.  
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๓๑๖ 
 

๑) เพ่ือศึกษา การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน  
๒) เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ส าหรับการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน 
๓) เพ่ือศึกษา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” โดยขอบเขตกว้างขว้างและซับช้อน เพ่ือให้
การศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือด้านสุขภาพชุมชนให้เจาะจงสู่เป้าหมายการศึกษา ประชากรในที่นี้ คือประชากร 
ชุมชนหนองแฟบ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะชุมชน” 
ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรต้น (IndependentVariables) ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables)ของการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ศึกษาท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” มีวัตถุประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัย
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methed 
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึง
เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัย ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย เชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชน ในเขตปกครองชุมชนบ้านหนองแฟบ เมือง
ระยอง จังหวัดระยอง จ านวน ๒๙๐ คน ส่วนเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จากผู้ที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องกันกับสาระส าคัญของผู้ให้ข้อมูล ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะชุมชน”  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ จ าแนกข้อมูลประเด็นที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง ของแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป พรรณนาสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและอนุมานสถิติ ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐานแบบข้อมูลจากความสัมพันธ์ 
ใช้สถิติทดสอบค่าไคสแควร์ (x2) ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการ
จ าแนกข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ในโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นท าการสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ
วิจัยแล้วท าการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบด้วยบริบท คือ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามปลายเปิด ที่แสดง
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วยบริบท (Context Analysis 
Technique) การน าเสนอผู้วิจัย จัดหมวดหมู่ของข้อมูล จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบด้วย ค่าความถี่และค่าร้อยละ ๒) ข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรส่วนประเมินค่า น าเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน ๓) ข้อมูลที่เกี่ยวสมมติฐานแบบข้อมูลจากความสัมพันธ์ 
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วย ค่าไคสแควร์ Chi-Square (x2) ๔) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรื่อง “การบริหาร



๓๑๗ 
 
การพัฒนาวัด ด้านสุขภาพของชุมชน” ผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย จ านวน ๑๐ รูป/คน 
วิเคราะห์เนื้อหาสาระและประเด็นส าคัญแล้ว น าเสนอเป็นการเขียนแบบเรียงความ 
 
สรุป อภิปรายการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาพของชุมชน” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์
สภาพทั่วไปในปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๒) เพ่ือศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์และแนว
ทางการใช้แนวทัศนะเก่ียวกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปวางแผนได้
อย่างเหมาะสม 

กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มาจากประชากร ในเขตปกครองต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง จ านวน ๒๙๐  ได้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 
๙๕% ความผิดพลาดไม่เกิน ๕%ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับการดูสุขภาพ ในเขตปกครองต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๘ ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล จ านวนประชากร ๒๙๐ คน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลประมวลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายลักษณะข้อมูล
ทั่วไป เพ่ือทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรที่ท าการศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติ ไครสแควร์ Chi-Square 
(x2)ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ จากการวิจัยข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชากร (ประชาชน) คือ ประชากร 
ผู้ให้ข้อมูล ประชากร เพศหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๒ เพศชาย รองลงมา ๒๘ ประชากรที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป มาก 
คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาอายุ ๔๐-๕๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ประชากรที่มีการศึกษา ชั้นประถมศึกษา มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๖๔. รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ประชากรผู้ให้ข้อมูล สถานะครอบครัว มีคู่ มาก คิดเป็นร้อย
ละ ๕๗ ประชากรผู้ให้ข้อมูล โสด คิดเป็นร้อยละ ๔๓  

ข้อมูลการศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ด้านสุขภาวะของชุมชน” พบว่า ประชากร มีการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพชุมชน เช่น ด้านสุขภาพและด้านพืชสมุนไพร (ยา) จ านวน ๑๐๐ รูป ก็
พบว่า ได้ค่าไคสแควร์ (x2)ที่เฉลี่ยใกล้เคียงกัน ที่ 15.61, DF=16 และSig=0.48  
 
ความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า  มีปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ดังนี้ ด้านการ
บริหาร-ด้านการพัฒนาวัด-ด้านสุขภาวะของชุมชนมีค าอธิบาย ดังนี้ 
 
ด้านการบริหาร 

ข้อมูลการบริหาร พบว่าเป็นกระบวนการ ต่างๆซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดหน่วยงาน  การ
อ านวยการ การควบคุม ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ก าลังคน และทรัพยากรที่มีอยู่ 

ข้อมูลการบริหารหรือการจัดการ พบว่า กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีล าดับการท างานเปนขั้น
ตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกส าคัญในการบริหารงานมีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบดวย 
การใชศาสตรและศิลปน าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปนกระบวนการการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ด้านการพัฒนาวัด 



๓๑๘ 
 

ข้อมูล การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา พบว่า การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การ
พัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น 
แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้ความส าคัญที่วิธีการด าเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของ
มนุษย์เท่านั้น 

ข้อมูล การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี พบว่า มีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่ง
ตรงกับข้อความที่ว่า หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต เพ่ือ
บรรลุจุดหมายปลายทาง 
 
ด้านสุขภาวะของชุมชน 

ข้อมูล พ้ืนฐานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับสุขภาวะองค์รวม พบว่า เป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต 
กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาวะจะส าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญท า
ให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆของจิตใจด าเนินไปได้ 
 

ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชากร พบว่า ประชาชนและพระสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health) สุขภาพ
ของคนเรานั้นเป็น คุณภาพของชีวิต ซึ่งไม่คงที่และไม่แน่นอนเสมอไป ขึ้นๆ ลงๆหรืออาจกล่าวได้ว่า สุข ภาพเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic Process) โดยสุขภาพของคนเรา จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราวเสมอ
ในการด ารงชีวิตและกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการของสุขภาพ คือ 
กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมและสุขปฏิบัติหรือที่เรียกว่า พฤติกรรมสุขภาพ นั่นเอง 

จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พบนั้นโดยรวมแม้ว่า มีความสนใจในการดูแลและส่งเสริมพืชสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ การพัฒนาวัดในเรื่องภาวะสุขภาพให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม ๑ ปัจจัยน า (Predisposing factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่ท าให้บุคคลมีความโน้มเอียงที่
จะประพฤติปฏิบัติในด้านสุขภาพ  

กลุ่ม ๒ ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors)ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัยเอ้ือที่จ าเป็นต้องมี  
กลุ่ม ๓ ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัยที่เก่ียวกับสุขภาพรอบๆข้าง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

(๑) วัดมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย เป็นแบบอย่างในด้านความสะอาด สงบและสว่าง  
(๒) ควรพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมพืชสมุนไพร  
(๓) วัด มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้าน การพัฒนาการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขต้องส่งเสริมสุขภาพ ที่

สอดคล้องกับพุทธธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ 
 
๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ  

(๑) ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลสุขภาพ โดยสร้างเจตคติในการบริโภคหรือบริ โภคอาหารเพ่ือ
ตนเอง ซึ่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 



๓๑๙ 
 

(๒) ควรวางแผน โดยก าหนดกิจกรรมภายในบริเวณวัดและจัดสร้างแพทย์แผนไทยโบราณ โดยเน้นพืชสมุนไพร
(ยา)  

(๓) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ควรได้รับความรู้และความเข้าใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์
รวมตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎก  
 
๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

(๑) การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน” ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีบางปัจจัยที่
ต้องศึกษาในจ านวนที่มากกว่านี้  

(๒) ควรมีการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่
เหมาะสมอย่างแท้จริง 

(๓) ควรให้ภาครัฐ ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมมากกว่านี้มีสื่อข่าวสารและการส่งเสริมในองค์ความรู้ด้านพืช
สมุนไพร จากภาคปฏิบัติภาควิชาการให้สม่ าเสมอ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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พุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง 

ดร.ปทุมมาศ  ว่องอรุณชัย 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. จันทบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพราะมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม  โดยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ 
 ความเสี่ยง สามารถเกิดได้สองกรณี คือ จากปัจจัยภายนอกและจากปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอกเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพ และก็สามารถควบคุมโดยใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วยหลัก 7  ประการ ได้แก่ 1. 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทั นต่อ
สถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 7. มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 ส่วนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน สามารถแก้ปัญหาได้โดยการน าหลักธรรมมาช่วยใน    การ
บริหารองค์กรเพ่ือลดปัญหาที่ก่อเกิดให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ประกอบด้วย 1. หมั่น
ประชุมเนืองนิตย์ 2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่
มิได้บัญญัติไว้ และไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4. ให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่เห็นถ้อยค าว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง5. ไม่ข่ม
เหงล่วงเกินสตรี และให้ความคุ้มครองปกป้อง 6. ให้ความเคารพสักการะบูชาสถานที่ส าคัญและ ๗. จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง และป้องกันอันชอบธรรม 

หลักคุณธรรมทั้งสองดังที่กล่าวแล้วข้างต้น จะสร้างสรรค์และหล่อหลอมคนในองค์กรให้มีจิตใจที่ดีงาม มีสายตา
แจ้งแห่งธรรม มีหัวใจเป็นธรรม การจะท าอะไรก็ตามจึงมีหลักธรรมเป็นเครื่องน าพาและน าทางเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็
คือ การบริหารความเสี่ยงแบบเชิงพุทธ นั่นเอง 

 
ค าส าคัญ : พุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง 

 
Abstracts 

Risk management is an essential and necessary to prevent and control the risk in various fields 
of Potential instability of the situation and the impact on the success of the overall organization. The 
risk management requires good people in the organization who are responsible  for all . 

 The risk comes from both internal factors and external factors. The risk caused by external 
factors. These risk problems can be resolved by the principles of good organizations. They  areeffective 
that consists of seven main aspects: 1. For the benefit of citizens. 2. Achievement 3.Effective ,cost-
oriented mission of. 4. Step over the operational necessity. 5. Update the mission of the government 
to keep pace with the sixth. 6. People get facilitate and be responsive to the needs and 7. Performance 
is assessed on a regular basis.  
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The risk caused by internal factors. They can be resolved by the principles of Buddhism name 
“Aparihaniyadham 7 “.  They  are  1. unproductive meetings perpetual 2. Unison conference Unison 
Meeting Unison made the lockout will apply. 3. does not prescribe anything. Not provided and not 
overthrow what to provisions. 4. to respect adults. The words that should be listened to.        5. Do 
not abuse, women abuse and provide protection for 6. to respect sacred landmarks and   7. To protect 
the rightful custody of the saint.     (The precept )                                                                             

The principles of two Moralities .  They were creative and taught people in a spirit of good heart 
with  fair.   Whatever, they made our eyes  and hearts  full of moralities. They are always the navigational 
features, risk management and Buddhist. It is Buddhist management. 

Keyword : Buddhist management, Risk management 
 
บทน า 
 

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐เป็นต้นมา พบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดวิกฤตขึ้นเนื่องมาจาก
การทุจริต สถาบันการเงินหลายแห่งประสบปัญหาในการด าเนินงาน อันเนื่องมาจากการทุจริตที่เกิดขึ้น จากพฤติกรรม
ของผู้บริหารระดับสูง ปัญหาหนี้เสีย ท าให้สถาบันการเงินหลายแห่งต้องถูกปิดกิจการ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้รัฐบาลไทยได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตจ านงค์ต่อกองทุน
การเงินระหว่างประเทศภาครัฐท าการปฏิรูประบบการบริหารราชการ โดยให้มีการพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการ
เป็นกรอบในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good CorporateGovernance) ท างานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  

 
 การทุจริตนี้เป็นบทเรียนของการขาดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความสูญเสียขยายวงกว้างไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงจึงมิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่มุมมองของการควบคุมภายในอีกต่อไป หากแต่การบริหารความเสี่ยงได้เข้ามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการองค์การทุกประเภททั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน  
 

จึงมีการน าการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบคุณภาพในการประเมินองค์กรทั้งองค์กร
ภาครัฐ องค์กรเอกชน โดยการท าความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนล้วนมีความเสี่ยง หากผู้บริหารขาดการพิจารณาความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ อาจจะเป็นเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือกล้าเสี่ยงมากเกินไปอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้  

 
 การบริหารความเสี่ยง มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม โดยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอเสมออีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ 
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เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงานและโครงการที่ส าคัญ 
 
สาเหตุการเกิดความเสี่ยง 
 

สรุปสาเหตุการเกิดความเสี่ยงมี ๑๐ อย่างคือ 
 
๑. เกิดจากธรรมชาติ เช่น แผนดินไหว ไฟไหม้ พายุ น้ าท่วม วาตภัย ความเสี่ยงตามธรรมชาติ อีกท้ังภัยที่อยู่

ในตัวมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเช่นกันคือ เกิด แก่ เจ็บ ป่วย และตาย นี่คือ เหตุผลหลักในการรับประกันความเสี่ยง
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากภัยเหล่านี้ ไม่มีอะไรชี้วัดได้ว่า จะเกิดเมื่อไหร่ จึงกลายเป็นภัยที่ไม่แน่นอนใดๆ 

 
๒. เกิดจากเครื่องมือ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องยนต์กลไก คอมพิวเตอร์ อาจกลายเป็นอุปสรรคในการ

ท างานและอาจเสี่ยงในการท าให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้ การจัดการบริหารความเสี่ยงจึงต้องรอบคอบในการเก็บ
ข้อมูล เอกสาร สัญญาต่างๆ ไว้ให้แน่นหนาและม่ันคง ยั่งยืน เนื่องจากมีการเก็บข้อมูล หลักฐานที่รับรองว่าท าธุรกรรมไว้ 

 
๓. เกิดจากมนุษย์ มนุษย์เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการจัดการทั้งหมดขององค์กรต่างๆ หากได้ผู้น าที่

ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรอบคอบ ประมาท ไม่ละเอียดในกิจการ และมีจิตที่อ่อนไหว ขาดความมั่นคงในตัวเอง มีอารมณ์
ขึ้นๆ ลงๆ ย่อมจะเป็นปัญหาต่อการบริหารองค์กรได้ นอกจากนั้น ผู้ท างานเองก็ต้องมีความรู้ มีความพร้อมอย่างแท้จริงใจ 
มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการท างานขององค์นั้นๆ ได้ หากผู้น าหรือผู้ท างานเกิดการทุจริต คิดคดโกง
บริษัท ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นได้ นั่นคือ ความเสี่ยงภัยไปพร้อมกันด้วย 

 
๔. เกิดจากนโยบาย เป็นหลักประกันที่ขับเคลื่อนกิจการนั้นๆ ให้ด าเนินไปคือ นโยบาย เช่น รัฐบาลต้องมี

นโยบายในการบริหารประเทศชาติ มีธรรมนูญ มีหลักธรรมาภิบาล ที่รักษากฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้ มีแผนการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ฉ้อโกงหรือการบริหารที่โปร่งใส ตามแผนการที่ก าหนดไว้ หากขาดหลักการบริหาร ที่ไร้เป้าหมาย 
หรือไร้จุดหมาย การบริหารนั้น ย่อมขาดประสิทธิผลที่จะเป็นประโยชน์หรือเกิดก าไรต่อองค์การนั้น 

 
๕. เกิดจากสังคม เนื่องจากบริบทสังคมนั้นๆ เป็นเครื่องชี้วัด ที่จะก าหนดกระแสให้เกิดการคิดวางแผนได้ว่า 

สังคมนั้นเป็นอย่างไร สังคมตะวันตกเป็นแบบหนึ่ง ตะวันออกเป็นแบบหนึ่ง คตินิยม ความเชื่อของสังคมนั้นเป็นอย่างไร 



๓๒๔ 
 
เช่นเมืองไทยเป็นสังคมพุทธ การบริหารแบบวิถีพุทธหรือมีรากฐานในสังคมพุทธ จึงจะสอดคล้องกับสังคมเป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม สังคมโลกก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ ดังนั้น หากละเลยสังคม ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงได้ 

 
๖. เกิดจากเวลา เป็นตัวก าหนด เช่น เวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ความเสี่ยงภัยส่วนมาก จะเกิดใน

อนาคต เพราะว่า เวลาในอนาคตนั้น ไม่แน่นอน ความแน่นอน จึงเป็นปัจจัยหลักในการท าประกันชีวิตหรือประกันภัย 
อนึ่ง เวลาในปัจจุบัน ก็เป็นเงื่อนไขที่จะส่งผลให้เห็นง่าย เนื่องจากกิจกรรมจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทันที และมีผลกระทบทันที
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน 

 
๗. เกิดจากความไม่เชื่อมั่น ความไม่เชื่อมั่นในกิจกรรมใดๆ นั้น เป็นเรื่องส าคัญในการจะด าเนินงานต่อไปได้ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น เกิดมาจากความไม่รอบคอบ ไม่ละเอียดของผู้น า หรือฝ่ายบริหาร ถ้าผู้น าหรือฝ่ายบริหารขาด
ความเชื่อมั่น ขาดการไว้ใจองค์กรหรือขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ย่อมส่งผลต่อบริษัท จนอาจน าไปสู่ความ
เสียหายได้ ความเชื่อมั่น จึงเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจการประกันภัยความเสี่ยง เพราะธุรกิจนี้อยู่บนรากฐานความ
เสี่ยงอยู่แล้ว จึงต้องเสี่ยงบนความเสี่ยงแบบขาดความเชื่อมั่นไม่ได้ 

 
๘. เกิดจากความไม่รู้ การขาดการเรียนรู้ ขาดการศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่จะท า ย่อมเสี่ยงในการจัดการบริหาร

ได้ เพราะไม่มีหลักการ ไม่มีทิศทาง ไม่รู้อุบัติการณ์ใดๆ ในอดีต ไม่รู้หลักการบริหารที่แท้จริง ไม่มีประสบการณ์มาก่อน 
ย่อมเสี่ยงอย่างมาก บุคคลที่จะมาเป็นผู้น าในการบริหาร จัดการความเสี่ยงนั้น ต้องศึกษาวิเคราะห์ให้รอบด้าน รู้ลึก รู้
ชัดเจน  

๙. เกิดจากการตัดสินใจ ผู้น าที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจ ไม่ลังเล กล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินของตนเอง 
ธุรกิจการประกันความเสี่ยง จึงอยู่ที่การตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะตกลงกัน การตัดสินใจแบบโลเลหรือขาด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรได้ สาเหตุที่น าไปสู่ความเสี่ยงในธุรกรรมทั้งหลายคือ การ
ตัดสินใจนั่นเอง 

 
๑๐. เกิดจากจิตใจ ทั้งหมดที่เป็นสาเหตุพ้ืนฐานของการท าธุรกรรมเสี่ยงภัยนั้น มีสิ่งหนึ่ งที่มองข้ามไม่ได้นั่น

คือ หัวใจหรือจิตใจ ระหว่างผู้บริหารองค์กร ผู้น าที่อ่อนแอ อ่อนไหว อารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ เอาแต่ใจ อีโก้สูง ย่อมจะขาดความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากผู้ร่วมท างานได้ จิตใจผู้บริหารที่หนักแน่น มั่นคง มีคุณธรรม มีเมตตาต่อผู้ร่วมงาน ย่อมสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ร่วมงานมีจิตใจร่วมด้วย 
  
การบริหารความเสี่ยง 

แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสี่ยงทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์
เป็นส าคัญ  



๓๒๕ 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองค์การสมัยใหม่ที่
ส านักงานคณะกรรมการระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกส่วนงานให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาระบบราชการไทย ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 
ความเสี่ยงในการบริหาร ประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอกได้ก าหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมความ

เสี่ยงทุกประเภท  
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ได้แก่ความเสี่ยง  ๔  ประเภท ดังนี้  
 
๑. ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกิดจากนโยบาย การบริหาร

แผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เช่น ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชื่อเสียง เป็นต้น 

 
๒.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน(Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการ

ท างาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและท าให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น ความ
เสี่ยงจากการที่บุคลากรที่ความรู้ความเชี่ยวชาญลาออก ความเสี่ยงจากการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไม่
ชัดเจน ความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบ IT ขององค์กรส่งผลให้เกิดความสูญหายของข้อมูล เป็นต้น  

 
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม

ทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงบประมาณเป็นต้น 

 
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง      ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เช่น ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
  
 จากการระบุความเสี่ยง ไว้ ๔ ประเภท ได้มีการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินว่า แต่ละปัจจัยเสี่ยง มีโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) มากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยมี
การวัดและจัดล าดับความเสี่ยง  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงบประมาณ นโยบายรัฐ เป็นต้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ คือ หลักธรรมมาภิ



๓๒๖ 
 
บาลมี ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความพร้อมรับผิด และหลัก
ความคุ้มค่า๑ ซึ่งมีวิธีการบริหารให้เป็นไปตามหลักดังกล่าวได้ดังนี้  
 ๑. การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ขณะที่กลไกที่มีอยู่
บกพร่อง ไม่สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอย่าง รวดเร็วได้ รวมทั้งเมื่อถูกกระทบ
แล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟันเฟืองการบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนให้ทันต่อ
สถานการณ์ได ้
 ๒. ความอ่อนด้อยและถดถอยของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการหรือเทคโนแครต(Technocrats) คนกลุ่ม
นี้ต้องมีบทบาทส าคัญในการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะนโยบายและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่จ าเป็นในการบริหารประเทศ 
 ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรมส่งผลให้ตัวระบบเองไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดความฉ้อฉลผิด
จริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได้ 
 ๔. ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างชัดเจน  จึง
ท าให้ไม่มโีอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา  
 ๕. ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและมีการร่วมกัน
การกระท าทุจริตอย่างเป็นกระบวนการจากสาเหตุดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกัน โดยเร่งด่วนแล้ว 
โอกาสการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น  
 
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 

ดังนั้น เมื่อทราบสาเหตุพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงจากหลายๆ สาเหตุแล้ว จึงค่อยวางหลักการบริหาร
ความเสี่ยง โดยอาศัยหลักการทางศาสนาพุทธในการมองทิศทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพระพุทธศาสนาได้สอนให้ชาว
พุทธได้ตระหนักรู้ในความไม่แน่นอน หรือโอกาสของชีวิตที่ไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืนใดๆ จึงสอนให้รู้จักการระวังตัวเอง สอนมิ
ให้ประมาทในชีวิตเช่น เรื่อง การครองชีวิต การใช้ชีวิต การท างาน การท าธุรกรรม ต่างๆ ซึ่งล้วนตกอยู่ในความไม่แน่นอน
ทั้งสิ้น เช่น ชีวิตเราอาจสิ้นลมเม่ือไหร่ก็ได้ อาจเจออุบัติภัยทุกเมื่อ 

พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักชีวิตทุกขณะ ทุกเวลาหายใจ สอนมิให้ประมาทในชีวิตของตนโดยให้มีสติ มี
ปัญญาอยู่กับตัวเองเสมอเรียกว่า มีสมาธิ ก าหนดกิจ ก าหนดจิตารมณ์ตนเองได้ ไม่หลงเพลิดเพลินในกิจเฉพาะหน้า การ
ส ารวม ส ารวจตนเองตลอดเวลานี่เอง คือ หลักประกันความเสี่ยงของชีวิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องก ากับตนเอง ถือว่าเราไม่
ประมาทในเวลาของชีวิตนั่นเองอย่างไรก็ตาม ต้องก าหนดหลักการกว้างๆไว้ เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน
ดังหลักต่อไปนี้ 

หลักการบริหารความเสี่ยงบนหลักพุทธวิธี มี ๑๐ ประการคือ 
๑. สัจธรรม การก าหนดทิศทาง กฎเกณฑ์ มีการเกิดขึ้น การด าเนินไป และเสื่อมสลายลง กฎสากลที่ทุก

สรรพชีวิต จะต้องประสบพบเจอ ไม่มีชีวิตใดหลีกหนี หลีกพ้นกฎนี้เลย การบริหารความไม่แน่นอนของธุรกรรมใดๆ จึงอิง

                                         
๑วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๕ – 

๑๓๔. 



๓๒๗ 
 
อาศัยหลักการข้อนี้เป็นส าคัญ เพราะมีกฎนี่เอง เราจึงเสี่ยงที่จะดับสิ้นเมื่อไหร่ก็ได้ การเข้าใจกฎดังกล่าวนี้ได้ ย่อมเห็นสัจ
ธรรมของชีวิต และสามารถก าหนดเส้นทาง วางแผนและยอมรับความเสี่ยงภัยในวันใดวันหนึ่งได้อย่างรู้เท่าทัน 

๒. โลกธรรมทัศน์ ในโลกวิสัย ในโลกมนุษย์ มีสิ่งสรรเสริญ สิ่งวาดหวัง สิ่งต้องการอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่า โลก
ธรรม ๔ คือ ๑. มีลาภ หมายถึง ได้ทรัพย์สินเงินทอง ของใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือบ ารุงตนเองให้เกิดความสุข 
ความสะดวกในกิจกรรมใดๆ นี่คือ ความต้องการของมนุษย์โลก ๒. ได้ยศ หมายถึง ได้ต าแหน่งยศ ฐานันดร ได้เป็นใหญ่ มี
อ านาจในสังคม เป็นเป้าหมายของสังคมโลกท่ีอยากได้อ านาจที่หอมหวานเช่นนี้ ๓. สรรเสริญ หมายถึง การได้รับค าชื่นชม 
ยกย่อง ยกยอ สรรเสริญ เป็นยาชูก าลังใจ ๔. สุข หมายถึง ความต้องการของจิตใจ ที่อยากได้ความสุข ความสบายใจ 
ความเริงร่า เจริญใจทั้งสี่อย่างนี้ เป็นเป้าหมายของโลกมนุษย์ เป็นฝ่ายบวกที่เชิดชูจิตใจมนุษย์ให้แช่มชื่น รื่นใจเสมอ 
กระนั้น ในโลกนี้ไม่มีแต่ด้านดีๆ ด้านเดียว ยังมีด้านลบอีกนั่นคือ เสื่อมลาภ คือ เสียเงินเสียทอง จนเสียใจ เสื่อมยศ คือ
หมดสิ้นอ านาจวาสนา ไม่มีบารมี ไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครชื่นชมสรรเสริญอีกแล้ว มีแต่นินทาว่าร้าย และตกทุกข์ได้ยาก 
ล าบากตรากตร า ไม่มีความสุขเลย ทั้งสองมิตินี้คือ การหลักการมองโลกมนุษย์ให้เห็นสองด้าน เพ่ือน ามาตักเตือน น ามา
สอนตน ให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ไม่แน่นอน เราจะยอมเสี่ยงสุ่มในโลกมนุษย์อีกต่อไป จะไม่ยินดี ยินร้ายโลกมนุษย์ ชีวิต 
จิตใจ ทรัพย์สิน อะไรทั้งหมด เมื่อน าหลักนี้มาประคับประคองสติปัญญาได้ ย่อมชื่อว่า เป็นผู้รู้โลก (โลกวิทู) อย่างแท้จริง 

๓. ชีวสัจทัศน์ เป็นมุมมองที่เห็นมิติในเนื้อหาสาระของชีวิตชีวิตมีสัจธรรมสากลคือ สัจธรรม ที่ด าเนินธรรมไป
ตามปกติ กล่าวคือ ชีวิตมีทุกข์ ทุกข์แปลว่า เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ไม่ม่ันคง ไม่จีรัง อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความตายอยู่ทุก
เมื่อ มันจึงไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมหรือสถานะเก่าของมัน ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆ ของ
โลกที่ปรากฎอยู่อย่างไม่แน่นอนเช่นกัน ดังนั้นกฎเหล่านี้สอดคล้องและสัมพันธ์กันอยู่ 

๔. เหตุ-ปัจจัย องค์ประกอบของสรรพชีวิตนั้น มีหลายอย่าง ในอภิธรรมกล่าวไว้ ๒๔ ประการ เช่น มีเหตุ 
เป็นปัจจัย มีอารมณ์ เป็นปัจจัย มีอาหาร มีกรรม เป็นปัจจัย เป็นต้น ในครั้งพุทธกาลเจ้าลัทธิต่างๆ ถกเถียงกันว่า ชีวิตมี
เหตุ บ้างก็ว่าไม่มีเหตุ ในศาสนาอ่ืนว่า มีพระเจ้า พระพรหมคือปฐมเหตุ มีสรรพสิ่งเป็นผล หลักการที่ว่านี้ สามารถน ามา
สอดสานกับการบริหารความเสี่ยงในฐานนี้ได้ว่า สิ่งใดที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ล้วนมีเหตุปัจจัยจากเหตุหรือต้นเหตุนั้น จึงจะ
มีผลลัพธ์แน่นอน ไม่มีอะไรเกิดข้ึนลอยๆ เหมือนค าที่ว่า "สิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี" 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และยอมรับผลที่จะเกิดขี้นนั้น ถือว่า มีเหตุ มีผลที่พิจารณาตรอง
ตามได้ มิใช่เกิดขึ้นเองลอยๆ เหมือนอุบัติเหตุ ย่อมมีเหตุ จึงมีผลให้เกิดความเสียหาย ส าหรับชีวิต เหตุคือ อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ผลคือ ทุกข์ กรรม วิบาก ผลจะดี จะร้ายอย่างไรก็อยู่ที่ต้นเหตุ ต้นเจตนาของกรรมมนุษย์นั่นเอง 

๕. อัตตทัศน์ ในทัศนะต่างๆ ของผู้คนในยุคต่างๆ ย่อมมีอัตตลักษณ์ของตัวเองในแต่ละยุค ในพุทธกาลก็
เช่นกัน ผู้คนก็มีทัศนะไปตามคตินิยม ตามลัทธินิยมของตนเอง เนื่องจากว่า โลกมีหลายทัศนะ มีหลายคตินิยม การที่จะ
เหมาเอาคติเหล่านั้น มาไว้ในตัวเองหมด ก็อาจล าบากในการกรองทัศนะ ทางท่ีพอเป็นไปได้คือ ถือเอาอัตลักษณ์ของตนไว้
ก่อน ยืนยันในฐานตนเองก่อน เพราะอัตทัศน์นั้น จะสอดคล้องกับตัวเราและเป็นสิทธิในเบื้องต้น 

๖. สติ ปัญญา จากข้อข้างบน จะมีฐานรองรับส าหรับการวิเคราะห์หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุผล
ด้วยตนเองคือ สติ ปัญญาคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพคือ สติและปัญญา เพราะคุณธรรมข้อนี้ จะช่วยสนับสนุนให้การคิด
พิจารณารอบคอบขึ้น การบริหารความเสี่ยงในชีวิต ต้องอาศัยมุมมองของสติ ปัญญานี้ เป็นวิสัยทัศน์ของตนเอง 
โดยเฉพาะปัญญา ที่แปลว่า รอบรู้ รู้รอบ ในกรอบของชีวิตตนเอง ความไม่แน่นอน คือความแน่นอนของสัจธรรม ความ
เป็นไปได้ของชีวิตในวันข้างหน้า ไม่เกินความสามารถของสติ ปัญญาของเรา ที่จะอนุมานได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นบ้างใน



๓๒๘ 
 
อนาคต การวางแผน การจัดการ การไม่ประมาท จึงเป็นการรับประกันได้ว่า ปลอดภัยและยอมรั บได้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
เพราะนี่คือ ปัญญาขั้นสามัญของมนุษย์ 

๗. วิปัสสนาทัศน์ ค าว่า วิปัสสนา แปลว่า การรู้แจ้ง การเข้าใจชัด การเห็นกระจ่าง เมื่อน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หมายถึง การมองเห็นและก าหนดได้ว่า อะไรคือ เหตุ อะไรคือ ผล อะไรคือต้นจิต อะไรคือปลายผล 
การก าหนดรู้เท่าทัน สิ่งที่เกิดข้ึนในขณะจิต จะเป็นบทแม่แบบที่จะก าหนดเห็นผลในอนาคตของการปรากฎการณ์ได้  

๘. สามัญส านึก จิตที่สะสมประสบการณ์ ความรู้ ตลอดชั่วชีวิตมา เมื่อมีส่วนผสมที่ลงตัว จิตนั้นย่อมย่อย 
แล้วถ่ายเทให้กลายเป็นคุณสมบัติที่ดีได้ จิตนี้จึงส านึกและลดความเห็นแก่ตัวลง แล้วกลายเป็นจิตส านึกต่อสาธารณชน ต่อ
คนอ่ืน ต่อส่วนรวมได้ จึงไม่คิดเอาประโยชน์ตนเอง มองเห็นแต่ส่วนรวม การบริหารความเสี่ยงก็เช่นนั้น จึงเกิดการ
จัดระบบให้เกิดผลต่อองค์รวม โดยมิได้เอาตัวเองเป็นหลัก 

การมีจิตส านึกในตนเอง เป็นการลดความเสี่ยงภัยไปด้วย ตรงกันข้ามหากบุคคลใด เห็นแต่ประโยชน์ตนเป็น
ใหญ่ มีความอยากเป็นที่ตั้ง มีใจแคบ ใจกระด้าง ย่อมจะสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ร่วมงานได้ยาก หรือยากท่ีผู้ท าธุรกรรมจะ
เชื่อถือหรือไว้ใจ การเป็นคนใจกว้าง ใจหนักแน่น คือ คุณสมบัติแท้จริงของนักบริหารความเสี่ยง 

๙. จิตสาธารณะ นอกจากมีจิตสากลแล้ว ผู้บริหารต้องมีจิตสาธารณะคือ มีจิตใจกว้าง ช่วยเหลือส่วนรวม
และสังคมอย่างเต็มที่ การมองเห็นสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติได้ชัดแจ้ง นั่นคือ โอกาสที่จะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
ร่วมกัน เพราะทุกสิ่งย่อมมีสายใยเกื้อกูลกัน การบริหารแบบเชิงเดี่ยวไม่อาจประสบผลส าเร็จได้ 

การมองสังคมโลกมนุษย์เป็น อยู่ที่ตาใจที่ไม่บอด คือมีตาใน มีตาที่สามารถมองทะลุกาลเวลา มองทะลุผู้คน
ได้ จึงจะคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นแล้วจัดการไปตามนั้น ส่วนจิตแคบๆ ที่เห็นแก่ตัว ย่อมเป็นจิตที่น าพาองค์กร ไปสู่ความ
เสี่ยงมากขึ้น เพราะขาดสายตาที่ไม่มีวิสัย เรียกว่า องค์กรตนก็รอด ประชาชนก็รอดด้วย 

๑๐. อัตตากุศล จากฐานในตัวตนที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม ที่สนับสนุนจิตใจ การสร้างสังคมหรือบริหาร
จัดการองค์กรได้ดี ที่ส าคัญคือ จิตของบุคคลนั้นๆ ต้องมีภูมิคุ้มกันทั้ง ภูมิฐาน ภูมิท า และภูมิธรรม เป็ นรากฐานธรรมที่ดี
และมั่นคง เนื่องจาก การบริหารองค์กร เป็นการบริหารตนเองให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน นี้ยังถือว่า เป็นการลด
ความเสี่ยงในการเกิดช่องว่างระหว่างผู้น้อยกับผู้บริหารได้ 

คุณธรรมที่ฝังอยู่ในใจ จะสร้างสรรค์และหล่อหลอมคนในองค์กรให้มีจิตที่ดีงาม มีสายตาธรรม มีหัวใจธรรม 
การจะท าอะไรก็ตามจึงต้องมีธรรมน าพา น าทางเสมอ นี่คือ คุณสมบัติการบริหารความเสี่ยงแบบเชิงพุทธ ที่ไม่ใช่บริหาร
แบบหาก าไรท่าเดียว หรือปฏิเสธเรื่อง การบริจาค ให้เปล่าแก่บุคคลหรือองค์การใดๆ 

 
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปัญหาและสร้างธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้ปรากฏเป็นจริงในภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน๒ 

แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรการ ให้สมาชิกในองค์กร นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กร การจัดท าบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

                                         
๒มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม,ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล,[ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล : 

http://www.chandra.ac.th/audit/Good%๒๐Governance๒.html[๒๓ พ.ย. ๕๕]. 

http://www.chandra.ac.th/audit/Good%20Governance2.html


๓๒๙ 
 

การพัฒนาการบริหารจะมีประสิทธิภาพก็โดยใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลัก ๗ 
ประการได้แก่  

๑. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ  
๗. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ๓ 
ทั้ง ๗ ข้อเป็นตัวชี้วัดว่า ระบบหน่วยงานราชการได้มีการพัฒนาระบบงาน หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดีหรือโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยตรง ที่เข้าไปรับบริการจากภาครัฐว่า สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้เขียนบทความจะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมต่อไป 
 หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารงานให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลได้มีมาตรการกลไกเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาองค์กรโดยมีการให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีการบริหารงานตามหลัก
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับ ดูแลการด าเนินงานขององค์กรก็คือบริหาร
กิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อผู้รับบริการองค์กรแต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็น
หลักปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรเองจนท าให้มีการยอมรับนับถือ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่บริหารมีความตั้งใจเข้ามาบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขอย่างแท้จริงไม่ได้เข้ามาเพ่ือตักตวง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 

ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของผู้บริหารองค์กรและพนักงานในองค์กร ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเอง โดยลดภาระของรัฐบาล จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มีผลต่อ
การบริหารพัฒนาองค์กรให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้มารับการบริการในองค์กรนั้นๆ 

การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถแก้ปัญหาได้โดยการน าหลักธรรมมาช่วย
ในการบริหารองค์กรเพ่ือลดปัญหาที่ก่อเกิดให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่หลัก           อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๔ประกอบด้วย  

๑) หมั่นประชุมเนืองนิตย์  
๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ และไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  
๔) ให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เห็นถ้อยค าว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 

                                         
 ๓อัษฎางค์ ปาณิกบุตร,ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
[ออนไลน]์,http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php[๒๓ พ.ย.๒๕๕๕]. 

๔ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php
http://www.84000.org/tipitaka/read/?10/68/86


๓๓๐ 
 

๕) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี และให้ความคุ้มครองปกป้อง  
๖) ให้ความเคารพ สักการบูชาสถานที่ส าคัญ 
๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ (ผู้มีศีล) ทั้งหลาย  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องบริหารทั้งสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากปัจจัย

ภายในย่อมมีผลต่อตนเองเป็นสิ่งแรก ผลได้ ผลเสียอยู่ที่ตนเอง การตัดสิน การแยกแยะ การวิเคราะห์ การประเมินจึง
ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลัก การบริหารความเสี่ยงแบบพุทธ ที่อาศัยจิต อาศัยปัญญา อาศัยบุญ เป็นตัวประสาน มิใช่เอาก าไร
เป็นหลัก เพราะผลก าไรนั้นเป็นแค่ทรัพย์สิน ที่เสี่ยงต่อการสูญหายได้ แต่คุณธรรมประจ าจิต ที่ฝังติดในใจคนไม่สูญหาย 

การบริหารองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงโดยการน าหลักอปริหานิยธรรมมาบริหาร ให้ทุกคนในหน่วยงานได้มีสิทธิ
รู้ ร่วมพิจารณาใช้ปัญญาแก้ไขอย่างพร้อมเพรียงกัน ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์เงื่อนไข หลักการบริหารบ้านเมืองและองค์กร 
และรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบปฏิบัติด้วยภูมิรู้อย่างมีภูมิท า และรักษาไว้ด้วยภูมิธรรมขององค์กรหน่วยงานจะเป็นฐานในการ
บริหารตน บริหารคน บริหารงาน และบริหารองค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล,[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.chandra.ac.th/audit/Good%20Governance2.html[๒๓ พ.ย. ๕๕]. 
วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑),หน้า ๑๒๕ – 

๑๓๔.  
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

[ออนไลน์],http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php[๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕]. 
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๓๓๑ 
 

พระสงฆ์กับการประชาสัมพันธ์ 

พระมหาณรงค์ ยโสธโร, 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี  หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 

 
 
บทคัดย่อ 
 
 พระสงฆ์ในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่เกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรม
สามารถเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การพัฒนาบุคคลนั้นๆ ให้เกิดมีศักยภาพ มีคุณภาพในการท างาน สร้างงาน ให้เกิดผล
ผลิตเป็นที่พอใจขององค์กร หรือเป็นการปรับให้เกิดความสมดุลในกลุ่มบุคคลให้มีความคิด และการจินตนาการเป็นไป
ในทางเดียวกันได้  ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและมีผลต่อเนื่องให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและจิตใจเป็นอย่างมาก  
  พระสงฆ์จึงต้องรู้จักเครื่องมือในการเผยแผ่เพ่ือให้กระจายไปสู่ประชาชนโดยทั่วถึง คือวิธีการประชาสัมพันธ์ที่
จะสามารถกระจายได้ทั่วถึงกันในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่นับวันยิ่งห่างไกลสถาบันศาสนาออกไปทุกขณะ เนื่องด้วยวิถีชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจสมัยใหม่ ท า
ให้คนต้องเร่งรีบการประกอบอาชีพแข่งขันกันจนไม่เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลนี้พระสงฆ์จึงต้องมี
ศักยภาพในการสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น. 
 
 
Abstract 
 
 Currently, Buddhist assume the main role in disseminating an spreading the principles and 
teachings of Buddhism. These principles and teachings can be used as a tool for development of 
effectiveness and quality of individuals in working and productivity of the organization in which there 
are part of, ant for adjusting the balance of groups of individuals so that their thinking and imagination 
are aligned in the same way, This also leads to economic development of the country, and significant 
changes in positive ways socially, emotionally and spiritually. 
 
 Buddhist monk has to acquaint themselves with these tools in order to publish and share 
the principles and teachings of Buddhism to general  public more effectively. This is also considered to 
be a mean of public relations for disseminating and spreading the principles and teachings of Buddhism 
to general public. This is the reason why Buddhist monks have to adjust, adapt and update themselves 
with changing worlds, new trends and technology in order to draw back young generation to Buddhism 
and its principles and teachings otherwise they will be even more far away there from and flown along 
the stream of new and modern worlds recklessly and carelessly. As today the competition is so fierce 
in every way of our life. The way of life in the modem economy is forcing people to rush in almost 
every way of their lives, and no time is available to them to learn the principles and teachings of 
Buddhism that resulting in their ignorance of Buddhism. This the reason why Buddhist monks must 



๓๓๒ 
 
develop their potentials and ability for effective communication of the principles and teaching of 
Buddhism to general public so that they are able to understand even more the substance of Buddhism.  
 
 
บทน า 
 
 พระสงฆ์สามารถท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา ท าให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มเยาวชนสมัยใหม่ที่ไม่ให้ความส าคัญในการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่พระสงฆ์พึงกระท า  
ในการเผยแผ่ธรรมะนี้เป็นเรื่องของการใช้กลวิธีการสื่อสารในการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนให้บุคคลทั้งหลายได้เข้าใจและ
พร้อมที่จะน้อมน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเอง ปัจจุบันพบว่าการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ธรรมะของ
พระสงฆ์นั้นประสบปัญหาอย่างน่าเป็นห่วง เนื่องจากถูกเยาวชนไทยละเลยไปมาก๑ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่พระสงฆ์
จะต้องมีรูปแบบในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแก่ประชาชน  ในความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้การปฏิบัติ
ตนเองอย่างไรให้เหมาะสมเป็นคนดีของสังคม ท าให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข  มีสิ่งเดียวก็คือการประชาสัมพันธ์ แต่
เหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งปวงเหล่านี้พระสงฆ์ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันในการน าหลักพระธรรมเข้าสู่ประชาชน โดยแต่ละพ้ืนที่ 
ท้องที่ก็เป็นไปตามกาลมีการแสดงธรรมพระเทศนาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบ้าง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
หรือในเทศกาลส าคัญ เป็นต้น นี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่พระสงฆ์ก็ท ากันเป็นประจ า แต่สิ่งที่จะเป็นโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
ได้มากยิ่งขึ้นก็มีกันหลายรูปแบบ  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย หรือแผ่นพับ แต่ส่วนของสถานีวิทยุก็ได้ท ากันเป็นบางส่วน ซึ่งก็มี
ข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบ กฎหมายเข้ามา ท าให้การประชาสัมพันธ์ด้านนี้อาจซบเซาลงไปบ้าง  
 

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าให้ประชาชนได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนมากยิ่งขึ้น 
เพราะในปัจจุบันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระสงฆ์ คณะสงฆ์ หรือจะเป็นค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิด
ความเสื่อมถอยการนับถือพระพุทธศาสนา เกิดความไม่เลื่อมใส ไม่สัทธาจนเกิดการชักพาท าให้จิตใจเสื่อมถอยจาก 
จริยธรรม คุณธรรมไปกันมากมาย  จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ น าเข้าสู่การปรับ
ทัศนคติอันเข้าสู่พุทธศาสนิกชนซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างดียิ่ง 

 
๑. ความหมายของพระสงฆ์ 
        พระสงฆ์ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร 
ปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและก าหนดไว้ 
        ภิกษุ คือ พระในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์ คือ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
ความส าคัญของพระสงฆ ์
 ๑. พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ เป็นที่มุ่งสนองประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มได้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเอง และน าหลักธรรมมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 ๒. พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นองค์ประกอบส าคัญของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย และเป็น
สาวกผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักค าสอนของประพุทธเจ้า และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชน 
 ๓. พระสงฆ์เป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชา คือ ต้องปฏิบัติต าม
หลักธรรมค าสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการบวช และมีหน้าที่ยึดหลักอัดประกอบด้วยธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
คนหมู่มาก คือ มีทั้งการศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ 

                                         
๑ ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๗),หน้า–๒. 



๓๓๓ 
 
  
 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทด้วยกัน คือ 
 ๑. อริยสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุมรรคผลตั้งแต่ระดับต้นจนถึงขั้นสูงสุดแบ่งออกได้ ๔ 
ระดับ ได้แก่ 
     ๑.๑ พระโสดาบัน หมายถึง ผู้ละกิเลส ๓ อย่าง คือ  
  ๑. สักกายทิฎฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน)  
  ๒. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  
  ๓. สีลัพตปรามาส (การยึดถือศีลและกิจวัตรอย่างงมงายหรือไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง) พร้อมทั้งมี
ศีล สมาธิและปัญญาพอประมาณ 
 ๑.๒ พระสกทาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลส ๓ อย่างข้างต้นได้ พร้อมทั้งมีศีล สมาธิและปัญญาพอประมาณ และ
ยังท าราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลงได้ด้วย 
 ๑.๓ พระอนาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลสเพิ่มข้ึนอีก ๒ อย่าง คือ  
  ๑. กามราคะ (ความก าหนัดยินดีในกามารมณ์) และ  
  ๒. ปฏิฆะ (ความกระทบกระท่ังแห่งจิต ความโกรธ)พร้อมทั้งมีศีล สมาธิและปัญญา   
      พอประมาณ 
 ๑.๔ พระอรหันต์ หมายถึง ผู้ละกิเลสที่ละเอียดได้อีก ๕ อย่าง คือ  
  ๑. รูปราคะ (ความติดใจในรูปธรรม)  
  ๒. อรูปราคะ (ความไม่ติดใจในรูปธรรม)  
  ๓. มานะ (ความถือตัวหรือส าคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้)  
  ๔. อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน)  
  ๕. อวิชชา (ความไม่รู้จริง) พร้อมทั้งมีศีล สมาธิ และปัญญาบริบูรณ์ 
 ๒. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู้บวชเข้ามาเป็นภิกษุ ยังเป็นปุถุชนอยู่เช่นสามัญชนทั่วไป แต่อบรมบ่มนิสัย 
พัฒนาฝึกตนเอง ปฏิบัติเพื่อความสะอาด สว่าง สงบแห่งจิตใจ สมมติสงฆ์นี้จะต้องมีภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปในการประกอบ
สังฆกรรมในแต่ละประเภท๒ 
  
 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับปญหาสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงไวว่า“วิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งโดยวัดท าหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน เริ่มตั้งแตการ
ใหการศึกษา เปนสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือจัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการเพาะบมขัดเกลานิสัยของคนในชุมชน
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีความรักใครสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน โดยมีพระสงฆท าหนาที่เปนตัวแทน
ของพระพุทธศาสนาในการเผยแผค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา “เปนดังทิศเบื้องบน”๓ 
 
 ในโลกตอนนี้มันเหมือนว่าไม่รู้หันหน้าไปทางไหน จึงต้องหาที่ยึดทั้งทางใจและทางกาย ดังนั้น สิ่งที่จะเห็น
แบบเป็นรูปธรรมที่สุด คือ ศาสนา เพราะความต่างและไม่เหมือน ของโลกทางธรรมนี้แหละ คือสิ่งที่ท าให้อยากออกไป
จากโลกภายนอก เข้าไปสู่โลกของพระธรรมหลายคนอาจมองว่า พุทธศาสนาถึงคราววิกฤต จึงต้องหาวิถีทางเพ่ือด าเนิน
ต่อไป ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนเป็นทางหนึ่งที่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขไปได้

                                         
๒ มานพ นักการเรียน , พระพุทธศาสนากับโลกยุคปัจจุบัน , รวมเรื่องและบทความ ,(กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒ – ๓. 
 

๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๒/๒๐๖. 



๓๓๔ 
 
ทั้งหมด ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ทุกวันนี้ใช่ว่าจะขาดการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  แต่เพราะเหตุของพระสงฆ์อาจมีการประพฤติตนตามมุมมองว่าความเหมาะสมจะสมควรหรือ
เปล่าเท่านั้นจึงขาดความเคารพ และคิดในแง่ลบกับพระพุทธศาสนา  
 

การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมเป็นต้น และใน
ฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้กลายเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนและจากการที่พระสงฆ์เป็นผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ท าให้ชาวบ้านเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลธรรม มีความบริสุทธิ์และเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน ต่างยอมรับนับ
ถือและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเต็มใจ โดยเฉพาะประชาชนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๕ ใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจ๔ 

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับ

ทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรร มทาง
วิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่
วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆของพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๕ 

 
หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่ งสอนประชาชนให้เกิด

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนา ได้แก่   
๑. อบรมแนะน าพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท รวมถึงการปฏิบัติอัน

เกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่างๆ 
๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย  
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์  
๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการปฏิบัติ  
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม และฟังเรื่องที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง  
๖.หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดข้ึนหรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดยที่ชอบ  
๗.ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น  
๘.ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน หรือขวนขวาย

จัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้างที่เกี่ยวกับประวัติพระ
บ้าง เพือ่ให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่างๆ ได้ท่องได้อ่านได้ ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส  

                                         
๔ ปราณี เกื้อทอง, บทบาทของพระสงฆ์ในงานพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีวัดในอ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๔๕. 
  

๕ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 
 



๓๓๕ 
 

๙.ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้นไว้เพ่ือให้เด็กที่ขัดสนได้ใช้ยืม
เรียน ซึ่งกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้ งแบบประเพณี และปรับปรุง ให้
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะจัดขึ้น๖รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการปลูกฝังธรรมะให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติด้วย 

 
ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนนับว่าเป็นสิ่ งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตการศึกษาของคนไทยนั้น

ปรัชญาและรากเหง้าเกิดจากวัดเพราะการศึกษาเกิดจากวัด คนสมัยก่อนให้พระสอนด้านศีลธรรมจรรยาและวิถีการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพเพราะเขาได้รับการปลูกฝังศีลธรรม ท าให้ศีลธรรมจริยธรรมซึมซับ
เข้าสู่สายเลือดจึงท าให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจงาม มีคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เขาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข๗ 

 
พระสงฆ์จึงเป็นส่วนส าคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งพระสงฆ์นั้นยังเป็นจิตวิญญาณ

ของสาธุชนทั้งหลาย ยิ่งจะท าให้การเข้าถึงในส่วนของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดียิ่ง  และได้น าหลักธรรมเข้าสู่
พุทธศาสนิกชน  พระสงฆ์จึงต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เพราะการ
ประชาสัมพันธ์เป็นการน าสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ประชาชน ประชาชนจะได้น าไปปฏิบัติให้เกิดผลบวกให้กับตัวเอง  
ประชาชนก็จะได้ทราบระดับบทบาทของพระสงฆ์ว่าได้สร้างคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง 
 

พระในสมัยพุทธกาล คนฆราวาสฟังธรรมแล้ว เกิดศรัทธา จึงออกบวชตามพระพุทธเจ้า ประพฤติพรหมจรรย์ 
เพ่ือการบรรลุธรรมตาม 

ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ 
เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อ่ืนยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ าแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงท าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัด
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดง
ธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด 

 
ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้

เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมฟังธรรมนั้น ครั้นฟังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็น
ตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ท าได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากา
สาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 

 
สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ ออก

บวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วส ารวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นภัยในโทษเพียง

                                         
๖ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิ การว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์

และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๔๔. 
๗ สมชาย เทพแสง, การปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปจิตและวิญญาณ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๒๗. 



๓๓๖ 
 
เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วย กายกรรม วจีกรรม ที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพร้อม
ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทัง้หลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษ.๘ 

 
ดังนั้น พระสงฆ์ คือสาวกที่ถือเพศบรรพชิตของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติถูกต้องตามพระ

ธรรมวินัย เป็นผู้น าค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนได้ศึกษามาอย่างดีแล้วไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติ
ตาม และเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับการบรรพชาและอุปสมบทตามพุทธ
บัญญัติด้วย  

 
๒. ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

 
 การประชาสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ “Public Relations” โดย “Public” หมายถึง 
หมู่คน ประชาชน หรือสาธารณชน  

ส่วน “Relations” หมายถึง การสัมพันธ์ ดังนั้น ถ้าแปลความหมายแล้ว การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
หมายถึง การสัมพันธ์กับคนหมู่มาก 

 
 เอ็ดเวิร์ด แอล.เบอร์เนส์(Edward L. Bernays) ให้ความหมาย “การประชาสัมพันธ์” ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
 ๑. เป็นการเผยแพร่ ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
  ๒. เป็นการชักจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ ตลอดจน 
      วิธีการด าเนินงานของสถาบัน หน่วยงาน 
  ๓. เป็นการผสมผสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย 
      และวิธีการด าเนินงานของสถาบัน 
 จากความหมาย “การประชาสัมพันธ์” ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “การประชาสัมพันธ์” 
หมายถึง “การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรและกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง
ในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
นั้นๆ บรรลุเป้าหมาย” 

ค าว่า การประชาสัมพันธ์ แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษ คือ  Public Relations โดยค าว่า Public แปลเป็น
ภาษาไทยคือ ประชา ซึ่งหมายถึง หมู่คนและค าว่า Relations แปลเป็นภาษาไทยคือ สัมพันธ์ ซึ่งหมายถึง การผูกพัน
ดังนั้นค าว่าการประชาสัมพันธ์เมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะได้ความหมายว่า “การเก่ียวข้องผูกพันกับหมู่คน” 
 
 การประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันในตัวเอง โดยสามารถอธิบาย
ความละเอียดได ้

ศาสตร์ในที่นี้หมายถึงวิทยาการ ความรู้ความเชื่อถือที่ก าหนดไว้เป็นระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือได้และสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความจริงได้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีระบบ 

วิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิชาที่มีระเบียบแบบแผนมีเหตุมีผลและอาจศึกษาเรียนรู้ได้จากต าหรับต าราต่างๆ
เป็นการศึกษาค้นคว้าหาหลักและทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้ ไว้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์มีการศึกษา
ค้นคว้าถึงกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมนุษย์เพ่ืออธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีปฏิกริยา
สัมพันธ์ต่อกันในสังคมรวมทั้งการศึกษาวิจัยถึงประชามติและความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มบุคคลกับองค์กรสถาบันที่
                                         

๘ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค. 
 



๓๓๗ 
 
เกี่ยวข้อง เป็นต้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถศึกษา เรียนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า
วิชาการประชาสัมพันธ์อยู่ในขอบเขตของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา 

 
  
๒.๑ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศิลปะ 

การประชาสัมพันธ์มีลักษณะการด าเนินงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และทักษะของ
แต่ละบุคคลทั้งยังต้องประกอบด้วยเทคนิคการประชาสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเช่น ความสามารถ
และทักษะในการสื่อสาร ซึ่งถ่ายทอดและลอกเลียนแบบกันได้ยากทั้งนี้เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนย่อม
ไม่เหมือนกันเทคนิคอย่างหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งน าไปใช้แล้วประสบผลส าเร็จหากนักประชาสัมพันธ์อีกผู้หนึ่ง
น าไปใช้อาจไม่ได้ผลและประสบความล้มเหลวก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม เวลาและสถานที่ เป็นต้น 

 
 โดยที่การประชาสัมพันธ์เป็นการน าเอาหลักการความรู้ที่ได้ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ จึงมีลักษณะเป็นศิลปะ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนที่ตายตัวไม่ได้แต่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ
วิธีการให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ในขณะนั้นทั้งนี้ ศิลปะของการประชาสัมพันธ์จะต้องใช้
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลักดังนั้นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ท างานประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของงานประชาสัมพันธ์นั้นๆ 
 การติดต่อสื่อสารคือ “กระบวนการในการส่งผ่านหรือสื่อความหมายระหว่างบุคคล” หรือคือ “ศิลปะแห่ง
การถ่ายทอดข่าวสารความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง”  
 
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่สมาชิกมีพฤติกรรมความต้องการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งนี้
โดยที่มนุษย์มีความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยแสดงออกในรูปของความต้องการ ความปรารถนา 
ความรู้สึกนึกคิดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งการติดต่อสื่อสารจึงมีความส าคัญยิ่งใน
การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์ 
 
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การประชาสัมพันธ์คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเองซึ่ง
ความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือน าข้อมูลหรือเนื้ อหาสาระ
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
  
 ๒.๒ องค์ประกอบของการสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
 ๒.๒.๑ ผู้ส่งสาร (Sender) คือผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการสื่อสาร อาจจะเป็นบุคคลกลุ่มบุคคล องค์กร หรือ

สถาบันก็ได้ ในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าผู้ส่งสารคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมไฟป่า 
สถานีควบคุมไฟป่าหรือถ้าเป็นบุคคลก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

 ๒.๒.๒ ข่าวสาร(Message)คือเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งสารต้องการส่งซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้สามารถสื่ อ
ความหมายหรือตีความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่านั้น ข่าวสารได้แก่
ความรู้เรื่องไฟป่า ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า วิธีการป้องกันไฟป่า วิธีการดับไฟป่าเป็นต้น 



๓๓๘ 
 

 ๒.๒.๓ สื่อ หรือ ช่องทาง (Media or Channel)คือหนทางหรือวิถีทางที่จะน าเอาข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับหากปราศจากสื่อหรือช่องทางแล้ว ข่าวสารก็ไม่อาจไปถึงผู้รับได้ช่องทางในการสื่อสารมีมากมาย เช่น การพูด การ
เขียน การส่งสัญญาณควันสัญญาณเสียงกลอง ไปจนถึงช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน ได้แก่ การพิมพ์วิทยุ 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

 ๒.๒.๔ ผู้รับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสารและเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการสื่อสารโดยเป็นผู้รับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมาให้โดยผ่านทางสื่อหรือช่องทางผู้รับสารจึงเป็นผู้ที่ผู้ส่งสาร
พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารประสงค์หรือปรารถนาในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ป้องกันไฟป่านั้น ผู้รับสาร คือ ประชาชนหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ผู้ส่งสารต้องการให้ข่าวสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องปัญหาไฟป่าและให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า 

 
๒.๓ สื่อประชาสัมพันธ์ 
คือหนทางหรือวิถีทางในการน าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับในปัจจุบันสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลายอันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี่ของโลกอย่างไรก็ตามสามารถ
แบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได้เป็น ๕ ประเภท คือ 

 
สื่อบุคคลหมายถึงตัวบุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆสู่บุคคลอ่ืน สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากติดต่อกับผู้รับสารโดยตรงส่ วนใหญ่
อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอนการให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การ
อภิปราย การปาฐกถา และการพูดในโอกาสพิเศษ ต่างๆแต่สื่อบุคคลก็มีข้อจ ากัดคือ ในกรณีที่เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อนการ
ใช้ค าพูดอย่างเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที และเป็นสื่อที่ไม่ถาวรยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง 
นอกจากจะมีผู้บันทึกค าพูดนั้นๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว้ 

 
สื่อมวลชนจากข้อจ ากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์สู่คน

จ านวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็วมนุษย์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี่การสื่อสารและเกิดเป็นสื่อมวลชนเพ่ือมา
รับใช้ภารกิจดังกล่าวสื่อมวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะของสื่อได้เป็น ๕ ประเภท คือ หนังสือพิมพ์นิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

 
ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความคงทนถาวรสามารถน าข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้ าแล้วซ้ าอีกแต่มีข้อจ ากัด

ส าหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออก 
 
ส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทยุไม่มีข้อจ ากัดด้านการขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารและสามารถรับฟังในขณะที่ท างานอย่างอ่ืนไปด้วยได้ แต่มีข้อจ ากัดคือผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ใหม่
อีกดังนั้นหากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ท าให้ได้ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ 

 
สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุดเนื่องจากสามารถเห็น

ภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงท าให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งแต่มีข้อจ ากัดคือต้องใช้ไฟฟ้าหรือ
แบตเตอรี่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

 



๓๓๙ 
 

สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยวัตถุปร ะสงค์
ในการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เย็บเล่ม เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ 
โปสเตอร์ จดหมายข่าวเป็นต้น หรือที่เย็บเป็นเล่ม เช่น วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษรายงานประจ าปี 
เป็นต้นปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบที่หลากหลาย
ออกไปอีกมากมายเช่นในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึกซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุ
การใช้งานนานแต่มีข้อจ ากัดในเรื่องการน าเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่นแผ่นพับที่เขียนด้วยภาษา
วิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบทอาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย 

 
สื่อโสตทัศน์เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ และหรือเสียงโดยปกติสื่อโสตทัศน์แบ่งได้เป็น ๒ส่วน คือ ส่วนที่

เป็นสื่อวัสดุและส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่นภาพวาด แบบจ าลอง หรือ
ของตัวอย่าง หรืออาจต้องน าไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์เช่นเทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนต์ แผ่นดิสเก็ต แผ่น
ซีดีรอม เป็นต้นส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ได้แก่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์เครื่องฉายภาพยนต์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
โดยภาพรวมแล้วสื่อโสตทัศน์มีข้อดีคือมีความน่าสนใจ เป็นสื่อที่คงทนถาวร น ามาใช้ได้บ่อยครั้งและสามารถ

คัดลอกเพ่ือน าไปใช้ที่อ่ืนได้ง่ายแต่มีข้อจ ากัดคือต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งบางประเภทมีราคาแพง และต้องมีความรู้ในการใช้และ
จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงาน 
  

ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงานประชาสัมพันธ์การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multi-media) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริงเป็นธรรมชาติและผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและ
ตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้ส่วนข้อจ ากัดคือมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้รับต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน 

นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร้พรมแดนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) ยิ่งทวี
ความส าคัญขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของพลโลกในอนาคตอันใกล้นี้โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดีคือ
สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับสามารถโต้ตอบเพ่ือซักถามข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail) 

 
๓. การประชาสัมพันธ์ของพระสงฆ์และพุทธสาสนิกชน 
 
 ศาสนาใดๆ ก็ตามในโลกล้วนเป็นสิ่งดีงาม สร้างและพัฒนาจิตใจให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ทุกคนในชาติที่นับถือศาสนาพุทธมีหน้าที่ด ารงสืบสาน
พระธรรมค าสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตามค าสั่งสอน ไม่เฉพาะเพียงยก
หน้าที่การเผยแผ่ให้แก่พระสงฆ์เท่านั้น แต่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร (ศาสนาพุทธ) ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วย ดังนี้ 
 ๑. หน้าที่ในการประกาศ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  (สถาบันศาสนา) 
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้รับทราบ 
 ๒. หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้รายละเอียดสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของแก่นแท้ เนื้อหาหลักพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 



๓๔๐ 
 
 ๓. หน้าที่ในการจูงใจ เพ่ือสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและค่านิยมอันดีงาม เช่น การจูงใจให้
พุทธศาสนิกชนหันมานับถือศีล ๕ หรือ การเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๔. หน้าที่ในการสร้างการยอมรับในสิ่งใหม่ เพราะมนุษย์ทั่วไปมักกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยและอาจไม่ยอมรับง่ายๆ ต้องอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อธิบายและท าความเข้าใจให้
เกิดข้ึน 
 ๕. หน้าที่ในการสร้างความคาดหวัง เพ่ือให้มนุษย์เกิดความเกรงกลัวละอายในการท าบาป และเห็นผลดีใน
การกระท าความดี รู้จักให้เสียสละ ละเว้นการกระท าความชั่ว ความละโมบโลภมากอันเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลศ 
 ๖. หน้าที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ เคารพศรัทธา ในรูปของสื่อและกิจกรรมแผ่ประชาสัมพันธ์ เป็น
แบบอย่างที่ดีน่าเลื่อมใส เคารพนับถือ 
 ๗. หน้าที่ให้ความรู้ให้การศึกษา มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกทุกวัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งต่างๆ 
เหล่านั้น สามารถเข้ามารบกวนจิตใจของมนุษย์ให้หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข สิ่งยั่วยวนความฟุ้งเฟ้อ จนลืมจิตใจที่สงบอัน
เป็นความสุขท่ีแท้จริงของมนุษย์ 
 ๘. สร้างคุณค่าให้กับพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การเพ่ิมมูลค่าให้กับหลักธรรมค าสั่งสอน ด้วยการน าตัวอย่าง
ที่ดีของผู้ที่ประสบผลส าเร็จ จากการด าเนินชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา มาประยุกต์เผยแผ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
รับทราบ 
 ๙. สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นการเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม เรื่องราวคุณประโยชน์ของพุทธศาสนา กิจกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใส 
 ๑๐. การแก้ไขทัศนคติเชิงลบ เมื่อเกิดความเข้าใจผิด ความระแวง ความไม่พอใจใดๆ เกี่ยวกับหลักธรรมค าสั่ง
สอน การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม นักเผยแผ่ประชาสัมพันธ์จะต้องเร่งรีบด าเนินการแก้ไข ความเข้าใจผิดเหล่านั้น
โดยทันที 
 ๑๑. สร้างความปรารถนาดี การจะสร้างความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นได้ พระสงค์หรือผู้มีหน้าที่เผยแผ่ต้อง
พิสูจน์ตนเองให้เห็น เช่น เป็นแบบอย่างของประพฤติปฏิบัติของสังคมจนเป็นที่ยอมรับ 
 ๑๒. บ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา เผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้
เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยืนนาน เป็นที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติ๙ 
 
 ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดความรู้ อารมณ์ 
และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้สื่อประเภทกิจกรรมมีได้มากมายหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมการแถลงข่าว การสาธิต การจัดริ้วขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดงการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น 
 
 ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความเข้าใจว่าพระสงฆ์ที่ดีไม่น่าจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ มากเกินไป 
แม้ว่าในสังคมปัจจุบันโลกก้าวไปไกลในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วในปัจจุบันแม้วัตถุประสงค์จะเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็
ตาม  เพราะหลายคนอาจคิดเหมือนกันว่าทุกวันนี้ที่ประชาชนเอาพระสงฆ์เป็นต้นแบบ และน าเอาพระธรรมเป็นที่พ่ึง จาก
ความเห็นในความต่าง ต่างไปในเชิงบวกของพระสงฆ์และพระธรรมเพราะทุกวันนี้ที่พุทธศาสนิกชนยังมีความศรัทธากับ
พุทธศาสนา ก็เพราะได้เห็นความต่างของวิถีชีวิตของทางโลกกับทางธรรม  เห็นความต่างระหว่างพระสงฆ์กับคนธรรมดา  

                                         
๙ วรพจน์ นวลสกุล, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี (วัดแสนสุข), 
 



๓๔๑ 
 
ถ้าวันไหนพุทธศาสนิกชนไม่เห็นความต่างของพระสงฆ์กับสื่อโซเชี่ยนมากนัก  ความเคารพศรัทธาก็คงจะหายไป   
พุทธศาสนิกชนเห็นว่าการประชาสัมพันธ์พุทธศาสนาที่ดีที่สุด ไม่ใช่การส่งด้วยข้อความหรือมีการบอกกันด้วยวาจามากนัก  
แต่สิ่งที่ท าให้เกิดความสัทธาคือการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ทางตา  อันต่างจากที่ได้เห็ นกันเกือบจะ
ชินกับสายตาด้วยการที่พระสงฆ์ได้มีการออกบอกบุญกันตามที่สาธารณะต่างๆ จนเป็นที่ความมีสัทธาแต่ก่อนต้องมีอัน
สาบสูญไปได้เช่นกันกัน 
 
บทสรุป  
 

พระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ต่างจากพระสงฆ์ในอดีตที่ต้องที่ต้องเร่งรัดประพฤติประฏิบัติสมณะธรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายของการอุปสมบท แล้วจึงจะมาสั่งสอนอบรมให้สาธุชนได้มีโอกาสสัมผัสกับพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอัน
เป็นแนวทางของการน าไปสู่ความพ้นทุกข์ แต่ในปัจจุบันนี้ต่างจากอดีตไปมากพระสงฆ์จึงต้องปรับหลักการเผยแผ่ค าสอน
ให้เป็นไปตามยุค คือร่วมสมัยกับยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ก็ต้องยังยึดหลักการแนวทางเป็นไปตามระเบียบเดิมของพระธรรมวินัย
ที่ถูกต้องพระสงฆ์จึงมีบทบาทในสังคมมากขึ้นโดยการเข้าถึงประชาชนโดยตรง อันเป็นความเหมาะสมกับสถานการ
ปัจจุบัน ซึ่งสาธุชนนั้นต้องประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  ซึ่งยากที่จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาพระธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จึงต้องมีสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ มากมายทั้งเป็นทางสถานีวิทยุบ้างซึ่งเป็นไปตามสถานะ
ของสถานที่หรืออารามที่จะมีความสามารถ  น าโอกาสการสื่อสารเข้าสู่ประชาชนตามความเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับก็ตาม ก็เป็นแนวทางที่พระสงฆ์สามารถท าได้  แต่ที่สามารถเข้าถึงโดยตรงก็ตามสถาน
การศึกษาในระดับต่างๆ ถ้าเป็นโอกาสและหยิบยื่นมาพระสงฆ์ด าตามปณิธานของตนในการเผยแผ่ก็จะปฏิบัติหน้าที่กัน
อย่างเต็มความสามารถ  พระสงฆ์จึงท าให้ได้มีโอกาสได้รู้จักหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประชาชน
ส่วนหนึ่งก็ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดหรือท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามากนัก อีกประหนึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นก็ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการเผยแผ่กันมามากมาย  และมีการพัฒนาสื่อการอบรมและวิธีการน าเสนอเข้าสู่ประชาชนให้เป็นรูปแบบที่
ทันสมัยมากข้ึน. 
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ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
วารีญา ม่วงเกลี้ยง๑ 

 
บทคัดย่อ 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี ในด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และน าเสนอผล
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม 
ประกอบด้วย ๑) ผู้สูงอายุที่ได้รับอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ๒)ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔ 
พรรษามหาราชา น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) ประชาชนผู้ใช้ถนนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ 
สาย  
 ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ งานอุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 
รองลงมาคือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย และอันดับสุดท้ายคือ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา 
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าพิจารณาในรายละเอียดของการให้บริการงานทั้ง ๓ พบว่า  
 ๑) การให้บริการในงานอุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด การบริการที่ให้ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้การบริการ 
ตามล าดับ โดยมีเสนอแนะว่า ควรมีการพาผู้สูงอายุไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ บ่อยๆ เช่น การพาไปไหว้พระ ท าบุญ ฟัง
เทศน์ ตามวัดต่างๆ หรือการพาไปเที่ยวสวนสาธารณะ หรือชายทะเล และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาเยี่ยมชม
และพุดคุยกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรีบ่อยๆ 
 ๒) โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก การให้บริการที่ให้ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านกระบนการให้บริการ และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงด้านสถานที่ในการจัดโครงการว่า ถ้าหากใช้
สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการจัดยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ไกลจากชุมชน และไม่มีบริการของรถยนต์สาธารณะ ท าให้การเดินทางไปร่วม
โครงการเป็นไปด้วยความล าบาก และถ้ามีการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ควรจะมีการเตรียมอุปกรณ์หรือหรือ
เอกสารไว้ให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม 
 ๓) การให้บริการในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด การบริการที่ให้ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านกระบวนการให้การบริการ ตามล าดับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า ควรมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหลายๆ พ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนทั่วไปแต่ควรมีการส ารวจความต้องการและ
จ านวนของผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา รวมถึงความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้เป็นการสนองตอบสนองตอบ

                                         
 ๑อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี. 



๓๔๔ 
 
ความต้องการของส่วนร่วมอย่างแท้จริง เนื่องจากถนนบางสายก่อสร้างแล้วมีจ านวนผู้ใช้ถนนเพียงไม่ก่ีคน ท าให้ประชาชน
มองว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะบุคคล มิใช่เพ่ือประโยชน์ของของส่วนรวม 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ประชาชน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 
Abstract 
 The objectives of this research areto survey the satisfaction of the people using the framework 
for implementation by the undertakings, in elderly care home residents. It is quantitative research with 
three groups, include 1) the elderly receive 84 Chanthaburi – participants, in 2555.  2) who are in 
Eighty- four Years of The King Project that was sufficiency economy Principle and 3) the people who 
use roads, construction of reinforced concrete 10 lines.      

The results showed that the population were satisfied with the services of the Ministry of 
Chanthaburivery good. First, task to adopt the optimum age in elderly homes, second, the construction 
of 10 reinforced concrete line the road and the last, Eighty- four Years of The King Project is the 
Great. Adopted the philosophy of Sufficiency Economy. 

1) People in elderly homes Chanthaburi were satisfied very good in the facility of the GaraBuon 
in different places to respect the merit sermons by temples or. taking them to the park or beach in 
elderly homes Chanthaburi frequently 

 2) It is satisfiedin the level of service to satisfy the core facilities of Eighty- four Years of The 
King Project. The officers were provided, respectively, a proposal that I think that the location of the 
project. The place of the offense should be the vehicle to facilitate travel for the participants because 
the community is far and no public service. Make a trip to a joint project with great difficulty. 
Undertakings if they are trained on the job should be the construction equipment or documents 
provided enough participants  

3) It is satisfied at the highest level.in serving in the road structure of reinforced concrete 10 
lines. The facilities are insufficient, the official provider Undertakings to process the service that the 
construction of concrete roads in many areas to facilitate travel to the general public but are also 
encouraged to explore the needs and the number of pedestrians passing - out. The needs of the 
community of the public doing things because some roads, roadusers are usefully. 
 
Keywords: Satisfaction, People, The Ministry of Chanthaburi 
 
บทน า 
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ 
องค์กรก าหนดให้มีการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงานในระดับต่างๆ ซึ่งจะท าให้องค์กรเกิด
ความคล่องตัวในการท างาน แนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งถือว่า
เป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยการให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นับว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย กอปรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓๔๕ 
 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่องการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติตามภารกิจและการให้บริการประชาชนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ ท าให้ผู้บริการต้องเน้นการบริหารงานให้บุคลากรผู้ด าเนินงานในหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างมร
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้บุคลากรขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลงานอยู่เสมอ เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องใช้แนวคิดของการบริหาร
จัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการกระจาย
อ านาจการบริหารจากส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 การกระจายอ านาจทางการคลังท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอ านาจให้ท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น โดย
มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอ านาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยค านึงถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการท างานอย่างมี
ความโปร่งใส ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดการบริการสาธารณะร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยง
กันได้ และมีการประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นไม่ได้ก าหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจนมากนัก ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกระจายอ านาจทางด้านการคลังได้เต็มที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในแผนกระจาย
อ านาจ แต่ว่าการกระจายอ านาจทางด้านอ่ืนๆ นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจด้านต่างๆ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนและกระจายอ านาจจากส่วนกลาง จึง
ถือเป็นหน่วยงานที่น างบประมาณและนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
สนับสนุนในการในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานและการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ 
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจที่เกิดขึ้น และด าเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยก ากับดูแล มีความใกล้ชิดประชาชนและเกี่ยวเนื่อง
กับทุกข์สุขของประชาชนที่สุด ทั้งนี้เพราะภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตท่ีกว้างขวางเกี่ยวกับความกินดี
อยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้าน และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความ
ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นคือการบริการประชาชน 
 เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัด ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่ กอปรกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องส ารวจความพึงพอใจที่ใช้เป็นกลไกการเข้าถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการในด้านต่างๆ จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ว่าเป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้เพ่ือน าผลมาปรับปรุงแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Public Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Performance Public Management and Change) และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนมาจากการกระจายอ านาจให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจนลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการอันแท้จริงของประชาชน โดย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ผู้รับบริการเพ่ือประกอบในการพิจารณาก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 



๓๔๖ 
 
 ด้วยเหตุนี้ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจั นทบุรี ได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะประเมินผลวัดการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Public Management) การปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และที่ส าคัญคือ การ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรใน
การบริหารงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการยกระดับให้บริการและการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
ตลอดจนการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขภารกิจต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่า จึงได้เสนอตัวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการการส ารวจการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้ดีมากยิ่งขึ้น พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจสร้างความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการอย่างเข้มแข็ง อดทน อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขโดยรวมของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๒. เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดจันทบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ๑. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้รับบริการจากการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
 ๒. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พ้ืนที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑ เดือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับบริการในงานหรือโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ๓ กลุ่ม คือ 



๓๔๗ 
 
   ๒.๑.๑ ผู้สูงอายุที่ได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 
   ๒.๑.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาพอเพียงพอเพียง 
   ๒.๑.๓ ผู้ใช้ถนนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย 
  ๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ประชาชนผู้รับบริการจากการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ านวน ๓ กลุ่ม คือ 
   ๒.๒.๑ ผู้สูงอายุที่ได้รับอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๐ คน 
   ๒.๒.๒ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาพอเพียงพอเพียงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือก
ตัวอย่าง ๙๕% จ านวน ๔๐๐ คน และท าการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
   ๒.๒.๓ ประชาชนผู้ใช้ถนนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง 
๙๕% จ านวน ๔๐๐ คน และท าการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling)  
 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่  
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  
 ตอนที่ ๓แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ในด้านกระบวนการให้บริการ 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ตอนที่ ๖ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ ๑ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
จันทบุรี 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ได้รับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี พบว่า ผู้สูงอายุเป็นเพศ
ชาย ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ มีอายุระหว่าง ๗๐-๘๐ ปี จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐ และมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๗๐ 



๓๔๘ 
 
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี พบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ อันดับที่ ๑ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖  
 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๘๕ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อันดับที่ ๑ ได้แก่ การให้บริการด้านปัจจัย ๔  การบริการด้านการ
รักษาพยาบาล การบริการด้านพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม และระบบการให้บริการมีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗ และอันดับสุดท้ายคือ กระบวนการ
ให้บริการด้านนันทนาการและด้านทัศนศึกษา ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ 
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าในภาพรวมและรายข้อ ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อันดับที่ ๑ ได้แก่ มีป้ายบอกทาง
หรือแสดงจุดให้บริการที่เห็นเด่นชัด มีสื่อต่างๆ ไว้บริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ มีห้องน้ าที่สะดวกและสะอาด
เพียงพอต่อการให้บริการ และความสะอาดของอาคารที่พัก โรงอาหาร และโรงครัว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และอันดับสุดท้ายคือ สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม สะดวก 
สบาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ 
 ๖. ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้ริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี คือ ควรมีการพาผู้สูงอายุไปเท่ียวในสถานที่ต่างๆ บ่อยๆ เช่น การ
พาไปไหว้พระ ท าบุญ ฟังเทศน์ ตามวัดต่างๆ หรือการพาไปเที่ยวสวนสาธารณะ หรือชายทะเล และอยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนบ้านจันทบุรีอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนที่ ๒ ผลการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๓.๓๐มีอายุระหว่าง ๔๐-๖๐ ปี ร้อยละ ๔๒.๘๐ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/ต่ ากว่า ร้อยละ ๔๗.๗๕ เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๗๑.๘๐ 
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกได้แก่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านกระบวนการให้บริการพบว่าในภาพรวมประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรกได้แก่ 



๓๔๙ 
 
การประชาสัมพันธ์โครงการ และรองลงมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาจัดกิจกรรม การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามก าหนดการและข้ันตอน การจัดท าเอกสาร/ป้าย/เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และวิธีประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมิน ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าในภาพรวมและราย
ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๖ อันดับแรกได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรมมีบรรยากาศที่
เหมาะสม การจัดแต่งสถานที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม เหมาะส าหรับเป็นที่จัดกิจกรรม รองลงมา
คือ เอกสารประกอบการอบรมชัดเจน เข้าใจง่ายและอันดับสุดท้ายคือ มีระบบการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล  
 ๖. ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้ริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในโครงการ 
๘๔ พรรษา มหาราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ควรมีการให้บริการรถรับ-ส่ง จากในตัวเมืองไปยังสถานที่
จัดงาน และควรมีการเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๓ ผลการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑๐ สาย 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ใช้ถนนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๔.๐๐ มีอายุระหว่าง ๔๕-๖๕ ปี ร้อยละ ๓๓.๕๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า ร้อยละ ๕๒.๐๐เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๕๓.๕๐ 
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๘๘.๒๘ อันดับแรก ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และอันดับ
สุดท้ายคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่าทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ อันดับแรกได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจและสร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้รับบริการ และอันดับสุดท้ายคือ สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ อันดับแรก ได้แก่ มีระบบอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น มี
ป้ายบอกเส้นทาง การแบ่งเขตการจราจรที่ชัดเจน รองลงมาคือมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้ริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย คือ ควรมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหลายๆ พ้ืนที่ แต่ควรมีการ



๓๕๐ 
 
ส ารวจความต้องการของประชาชนและจ านวนของผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่การเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะบุคคล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ด้านกระบวนการให้บริการจากผลของการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ผู้รับบริการพึงต้องการ
ได้รับจากกระบวนการให้บริการของของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงควรท าการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการของผู้รับบริการในแต่ละพ้ืนที่ ก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินการของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
 ๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการได้รับ
จากบุคลากรที่จะให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานที่ตนเองต้องบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
 ๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่ประชาชนต้องการ
ได้รับจากการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม และมีการจัดท าเอกสารที่ให้รายละเอียดและ
ข้อมูลในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
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บทคัดย่อ 

รัฐศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมที่มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ เชิงอ านาจและ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติที่เนื่องจากการได้ การมี และการใช้อ านาจนั้น ทั้งเรื่อง ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
รูปแบบ โครงสร้าง ระบบการปกครอง รวมทั้งกระบวนการแบ่งสรรอ านาจ ทั้งทางด้านนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการ 
การได้มาซึ่งอ านาจและการบริหารจัดการอ านาจ การตัดสินวินิจฉัยในอ านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของ
ประชาชนในสังคมและประเทศหนึ่งๆ โดยระบบการปกครองมีท้ังแบบรวมศูนย์ ผูกติดกับผู้มีอ านาจคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งที่ก าหนดโครงสร้างออกแบบอ านาจในสังคมเรียกว่าระบบเผด็จการและระบบที่ยึดถือ เอามติมหาชนเป็นผู้
ตัดสินในการก าหนดระบบและบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งทางการเมืองเรียกว่าระบบประชาธิปไตยในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้ง 
การผสมผสานรูปต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือพัฒนาให้มีความลงตัวมากที่สุด การศึกษาทางรัฐศาสตร์ยังรวมทั้งการพัฒนาการ
ทางการเมืองของประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ในขณะที่พระพุทธศาสนาได้เน้นถึงความจริงของชีวิตและโลกตามธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติและการเข้าถึง
สันติสุขที่ปราศจากความทุกข์ครอบง าทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและทางจิตวิญญาณ 
ด้วยการเรียนรู้และการปฏิบัติในชีวิตให้มีความถูกต้องเรียกว่าสัมมาญาณทัศนะ และสัมมาปฏิปทา จนสามารถดับทุกข์ ได้
อย่างสิ้นเชิง หลักการที่เรียกว่าธรรมาธิปไตย โดยมีชีวะทัศน์และโลกทัศน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคมรวมทั้งการปกครอง
ที่เรียกว่าการปกครองโดยธรรม คือให้มีความถูกต้องในการท างานทางด้านการเมือง คือการบ าเพ็ญบารมี  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติสุให้กับเพ่ือนมวลมนุษยชาติและการท าหน้าที่เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึง
ธรรม การได้มาซึ่งอ านาจและการใช้อ านาจต้องตั้งอยู่บนความถูกต้อง ชอบธรรมเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงตั้งองค์กรท างาน
ด้านธรรมาธิปไตย โดมีพุทธบริษัททั้งสี่ มารองรับการท างาน มีทั้งระดับโลกที่เรียกว่าโลกีย์และธรรมเรียกว่าโลกุตรธรรม 
อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้น าในทางโลกและธรรมต้องมุ่งเน้นการสร้างบารมีธรรมเพ่ือสร้างประโยชน์และความสุขอย่างเป็น
ธรรม ด้วยความเจ้าใจในธรรมชาติของโลกและธรรม พระพุทธเจ้าจึงได้จ าแนกอ านาจทางการเมืองออกเป็น สามระบบ 
กล่าวคือ 1. ระบบอัตตาธิปไตย คือแบบรวมศูนย์นิยมไว้กับบุคคลและคณะบุคคลเช่นระบบกษัตริย์หรือสมบูรณายาสิทธิ
ราชเป็นต้น 2. ระบบโลกาธิปไตย ที่เน้นความต้องการและมติของมหาชนเป็นใหญ่ในการใช้อ านาจ และ 3. ระบบ
ธรรมาธิปไตย ที่มีคณะสงฆ์ทั้งภิกษุและภิกษุณีสงฆ์เป็นผู้น าและคฤหัสถ์อุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้สนับสนุนและตาม 
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีที่จะสร้างระบบการเมืองการปกครองให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์และความสุขโดย
การ รุกไปสร้างศรัทธาในธรรมแก่นักปกครองในระบบอัตตาธิปไตย โดยให้กษัตริย์ทั้งหลายปก ครองด้วยหลัก 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิธรรม พรหมวิหารธรรม ฯลฯ ในขณะที่ทรงส่งเสริมการปกครองโดยธรรมผ่านระบบ
ประชาธิปไตย ตามหลักอปราหานิยะธรรม หลักสามัคคีธรรม ในขณะที่ทรงส่งเสริมหลักธรรมาธิปไตย ไว้ด้วยการสั่งสอน
ให้พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ใช้หลักพระธรรมวินัย และความไม่ประมาทในการท าหน้าที่ เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่
เหล่าสัตว์ทั้งนักการปกครองและประชาชนเพ่ือให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการใช้หลักธรรมาธิปไตยในการ
ปกครองเพ่ือสร้างระบบการเมืองให้ผดุงรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามและสันติสุขร่วมกันคนในชาติสืบต่อไป  
ค าส าคัญ:รฐัศาสตร์ พุทธศาสนา รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตยธรรมาธิปไตย  
  
Abstract 
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  Politicalscience is the scientific body of knowledge regarding social science which emphasizes 
on human relationship concerning authorities or power and benefit of human being. It contents are 
about philosophy, concepts, principles, structures and system as well as process of obtaining and 
administration on authorities of parliament, cabinet and courts for the welfare, benefit and happiness 
of all sides of the people living in all countries. Models of authorities can be centralization or dictator 
system and decentralization or democracy system as well as mixed both models together becoming 
the various political systems. It also studies about history and evolution of politic of many countries in 
different regions.  

While Buddhism emphasizes on the natural truths of life and world including practical method 
leading to peace which is free from all kinds of sufferings- physically, mentally,socially and spiritually 
by the correct knowledge and practice called Samma-yana and Samma-patipataleading to the absolute 
cessation of sufferings based on the principles of Dharmma or righteousness and also having life style 
and world views for life and social development including the good governance on ruling according to 
the Dharmma principles as the tool to achieve the state of Dharmma which is free from all kinds of 
sufferings or problems. Therefore, the obtaining and administrating of the authority or power must carry 
out the righteousness. The Lord Buddha established Buddhist organization called “Buddhaparisatta” 
the four groups of Buddhists both Mandan and Supper-Mandan levels so as to cultivate the Dharmma 
perfection leading to the beneficial and peaceful happiness of the human beings.  

Therefore, The Lord Buddha divided the political power in to 3 systems:- 1. Attatippatayya, the 
dictatorship system or centralization power such as monarchy and communism.2. Lokartippatayya, the 
democracy system such as the presidential and parliament system. 3. Dharmmatippatayya, 
righteousness and justice or good governance system.  

The Buddha had methods to create political Dharmma system and encourage the both sides of 
centralization and de-centralization of political systems for the monarchy system, he encourage the 
king to be confident inDharmma principles and applied them to govern the people such as Dharmma 
principles of Tossapitrachdhamma, Chakkavattidhamma and Prommaviharadhammaext while he 
supported politician in democracy system with the dharmma principle of Apparahaniyadhamma and 
Samakkeedhamma or the principle of harmoniously work. For the dharmmathippatayya governance 
system, the Lord Buddha preached monks and nuns to follow his teachings as called Dharmma and 
Vinaiyya (disciplines and doctrines) and training themselves with carefulness principle to achieve the 
goal of renunciation and also for welfare, prosperity, happiness and peace of society. Therefore, both 
governors and people have to obtain body of knowledge and potentiality to employ principles of 
Dharmma or righteous and justice ruling principles so as to create correct governing system in the 
society.  

 
Key words  :Political Science, Buddhism,Political science in Buddhism,Supremacy of self 
Supremacy of the world or publish opinion,Supremacy of the Dharmma or righteousness   
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 รัฐศาสตร์(Political Science) คือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง การปกครองอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ
แบบวิทยาศาสตร์๒รัฐศาสตร์แนวพุทธเป็นการศึกษาในเรื่องของการยอมรับในอ านาจของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์
และความสุขให้กับเพ่ือนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและแนวนโยบายของรัฐที่มีผลต่อความสงบสุขของคนในสังคม และ
พระพุทธเจ้าทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหมดต่างก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ส าคัญเรียกว่านิยาม5๓ คือ1. สภาพแวดล้อมที่
หล่อหลอมตัวมนุษย์ทั้งที่เป็นสะสารและพลังงานต่างๆ (อุตุนิยาม) 2. เงื่อนไขธรรมชาติที่เป็นไปของการมีชีวิตของมนุษย์ 
(พีชนิยาม)3. เจตนารมณ์และความมุ่งหวังในการก าหนดทิศทางร่วมกัน (จิตตนิยาม) 4.พฤติกรรมในการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันของมนุษย์ (กรรมนิยาม)และ 5. ความที่มนุษย์ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติแห่งพระไตรลักษณ์ 
(ธรรมนิยาม) ที่มีระยะเวลาจ ากัดและต้องด าเนินไปด้วยความไม่ประมาท เพ่ือให้ได้เข้าถึงความจริงแท้ที่เป็นประโยชน์และ
ความสุขสูงสุดของมวลมนุษยชาติคือความเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางเรียนรู้
เพ่ือสะสมบารมีธรรมครั้งเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเจ้าชาย หรือกษัตริย์
เช่นการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร หรือผู้น าของหมู่สัตว์ในการเสียสละ แก้ปัญหา ยอมอุทิศตนแม้ทางร่างกายและ
จิตวิญญาณเพ่ือการผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามเพ่ือเป็น การสะสมบารมีธรรมและวางรากฐานแห่งธรรมไว้ในสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 ครั้นเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงอยู่ในต าแหน่งแห่งพระธรรมราชา พระผู้มีอ านาจโดยธรรมและ
ประกาศธรรมใช้และจ าแนกธรรมในการสร้างประโยชน์สุขแก่มวลเวไนยสัตว์ ดังนั้นในทางรัฐศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
จึงหมายถึงการใช้ธรรมเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งอ านาจและการใช้อ านาจก็ต้องให้เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรมเพราะว่า
ธรรมจึงหมายถึงความจริงแท้ที่ส าคัญจ าเป็นแก่มวลมนุษยชาติเรียกว่า อริยสัจ 4 ธรรมยังหมายรวมถึงประโยชน์ที่มนุษย์
ทุกคนจะต้องได้และเข้าถึงคือ อรรถธรรม ตามหลักประโยชน์เบื้องต้นหรือพ้ืนฐานที่จะต้องท าตนเองให้รอด (ทิฏฐธรรม
มิกัตถะประโยชน์) ประโยชน์และความสุขในสังคมหรือสาธารณะ (สัมปรายิกัตถะประโยชน์) และประโยชน์สูงสุดที่อยู่
อย่างรู้เท่าทันในการเกิดดับของอ านาจและการไหลเวียนของประโยชน์ที่เกิดจากการใช้อ านาจตามเหตุปัจจัยจนไม่มีความ
หวั่นไหวตามกระแสการขึ้นลงของอ านาจ แต่เน้นการมีและใช้อ านาจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดไม่
เป็นทุกข์ (ปรมัตถะประโยชน์) หลักการปกครองโดยธรรมยังหมายรวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์กติกาและครรลองที่ถูกต้องใน
การบังคับใช้ร่วมกันอย่างเป็นสุข (ศีลธรรม) จนหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ หรือ
การเมืองที่ปราศจากศีลธรรมคือการเร่งน าสังคมไปสู่ความวิบัตินั่นเอง  
 การปกครองโดยธรรมจะต้องน าไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในการตัดสินยุติปัญหาความขัดแย้งโดย
ปราศจากอคติทั้งสี่ประการคือความล าเอียงเพราะรัก โกรธเกลียด ความไม่รู้ชัดในข้อเท็จจริงและการตัดสินความถูกผิด
บนฐานแห่งความกลัว เราเรียกระบบการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนี้ว่าความเป็นธรรม (ยุติธรรม) และเมื่อ
การเมืองตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ทุกฝ่ายรับรู้และมองเห็นร่วมกันในความทุกข์ปัญหาของกันและกัน เห็นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม บนหลักแห่งกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นธรรมถูกต้องและเที่ยงธรรม จนยุติปัญหาโดยธรรมเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายแล้ว ก็จะน าพาให้ประชาชนในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเราเรียกพลังดังกล่าวนี้ว่าระบบสามัคคีธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า สุขะสังฆัสสะสามัคคี ความสามัคคีของ
หมู่ชนน ามาซึ่งสันติสุขของคนในสังคม  
 ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์โลกที่มีทั้งการด าเนินชีวิตไปตามกระแสแห่งโลกหรือ 
วัฏฏะแห่งกิเลส กรรม และวิบาก ด้วยอ านาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ ตัณหาความปรารถนาที่ผิดพลาดไร้ขอบเขต และ
อุปาทานคือยึดมั่นถือถือผิดในสิ่งทั้งหลาย ที่ส่งผลให้มนุษย์มีบุคลิกที่มีลักษณะสุดโต่งสองด้านคือชอบกับไม่ชอบ ไม่รักก็
เกลียด ไม่ซ้ายก็ขวา ไม่ยึดถือตนเองก็ยึดเอาสังคม ส่งผลในเรื่อง 

                                         
๒Miranda Steel. Oxford Word power: Dictionary for learners of English ๒๐๐๔. p.๕๐๗ 
๓ที.อ. ๒/๓๔; สงฺคณี .อ.๔๐๘. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1&p=2
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ของความคิดอ่าน นึกคิดในเรื่องอ านาจว่าถ้าไม่เป็นเรื่องของตนหรือพวกของตน ก็เป็นเรื่องของสังคม สาธารณะที่จะต้อง
ช่วยกันด าเนินการ จึงเป็นแนวคิดและเรื่องการเมืองแบบโลกิยะหรือทางโลกที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า การเมืองหรืออ านาจ
แบบอัตตาธิปไตย และการเมืองอ านาจแบบโลกาธิปไตยภายหลังการตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงได้สร้างการเมืองแบบใหม่ข้ึน
เรียกว่าระบบธรรมาธิปไตย คือการเมืองเพ่ือรักษาธรรม หรือการเมืองที่ส่งเสริมคนให้เข้าถึงธรรมคือความถูกต้องเที่ยง
ธรรมจนท าให้หมดกิเลสและกองทุกข์ท้ังปวง  
 ที่มองเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์เป็นเรื่องของตนเอง กลุ่มพวกพ้องของตนที่เรียกว่าอัตตาธิปไตยนั้น
ท าให้คนที่เชื่อในอ านาจแบบนี้มีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ยึดถือเอาตนเป็นใหญ่หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงาม 
โดยละเลยความจริง ความดีงาม ความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในคนอ่ืนๆ พวกอ่ืน  กลุ่มอ่ืนมีหรือมองเห็น จึงท าให้เกิด
การใช้อ านาจให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองและพวกของตน โดยออกแบบระบบการผูกขาดอ านาจและ
ผลประโยชน์ในเชิงโครงสร้างหน้าที่ (Structural and Functionalism) รวมศูนย์ (Centralization) จารีตนิยม 
(Traditionalism) จนกลายเป็นวิถีการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม ที่หยุดนิ่งอยู่กับความคิดที่ผูกติดกับโครงสร้างแบบเดิมที่ไม่
เปลี่ยนแปลงจึงถูกเรียกแนวคิดทางการเมืองดังกล่าวนี้ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยม (Conservatives)ปัจจุบันเราเรียกอ านาจแบบ
นี้ว่าแบบเผด็จการ (Dictatorship power) หรือการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ (Communism)เน้นความเฉียบขาด 
รวดเร็ว และประสิทธิภาพของการใช้อ านาจในการจัดการกับความไร้ระเบียบ การจัดระบบโครงสร้างของความสัมพันธ์
ของคนในสังคม รวมทั้งการจัดสร้างระบบความเชื่อ องค์ความรู้และการก าหนดคุณค่าความหมาย ความส าคัญของ
ต าแหน่ง หน้าที่การงานที่สัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้างของอ านาจแบบรวมศูนย์  
 พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในยุคแห่งการปกครองแบบรวมศูนย์ที่มีกษัตริย์ท าหน้าที่เป็นนักการปกครองเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะเป็นเมืองหรือนครรัฐ (City state) มีทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ มีอ านาจและอธิปไตยในอาณา
เขตเป็นของตนเอง หรือมีลักษณะเป็นเมืองประเทศราชที่จะต้องถวายเครื่องบรรณาการเพ่ือยอมรับในอ านาจของเมือง
ใหญ่ พระพุทธองค์ทรงทราบถึงอ านาจในทางโลกดังกล่าวที่ได้ 
ยึดถือสืบต่อกันมา จึงมีการเข้าไปโปรดกษัตริย์ ผู้ปกครองรัฐต่างๆ ให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมที่ทรงตรัสไว้ดีแล้ว 
โดยมุ่งเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อจากเทวะราชาที่ผูกขาดอ านาจเชิงแนวดิ่ง ให้เป็นธรรมราชาที่มีธรรมเป็นเครื่องปกครอง
และใช้ธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบารมีธรรมเพ่ือให้เข้าถึงความไร้ตัวตนในที่สุด ทรงชี้ให้เห็นว่าอ านาจที่แท้จริงเกิด
จากการให้ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้ถูกต้องและเที่ยงธรรมจนเป็นที่ยอมรับและได้ความเคารพนับถือชาว
ประชาจึงได้แต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ดังที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรที่ว่าด้วยที่มาของกษัตริย์ที่เกิดจากการยอมรับของประชาชน
ในการท าหน้าที่ถูกต้องและเท่ียงตรงในการแบ่งผลิตผลทางการเกษตรคือข้าวสาลีอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมนั่นเอง  
 เมื่อพระราชาทรงศรัทธาในกุศลคุณความดีแล้วพระองค์ทรงถ่ายทอดหลักธรรมที่เหมาะสมกับการเป็นนัก
รัฐศาสตร์หรือนักการปกครองที่ดีแด่พระราชาและผู้ปกครอง ผู้บริหารที่มีอ านาจในการน าสังคม เพราะถ้าพระราชาทรง
ธรรมแล้ว การใช้สติ ปัญญา และเมตตาก็มีความถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการที่เชื่อมโยงบรรสาร
สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ ส่งผลให้ผสกนิกรหรือประชาชนมีความเข้มแข็งและเกิดสันติสุขในธรรมและพระราชาทรง
บ าเพ็ญพระองค์เองให้เป็นแบบอย่างแห่งการศึกษา ปฏิบัติ และการมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัย รวมทั้งการส่งเสริม
ประชาชนให้ใช้ธรรมเป็นที่พึ่ง โดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมส าหรับพระราชาหรือนักปกครองในระบบดังกล่าวนี้คือ  

1. ทศพิธราชธรรม 
2. ราชสังคหวัตถุธรรม 
3. จักรวรรษธรรม  
4. พรหมวิหารธรรม 

  ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองของพระราชาในระบบสมบูรณาสิทธิราช เพ่ือให้มีบารมี
ธรรมในการปกครองอย่างกว้างขวาง ชนะปัญหาและอุปสรรคหรือความวุ่นวายทั้งปวง ซึ่งประกอบด้วย 

 



๓๕๕ 
 

ราชธรรม 10๔หรือ ทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชกิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ , คุณธรรมของ
ผู้ปกครองบ้านเมือง, ธรรมของนักปกครอง 

1. ทานคือการให้การสละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาชนและการบ าเพ็ญสาธารณประโยช 
2. ศีล ความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง 

และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน 
3. ปริจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุขของ

 ประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
4. อาชชวะความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวง

 ประชาชน 
5. มัททวะ ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิ ริยา

สุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 
6. ตปะความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าย่ ายีจิต ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหล

 หมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่ าเสมอหรืออย่างสามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญ
เพียร ท ากิจให้บริบูรณ์ 

7. อักโกธะ ความไม่โกรธคือกระท าการต่างๆ อย่างมีเหตุผลและมีเมตตาธรรม 
8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริง

อ านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียด
ชัง  

9. ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูก
ยั่วถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

10. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะ
ถ้อยค าที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ สติมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คื ความเที่ยง
ธรรม ก้ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม่
ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป  

  2. ราชสังคหวัตถุธรรม 4๕สังคหวัตถุของผู้ครองแผ่นดิน หรือ ราชสังคหวัตถุ 4 (สังคหวัตถุของพระราชา, 
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน, หลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครอง 

  1. สัสสเมธะความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร 
2. ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ 
3. สัมมาปาสะ ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวใน

พาณิชยกรรม เป็นต้น        
4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ น้ าค าควรดื่ม คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ 

สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าในอันดี และความนิยมเชื่อถือ  
  3. จักรวรรดิวัตร 5๖วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ, พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ , ธรรม

เนียมการทางบ าเพ็ญพระราชกรณีย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ,หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่        

                                         
๔ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔;  
๖ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕ 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?28/240/86
http://www.84000.org/tipitaka/read/?21/39/54
http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/35/65


๓๕๖ 
 

  1. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพนับถือบูชาย าเกรงธรรม ยึดธรรมเป็นหลัก เป็นธงชัย เป็นธรรมาปิ
ไตย 

2. ธรรมิการักขา  รมจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธร 
 
       ก. อันโตชน แก่ชนภายใน ตั้งแต่พระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมด คือ คนใน

ปกครองส่วนตัว ตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไป ด้วยให้การบ ารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเป็นต้น ให้อยู่โดยเรียบร้อย
สงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน  

       ข. พลกาย แก่กองทัพ คือ ปวงเสนาข้าทหาร, ข้าราชการฝ่ายทหาร  
       ค. ขัตติยะ ในพระบรมเดชานุภาพแก่กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ เจ้าเมืองขึ้น, ปัจจุบันสงเคราะห์ชนชั้นปกครอง

และนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย, ข้าราชการฝ่ายปกครอง  
       ง. อนุยนต์ แก่ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย , ปัจจุบันควรสงเคราะห์ข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้า

ทั้งหมด 
       จ. พราหมณคฤหบดี าพิธี เจ้าต ารา พ่อค้า เจ้าไร่เจ้านา คือ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ หมอ พ่อค้า แก่ชนเจ้

ผู้ประกอบอาชีพวิชพต่างๆ และเกษตรกร ด้วยช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้น  
       ฉ. เนคมชานบท ไม่ทอดทิ้งประชาชนที่อยู่ชนบท ชายแดนหรือชายขอบของสังคมและประเทศ 
       ช. สมณพราหมณ์ ให้ความคุ้มครองแก่สมณะ ชี พราหมณ์ผู้ทรงศีลธรรมอันดีทั้งหลาย  
       ญ. มิคปักษี ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพยากรสัตว์ป่าหายากท้ังหลาย 
 

       3. อธรรมการนิเสธนา ห้ามกั้น มิให้มีการอันอธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณาเขต คือ จัดการป้องกัน แก้ไข มิให้มีการ
กระท าความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดข้ึนในบ้านเมือง  
     4. ธนานุประทาน นปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้ 
     5. ปริปุจฉา ปรึกษาสมณะ พราหมณ์ ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา อยู่เสมอตามกาลอันควร เพ่ือให้รู้

ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ข้อนี้ปัจจุบัน
สงเคราะห์นักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรมเข้าด้วย  
       แต่ใน อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เอง ท่านจัดต่างออกไปดังนี้๗ 

           1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึและ สงเคราะห์ชนภายในพลกายกองทหาร 
           2. ขตฺติเยสุ สงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นหรือที่อยู่ในอาณานิคมของตน 
           3. อนุยนฺเตสุ สงเคราะห์เหล่าเชื้อพระวงศ์ ผู้ตามเสด็จเป็นราชบริพาร 
           4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ คุ้มครองพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  
         5. เนคมชานปเทสุ คุ้มครองชาวราษฎรพ้ืนเมืองทั้งหลาย  
         7. มิคปกฺขีสุ (คุ้มครองเนื้อนกที่เอาไว้สืบพันธุ์) 

           8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป (ห้ามปรามมิให้มีการประพฤติการอันผิดธรรม) 
           9. อธนาน ธนานุปฺปทาน (ท านุบ ารุงผู้ขัดสนไร้ทรัพย์) 
           10. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉน (เข้าไปหาและสอบถามปัญหากะสมณพราหมณ์) 
           11. อธมฺมราคสฺสปหาน (เว้นความก าหนัดในกามโดยอาการไม่เป็นธรรม) 
           12. วิสมโลภสสฺปหาน เว้นโลภกล้า ไม่เลือกควรไม) ่ควร( 
 

                                         
๗.ที.อ ๓/๔๖ 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=33&p=1


๓๕๗ 
 
 4. หลักพรหมวิหารธรรม๘ คือหลักการปกครองที่ผู้มีอ านาจจะต้องมีกระบวนทัศน์ที่เป็นบวก และมองเห็นดึง
เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย และวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกัน
ในสังคม พร้อมดึงศักยภาพในบุคคลมาร่วมในการพัฒนาเป็นพลังบวกและมีความรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
หรือความข้ึนลงในเชิงอ านาจ โดยหลักพรหมวิหารธรรมมีอยู่ 4 ประการคือ  
 พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์
ทัง้หลายโดยชอบ 

1. เมตตาความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่ว
หน้า  

2. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
3. มุทิตา ความมีจิตผ่องใสบันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นมีความสุขประสบความส าเร็จดีงาม หรือมีความเจริญก้าวหน้า  
4. อุเบกขาความมีจิตพิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเป็นกลางไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่

สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทั้งผิดและถูก ดีและร้าย อยู่ด้วยจิตรู้เท่าทันเห็นการเกิดดับของสิ่งทั้งหลาย 
 

ในขณะที่การปกครองในระบบโลกาธิปไตย หรือระบบที่ยึดถือเอากระแสของคนส่วนใหญ่ หรือความสามัคคี
พร้อมเพียงของประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง รับค าแนะน าความคิดเห็น 
ปัญหา ความทุกข์ร้อนของคนส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในความดีงามและความหลากหลายแตกต่าง มีการประสานพลังใน
ทุกภาคส่วนเพ่ือการบริหารกิจการการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันจึงหมายถึงการปกครองโดยเสียงคนส่วนใหญ่ หรือ
กระแสของความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่าระบบประชาธิปไตย ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านจริตทั้ง 6 ได้แก่ ราคะจริต โทสจริต สัทธาจริต วิตกจริต พุทธิจริต มีความแตกต่าง
กันในระดับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถตามหลักอัธยาศัย 4 หรือดอกบัว 4 เหล่า เพ่ือใช้ในการจัดสรรธรรมให้
เหมาะสมในการประกาศพระศาสนา รวมทั้งในสมัยพุทธกาลเองก็มีบางเมืองที่มีการปกครองกันด้วยระบบสามัคคีธรรม 
หรือระบบโลกาธิปไตย 

หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงส่งเสริมการปกครองในระบบสามัคคีธรรมหรือระบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน เน้นความหลากหลายแตกต่างเป็นความงดงามในการท างานด้านการเมือง มีดังต่อไปนี้ 

1. หลักกัลยาณมิตร๙ 
กัลยาณมิตตตา  ความมีกัลยาณมิตร คือ)มีผู้แนะน าสั่งสอน ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี
, ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถ ซึ่งจะช่วย
แวดล้อม สนับสนุนชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ด าเนิน
ก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ , สิ่งแวดล้อมทาง
สังคมท่ีด ี
       “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณข้ึนมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด ความมี
กัลยาณมิตรก็เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น” 
       “ความมีกัลยาณมิตร เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ การครองชีวิตประเสริฐ) ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่า ผู้มี)
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักท าให้มากซึ่งอารยอัษฎางคิกมรรค” 

                                         

๘พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๑๕๓ 

๙องฺ.เอก. ๒๐/๗๒/๑๖, ๑๒๘/๒๕;  

http://www.84000.org/tipitaka/read/?20/72/16
http://www.84000.org/tipitaka/read/?20/128/25


๓๕๘ 
 

       “อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา ก็พ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดา ก็พ้นจาก
ชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ก็พ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดา ก็พ้น
จากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส” 
       “เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืนแม้สักอย่างเดียว ที่มีประโยชน์มากส าหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ 
เหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมก าจัดอกุศลได้ และย่อมยังกุศลให้เกิดข้ึน” 
       “ความมีกัลยาณมิตร ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่, เพ่ือความด ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธาน
แห่งสัทธรรม” ฯลฯ๑๐ 
 

2. อัธยาศัย 4หรือ บุคคล 4 ประเภทของบุคคล๑๑มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย คือระดับความรู้ของประชาชนและนักปกครอง 
      1. อุคฆฏิตัญญูผู้ที่พอยกหัวข้อก็รู้, ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน แต่พอท่านยกหัวข้อข้ึนแสดง         
 2. วิปจิตัญญ มผู้รู้ต่อเมื่อขยายควา     
 3. เนยยะ ผู้ที่พอจะแนะน าได้, ผู้ที่พอจะค่อยชี้แจงแนะน าให้เข้าใจได้ ด้วยวิธีการฝึกสอนอบรม 
ต่อไป   
 4. ปทปรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง, ผู้อับปัญญา สอนให้รู้ได้แต่เพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือถ้อยค า  
ไม่อาจเข้าใจอรรถคือความหมาย  
 

หลักจริต 6๑๒จริต หรือ จริยา 6 (ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปกติประจ าอยู่ใน
สันดาน, พ้ืนเพของจิต, อุปนิสัย, พ้ืนนิสัย, แบบหรือประเภทใหญ่ๆ แห่งพฤติกรรมของคน ตัวความประพฤติเรียกว่า จริยา 
บุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้นๆ เรียกว่า จริต 
       1. ราคะจริต เป็นความประพฤติปกติผู้มีราคะ , ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม กรรมฐานคู่ปรับส าหรับแก้ คือ 
อสุภะและกายคตาสติ 
       2. โทสจริต ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหม
วิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
       3. โมหจริต ป็นความประพฤติปกติผู้มีโมหะเ , ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเงื่องงง งมงาย กรรมฐานที่เกื้อกูล 
คือ อานาปานสติ และพึงแก้ด้วยมีการเรียน ถาม ฟังธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยู่กับครู 
       4. สัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย 
พึงชักน าไปในสิ่งที่ควรแก่ความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เช่น พิจารณาอนุสติ 6 ข้อต้น 
       5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ผู้มีความรู้ความประพฤติปกติประพฤติหนักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา   

1. 6. วิตกจริต ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน พึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกด
อารมณ์ เช่น เจริญอานาปานสติ หรือเพ่งกสิณ เป็นต้น 

2. คารวะตาธรรม 6๑๓เป็นหลักธรรมที่สามารถส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
เพราะการมองเห็นคุณค่า ความเคารพในผู้รู้ หลักความจริงสังคมท่ีเรียนรู้และฝึกฝน ความไม่ประมาทและ
ความให้เกียรติเคารพในการต้อนรับซึ่งกันและกัน มี 6 ประการคือ 

                                         
๑๐พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ พศ. ๒๕๔๖.หน้า ๑ 
๑๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓/๑๘๓;  
๑๒ขุ.ม. ๒๙/๗๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕;  

 
๑๓องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๓/๓๖๘. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?21/133/183
http://www.84000.org/tipitaka/read/?29/727/435
http://www.84000.org/tipitaka/read/?29/889/555
http://www.84000.org/tipitaka/read/?22/303/368


๓๕๙ 
 

       1. สัตถุคารวตา ความเคารพในพระศาสดาข้อนี้บางแห่งเขียนเป็น พุทธคารวตา ความเคารพใน
พระพุทธเจ้า  
       2. ธัมมคารวตา  ความเคารพในธรรม 
       3. สังฆคารวตา  ความเคารพในสงฆ ์
       4. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา 
       5. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท        
 6. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในปฏิสันถารคือการต้อนรับด้วยดี 
 

3. สารานิยธรรม 6๑๔ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกัน 
โดยเฉพาะการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พฤติกรรม ความคิดเห็น 
การเก้ือกูลมีความจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันตามหลักดังนี้คือ 
       1. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจ
ธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
       2. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่
เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อ
 หน้าและลับหลัง 
       3. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิต
 ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
       4. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่
หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน  
       5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มี
 ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 
       6. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความ
 เห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 
 

4. อปริหานิยธรรม 7ของกษัตริย์วัชชี หรือ วชัชีอปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไป
เพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง๑๕ 
       1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
       2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า พร้อมกัน 
ปกป้องบ้านเมือง 
       3. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้รเดิม) ถือปฏิบัติมั่น)

ตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม 
       4. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชช ีเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอัน

ควรรับฟัง        
 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 

                                         
๑๔องฺ.ฉกก. ๒๒/๒๘๒-๒๘๓/๓๒๑-๓๒๓. 
๑๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?22/282-283/321-323
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๓๖๐ 
 

5. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆของวัชชี (ประจ า
ชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อม
ทรามไป 

6. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในที่นี้กินความ)
กว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 

  อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคค
ธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้
การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคค.ี 

  จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปกครองในระบอบโลกาธิปไตยได้เป็นอย่างดียิ่ง น ามาซึ่งความเข้มแข็งในการปกครองดังกล่าวอย่างมั่นคง 
 

 3. การปกครองโดยหลักธรรมาธิปไตย เป็นการปกครองที่มีพระพุทธองค์เป็นประธานและมีคณะสงฆ์ทั้ง
ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ และพุทธบริษัทที่มุ่งการเดินทางสู่เป้าหมายของการมีชีวิตเหนือความทุกข์ทั้งปวง มีชีวิตอยู่โดย
ธรรมและใช้ธรรมเพ่ือการท างานเพ่ือมวลมนุษยชาติ เป็นการเมืองเพ่ือการอนุเคราะห์โลกหรือปกครองโลกที่ยังมีความ
ขัดแย้งในเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของตัวตน ที่มีตัณหา ทิฎฐิ และมานะเป็นตัวน าทางให้ต้องมีการ
แข่งขัน แย่งชิง คุกคาม กดขี่กันด้วยกฎเกณฑ์กติกาที่แตกต่างกัน มีการต่อรองและสร้างเงื่อนไขช่วงชิงอ านาจและ
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นการเมืองที่ตั้งอยู่บนความคับแคบของพ้ืนที่และประสบการณ์ ภูมิหลังทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน  
 การเมืองในระบบธรรมาธิปไตยนี้เน้นการมีอ านาจการใช้อ านาจและการสื่อสารกันบนฐานของความจริงของ
ชีวิตและสังคมที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่นการรู้จักขันธ์ 5 คือชีวิตกายและใจ การรู้จักกฎธรรมชาติแห่งพระไตรลักษณ์คือ
ความเปลี่ยนแปลง ความทุกข์บีบคั้นตามเหตุปัจจัยและความไร้ซึ่งตัวตนที่เป็นมายาคติลวงหลอก จนมองเห็นอริยสัจทั้งสี่ 
คือทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์และวิถีทางการดับแห่งทุกข์ อย่างเชื่อมโยงตามหลักอิทัปปจยตา เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มองเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ที่กว้างขวาง ลึกซึ้งมากกว่าการให้ความส าคัญในส่วนอัตตา
ตัวตนแห่งปัจเจกหรือของประชาคม แต่ตั้งอยู่บนหลักแห่งธรรมที่มีอยู่ในทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ ซึ่งถือว่าเป็นการเมือง
ใหม่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยซ้ าไปเพราะการเมืองที่มีความหมายมากกว่าประเทศ ชาติ หรือภูมิภาคใด ส่วนใดส่วน
หนึ่งของโลก แต่เป็นความอยู่รอดของโลกท้ังใบท่ีมีระบบนิเวศน์ธรรมชาติและการอิงอาศัยกันอย่างเหมาะสมถูกต้อง  
 เป็นการเมืองที่มุ่งเน้นเรื่องของแก่นของชีวิตและสังคมคือความทุกข์และการดับทุกข์บนฐานแห่งความเป็ น
จริงที่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน ทั้งในด้านของการก่อ
ตัวขึ้นของปัญหาหรือความทุกข์บีบคั้นและในด้านของเหตุปัจจัยในด้านการออกจากกระแสแห่งความทุกข์หรือความหลุด
พ้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์โดยให้มีความรู้เท่าทันต่อกระแสของความจริงที่เกิดดับอิงอาศัยกันไปตามกฎแห่งธรรมชาติ เป็น
การเมืองที่มีเป้าหมายแห่งการละตัวตนและเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพ่ือการร่วมกันแก้ปัญหาหรือขจัดความทุกข์ร้อน
ของสังคมที่เนื่องจากกิเลสหรือความทะยานอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการเมืองที่ เน้นนโยบายแห่งการเรียนรู้สู่ความตื่น 
เบิกบานจากความยึดติด หลงติดในสิ่งยั่วยุทั้งปวง อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงที่มีทุกข์บีบคั้นน้อย มุ่งการตอบสนองความ
จ าเป็น สร้างความสมดุลในการรับและการให้ มุ่งพัฒนาคนให้เป็นที่พ่ึงแห่งตน เกิดความเข้มแข็ง และเป็นกัลยาณมิตร
ส าหรับผู้อื่นอย่างกว้างขวางตามศักยภาพของผู้รับการปกครองที่ศรัทธาในการพัฒนาตนให้ถูกต้องดีงาม  
 การเมืองแบบธรรมาธิปไตยนี้มุ่งสร้างอ านาจที่ถูกต้องในจิตใจของมนุษย์ ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์
ความรู้สึกและพฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษย์ ในทิศทางที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เป็นไปเพ่ือการเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงการปกครองโดยธรรมหลายครั้งที่ทรงเกี่ยวข้องกับอ านาจทางโลกเช่นทรง



๓๖๑ 
 
โปรดพระเจ้าพิมพิสารอย่างรู้เท่าทันในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทั้งยุคเจริญและเสื่อม ทรงเสด็จไปห้ามทัพของเหล่า
พระญาติระหว่างสองเมืองคือกรุงกบิลพัสและกรุงเทวะทะหะในเรื่องสงครามแย่งน้ า และทรงเสด็จห้ามทัพอย่างสันติวิธี 
ของกษัตริย์ที่ชื่อวิฑูฬทัพพะครั้งเมื่อจะเสด็จไปล้มล้างราชวงศ์แห่งกรุงกบิลพัสถ์ พระพุทธองค์ทรงเป็นทั้งผู้ทรงสถาปนา
ธรรมให้ปรากฏและทรงใช้ธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญญาบ้านเมือง 
 ดังนั้นองค์กรในการปกครองทางจิตวิญญาณท่ีสร้างศรัทธาในธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขนั้นก็คือองค์พุทธบริษัทนั้นเอง โดยมีพระรัตนไตรเป็นหลักการส าคัญในการปกครอง คือมีพระพุทธเจ้าเป็น
ต้นแบบในการปกครอง มีพระธรรมเป็นคัมภีร์ทางรัฐศาสตร์และมีพระสงฆ์เป็นสังคมหรือชุมชนแห่งการสร้างระบบการ
ปกครองต้นแบบที่ส่งเสริมผู้คนให้เข้าถึงธรรมทั้งโลกิยะธรรมและโลกุตรธรรมเป็นที่สุด ดังนั้นการใช้หลัก ทาน ศีล ภาวนา 
หรือหลักแห่งศีล สมาธิ ปัญญา รวมทั้งหลักมรรค 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นการสร้างระบบการปกครองให้ถูกต้องอย่าง
ครบถ้วน จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการปกครอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการบริหารการปกครองโดยยึดหลักพระ
ธรรมวินัย (Dharmma and Disciplines Governance) หรือกล่าวเทียบเคียงแบบตะวันตกที่ก าลังจะสร้างระบบการ
ปกครองที่เป็นธรรมที่เรียกว่าธรรมมาภิบาล(Good Governance) นั่นเองแต่แตกต่างกันตรงที่การปกครองโดย
หลักธรรมมาภิบาลนั้นเป็นความมุ่งหวังในการบริหารจัดการและตรวจสอบกันบนหลักของการพัฒนาองค์กรส่วนการ
ปกครองตามหลักพระธรรมวินัยมุ่งไปให้ถึงประโยชน์และความสุขกับการเข้าถึงธรรมร่วมกันของคนในสังคมและเป็น
องค์กรที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งเสมือนดังเป็น
ปัจฉิมโอวาททางด้านรัฐศาสตร์เชิงพุทธที่ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นครูของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคตเม่ือปรินิพพานไปแล้ว และทรงตรัสหลักมหาปเทส 4๑๖ 
 
        1. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร  (อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) 
สิ่งนั้นไม่ควร 
 2. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร  (กัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) 
สิ่งนั้นควร 
 3. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร  (อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) 
สิ่งนั้นไม่ควร 

   ๔. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร(อกัปปิยะ)สิ่งนั้นควร 
 
 หลักการดังกล่าวนี้เอาไว้เพ่ือใช้เป็นหลักในการบูรณาการพระธรรมวินัยเพ่ือการปกครองชีวิตและสังคมในยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปให้สามารถน าหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันสังเคราะห์เข้ากับหลักธรรมวินัยได้อย่างลงตัวก่อ
ประโยชน์สูงสุดในการปกครองของประเทศและทุกองค์กรที่เกี่ยวกับการปกครองโดยธรรม 
 และในการปกครองโดยหลักธรรมาธิปไตยนั้น ผู้ปกครองจะต้องมีความรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น
ประชาชน สังคม ทรัพยากร ยุคสมัย ดังหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการดังนี้๑๗ 
 สัปปุริสธรรม 7ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผู้ดี นักปกครองที่
ดี  

1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มี

                                         
๑๖วินย. ๕/๙๒/๑๓๑. 
๑๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?23/65/114


๓๖๒ 
 

อะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่า
จะต้องกระท าเหตุอันนี้ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นๆ เป็นต้น 

2. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่
ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิต
ข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์
ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้น 

3. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บ
ภาษี เป็นต้น  

5. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระท า
หน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

6. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชน
นี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย )
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่า
ควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น  

 การปกครองด้วยหลักธรรมมาธิปไตยนอกจากจะหมายรวมเอาหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่ปรากฏ
ในการปกครองโดยธรรมแบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยแล้ว การปกครองโดยพระธรรมวินัยที่รู้เท่าทันต่อกระแสของ
โลกคือกิเลสและท าตนให้เป็นอิสระจากกิเลส มุ่งท าชีวิตให้มีสาระ ประโยชน์สุขบนฐานแห่งความถูกต้องตามธรรมจึงถือว่า
เป็นการสร้างหลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ชนิดที่นักปกครองและประชาชนต่างมีความศรัทธาใน
ธรรม มีความสุขในการสร้างบารมีธรรมจนกว่าจะถึงเป้าหมายคือเข้าถึงธรรมได้อย่างสันติสงบเย็นต่อไป  
 
บทสรุป 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ารัฐศาสตร์ตามแนวแห่งพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการส่งเสริมการปกครองให้เป็นไปโดย
ธรรมโดยมีการบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละพ้ืนที่ โดยชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมและ
สังคมการเมืองแบบชาวโลกท่ีมีทั้งแนวเผด็จการรวมศูนย์นิยม หรือท่ีเรียกว่าระบบอัตตาธิปไตยก็ต้องมีวิธีการสร้างศรัทธา
ในธรรมให้แก่พระมหากษัตริย์จนสามารถให้กษัตริย์ทั้งหลายทรงตั้งอยู่ในการเป็นนักปกครองโดยธรรมเช่นหลัก
ทศพิธราชธรรมเป็นต้น ในขณะที่ในประเทศหรือสังคมใดมีวัฒนธรรมและสังคมแบบประชาธิปไตย เน้นการปรึกษาหารือ
การเรียนรู้และการร่วมกันในการแก้ปัญหา ก าหนดนโยบาย ลงมติในการด าเนินการต่างๆ  
 พระพุทธเจ้าทรงมีหลักธรรมที่เอ้ือต่อการท างานในระบบดังกล่าวนี้เพ่ือท าหน้าที่ของนักการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์อย่างที่สุด ได้แก่หลักอปราหานิยธรรม 7 ประการ หลักสารานิยธรรม 6 และหลักคารวธรรม 6 
รวมทั้งหลักสามัคคีธรรมด้วย เพ่ือเสริมสร้างการปกครองและการท างานในระบบประชาธิปไตยหรือระบบโลกาธิปไตยให้มี
ความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายทางการปกครองคือการปกครองบนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงซึ่งถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีการใช้ปัญญา เหตุผลค านึงถึงประโยชน์และความผาสุกของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
 ในขณะที่การปกครองด้วยระบอบธรรมาธิปไตยโดยตรงเน้นการใช้ธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่นักปกครองจนถึงประชาชน โดยได้ทรงสถาปนาองค์กรที่มีหน้าที่และเป้าหมายเพ่ือการเข้าถึงธรรมโดยตรง
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ไว้ให้เป็นที่พ่ึงของชาวโลกคือองค์กรสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ และมีอุบาสกและอุบาสิกา หรือมีชาว
พุทธบริษัททั้ง 4 เพ่ือขับเคลื่อนโดยใช้หลักพระธรรมวินัยและหลักอริยสัจสี่ อิทัปปัจจยตา พระรัตนตรัย หลักสัปปุริสธรรม 
7 และหลักมหาปเทส 4 เป็นต้นก็จะท าระบบการเมืองการปกครองบนโลกใบนี้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง  
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การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระ สถิตย์ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

e-mail : sathidpholar7@gmail.com 
บทคัดย่อ 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพมีหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทางด้านตะวันตกมี
หลายหลักการที่สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อองค์กรการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนาจะ
ใช้ศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนามาช่วยในการบริหารจัดการเพราะว่าศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาไม่เพียงแค่เป็น
แนวคิดที่ทางนักวิชาการทางตะวันตกได้ก าหนดขึ้นมาคือ การบริหาร หมายถึงการบริหารที่ใช้ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ 
ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จรวมไปถึงกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni) และการบริหารมีทั้งหลักการของศาสตร์และศิลป์ที่เรียกว่าผู้บริหารต้องมีหลักการบริหารทั้ง
ศาสตร์และศิลป์การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นมากในการประยุกต์หลักธรรมต่างๆที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกในสูตรต่างๆเข้ามาช่วยเสริมหลักการบริหารของผู้น าองค์กรไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารที่ดีของ
ผู้น าที่ปรากฏในทุติยปาปณิกสูตรจักขุมา วิธูโร นิสสยสัมปันโน  จักขุมาผู้บริหารต้องมีปัญญามองการณ์ไกลวิสัยทัศน์ ที่รู้
ได้ว่าองค์กรจะพัฒนาไปทางไหนบริหารไปในทิศทางใดบวกกับการมี วิธูโร มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ
อย่างดี รวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชากับองค์กรอ่ืนที่มีการร่วมกิจการร่วมกันรวมไปถึงมีหลักการ 
บริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในองค์กรของผู้บริหารรวมไปถึงการใช้หลักธรรมที่เสริม
ประสิทธิภาพในการท างาน คือ อิทธิบาท ๔ น ามาเสริมหลักการบริหารของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่
องค์การประสบผลส าเร็จได้นั้นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความพอใจในการท างานเพราะตามหลักการบริหาร 
คือ การอาศัยคนอ่ืนเพ่ือท าให้งานส าเร็จ ก็จะขาดไม่ได้เรื่องอิทธิบาท ๔ ที่ต้องใช้หลักการบริหาร คน ควบคุมกับการ
บริหารตามหลักอิทธิภาพ ๔ คือ การท างาน ต้องมีฉันทะ มีวิริยะความเพียร จิตตะการจดจ่ออยู่กับงาน วิมังสา การ
ไตร่ตรองตรวจสอบงาน การบริหารก็จะเกิดประสิทธิภาพตามมา 
ค าส าคัญ :การบริหาร ประสิทธิภาพ ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

Effective administration has the principles according to western academics. A number of 
them are sure to create effectiveness in administration of organization. In the case of efficient 
administration according to Buddhism, Buddhism Science is applied to help in administration due to 
the fact that It covers not only the concepts assigned by western academics, but administration in 
Buddhism sense also include the art to deal with things to finally lead to success. as well As the process 
of working with others to efficiently create effectiveness according to the goals (Sergiovani). 
Administration covers a great variety of science and art, in other words, administrators need to have 
both science and art. For efficient administration according to Buddhism, it is necessary to apply a 
variety of Dhamma principles appearing as a number of items (Sutra) in Tripitaka to help in 
administrative principles of organization leaders such as good administrative principles for leaders 
appearing as THUTIYAPAPHANIKKASUTTA covering Chakkhuma and Vighuro, Nissayasampanno. For 
Chakkhuma, administrators need to have intelligence and be farsighted with visions in order to realize 
which way the administration goes. Additionally, Vidhuro means the expertise in good administration as 
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well as good human relationship with those at lower position and other organizations with mutual 
businesses; the principles of administrating oneself, people and work to create effectiveness in their 
organizations as well as the use of Dhamma principles creating working efficiency namely 4 bases for 
success to support administrative principles and make them more efficient.In order for the organization 
to succeed, colleagues or people at lower positions must have satisfaction in working due to the fact 
according to administrative principles that in making others work leading to success, 4 Bases are needed 
with the principles of administrating people as well as those in accordance with Iddipada 4, meaning 
that the work needs Chanda or satisfaction, Viriya or perseverance, Citta or mindset and Wimansa or 
contemplation. Then the administration will be efficient. 
Keywords: administration and efficiency according to Buddhism   
 
 
 
บทน า 

ในการท างานทุกคนย่อมมีแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงาน แต่ละบุคคล แต่สิ่งส าคัญของการท างาน คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ ความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ และ
ความถูกต้องของงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
ก าหนด หรือบ่งบอกถึงความสามารถ หรือประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์จึงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กสุด คือ ครอบครัว จนถึงกลุ่มขนาดใหญ่คือสังคม 
มนุษย์มีความแตกต่างกันหลายๆด้าน ท าให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ปราศจากความขัดแย้งซึ่งกันและกัน สิ่งที่จะท าให้เรามีประสิทธิภาพในการปรับตัวนั้น คือการได้มีการเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งกันและกัน   ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องใช้
ศาสตร์ต่างๆในการบริหารงานหรือพัฒนางานเนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่แสวงหา
ก าไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในเชิงด้านการบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพเพราะต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารที่ดีและแนวทางการบริหารที่สามารถน าไปใช้
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทางตะวันตกก็มีแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆท่านก็ให้ความหมายเกี่ยว กับการ
บริหารไว้หลายความหมายแตกต่างกันออกไปแต่การบริหารที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องน าหลักการตาม
แนวทางพระพุทธศาสนามาช่วยเสริมสร้างหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารอีกแนวทางหนึ่งเพ่ือจะได้เกิดประสิทธิภาพ
ท าให้องค์กรต่างๆเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแนวทางการพัฒนาผู้บริหารหรือผู้น าที่จะสามารถน าหลักการบริหารตาม
แนวพระพุทธศาสนานี้ไปเป็นแนวทางการบริหารสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กร 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ 
อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) 
เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของ
การปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 



๓๖๖ 
 
และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถจะใช้ศาสตร์ทางด้านการ
บริหารเพียงด้านเดียวคงไม่เพียงพอการบริหารต้องมีศิลป์ (Arts)ในการบริหารเพ่ือท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ รวมไป
ถึง มีนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาเสนอแนวคิดหลักการบริหารโดย “พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)”
กล่าวถึงการบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และ
กล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จมี๕ประการตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” ดังนี้๑ 

๑. P คือPlanningหมายถึงการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่จะตามมา
ในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

๒. O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓. S คือStaffingหมายถึงงานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ Directing หมายถึงการอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผนผู้บริหารต้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

๕. C คือControllingหมายถึงการก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร
รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ส่วนผู้เขียนของเสริมหลักการแนวคิดการบริหารเสริมเข้ากับหลักการบริหารของ     พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตโต) ตามหลัก POSDC เป็น POSDCR คือ เพ่ิมการ Reporting การรายงานผลการท างานเข้าไปเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารเพราะว่าการบริหารนั้นเมื่อองค์กรใดก็ตามท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การแล้วไม่มี
การรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการท างานโครงการจะไม่สามารถทราบถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
ได้จึงจ าเป็นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานการรายงานจะท าให้ทราบสภาพต่างๆขององค์การรวมไปถึงสภาพปัญหา
หรืออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นการรายงานผลการด าเนินจะช่วยสร้างหลักการบริหารให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์กรในระยะยาวเพราะว่าการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและในอนาคตว่าต้องท าอะไรปรับปรุงแก้ไขขององค์กรตรง
ใหนเพือ่จะสามารถสู้กับองค์กรอื่นได้ในเชิงด้านหลักการบริหารจัดการ 

สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน , ๒๕๔๕, หน้า ๑๔)ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of 
Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่อง และกล่าวขานกันมากหลัก ๑๒ประการมีดังนี้๒ 

๑. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
๒. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
๓.ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
๔.รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
๕. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
๖. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐาน 

                                         
๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 
๒คฑาวุธ พรหมายน.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองตรวจคนเข้าเมือง :ศึกษา

เฉพาะกรณีข้าราชการต ารวจฝ่าย๑ฝ่าย๒. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามค าแหง
,๒๕๔๕. 



๓๖๗ 
 

๗. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
๘.งานเสร็จทันเวลา 
๙. ผลงานได้มาตรฐาน 
๑๐. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
๑๑. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงานได้ 
๑๒. ให้บ าเหน็จแก่งานที่ดี 
ทั้งหมดเป็นหลักการสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพต่อองค์การต่างๆที่น าหลักการข้างต้นไปปฏิบัติใช้ใน

องค์การเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่ยั้งยืนต่อการบริหารผู้เขียนได้ประยุกต์หลักการตามแนวทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพ่ือ
เชื่อมโยงในการบริหาร ดังปากฏใน ทุติยปาปณิกสูตร          ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ผู้บริหารควรมี คุณสมบัติ ๓ 
ประการ คือ 
๑. จักขุมา หมายถึง ผู้บริหารต้องมีปัญญามองการณ์ไกลหรือวิสัยทัศน์ Vision เช่น พ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า
สินค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนได้ราคาแพง ในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตกถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้อง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือความช านาญ
ในการใช้ความคิด  ถ้าผู้บริหารมีสายตามองการณ์ไกลโดยมีหลักการพิจารณาองค์กรเชื่อมโยงกับหลักการ SWOT เพ่ือหา
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค องค์การนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดข้ึนเพราะได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 

๒.วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้
หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill คือ
ความช านาญด้านเทคนิค ผู้บริหารต้องมี ทักษะที่ดีมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร 

๓.นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไป
ค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้
ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส าคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill 
คือ ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์   ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นมีความรักในตัวของผู้บริหาร ดังค าที่ว่าผู้บริหารที่นั่งอยู่ในหัวใจคนเพราะมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีใครๆก็ยากมาท างานด้วยเพราะผู้บริหารไม่สวมหัวโขนในต าแหน่งหน้าที่ตลอดเวลาจึงเป็นผลดีต่อการ
บริหารและองค์กรเพราะผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี๓ 

การบริหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหาร นักบริหารที่มีดีควร
มีคุณลักษณะ ๓ ประการตามนัยแห่งอธิปไตยสูตร ดังนี้ 

๑) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเองเป็นใหญ่นักบริหารที่เป็นอัตตาธิปไตย ถือตนเองเป็นศูนย์กลางของ
การตัดสินใจ เชื่อมั่นตนเองสูง คิดว่าตนเองฉลาดกว่าใคร จึงไม่รับฟังความคิดเห็นของใคร เขาไม่อดทนต่อการ
วิพากษ์วิจารณ์ เขานิยมใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ เมื่อบริหารงานนาน ๆ ไปจะไม่มีคนกล้าคัดค้านหรือทัดทาน นัก
บริหารตามแนวคิดประเภทนี้มักเป็น เผด็จการวิธีการบริหารแบบนี้ท าให้ได้งานแต่เสียคน นั้นคืองานเสร็จเร็วทันใจนัก
บริหารแต่ไม่ถูกใจคนร่วมงาน ผู้บริหารแบบนี้จะไม่สามารถผูกใจคนไม่ได้ ได้ความส าเร็จของงานแต่เสียเรื่องครองใจคน
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชอบอาจเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ 

๒) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือคนอ่ืนเป็นใหญ่นักบริหารประเภทนี้มีวิธีท างานที่ตรงกันข้ามกับประเภท
แรกนั่นคือ นักบริหารโลกาธิปไตยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ ถ้านั่ง
เป็นประธานอยู่ในที่ประชุมเมื่อฝ่ายต่าง ๆ พูดขัดแย้งกัน ผู้บริหารประเภทนี้ จะไม่ตัดสินชี้ขาด แต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย

                                         
๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 



๓๖๘ 
 
ทุ่มเถียงทะเลาะกันเอง ใครเสนอความคิดอะไรมาเขาเห็นคล้อยตามด้วย จนไม่ยอมตัดสินใจเด็ดขาดลงไปว่าฝ่ายไหนถูก
หรือผิด ในที่สุดลูกน้องต้องวิ่งเต้นเข้าหานักบริหารประเภทนี้อยู่เรื่อยไป ผลลงเอยด้วยลูกน้องตีกันเอง เพราะนักบริหารไม่
ยอมวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะท าตามข้อเสนอของใคร ผู้บริหารประเภทนี้ได้คนแต่เสียงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาชอบผู้บริหารแบบนี้
เพราะเขาเป็นคนอ่อนไม่เคยต าหนิใคร ลูกน้องจะท างานหรือทิ้งงานก็ได้ เขาไม่กล้าลงโทษ เขาสุภาพกับทุกคน แต่องค์การ
วุ่นวายไร้ระเบียบและไม่มีผลงานผู้บริหารแบบนี้ไม่ควรน ามาเป็นหลักแนวทางใช้ในการบริหาร 

๓) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรม หรือ หลักการเป็นส าคัญนักบริหารประเภทนี้ ยึดเอาความส าเร็จ
ของงานเป็นที่ตั้งเพ่ือท างานให้ส าเร็จเขายินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกฝ่าย ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่ชอบเขาเป็นส่วนตัว เขา
แยกแยะเรื่องงานออกจากความขัดแย้งส่วนตัว เขายอมโง่เพ่ือศึกษาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารองค์กรทุกท่านควรน า
รูปแบบการบริหารแบบธรรมาธิปไตยมาใช้เพราะจะได้ทั้งคนและได้ทั้งงานเพราะผู้บริหารเป็นจุดศูนย์ กลางแห่ง
ความส าเร็จ คือ ได้งานด้วยได้คนด้วย 

ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถร) นิพนธ์ไว้ว่า 
            โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยาก ฝากให้คิด 
            ทางชีวิต จะรุ่งโรจน์ โสตถิผล 
            ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปรื่องตน 
            โง่สิบหน ดีกว่าเบ่ง เก่งเดี๋ยวเดียว 
ผู้บริหารควรมีการใช้หลักการที่หลากหลายในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนโดยการใช้พระ

เดชควบคู่กับพระคุณเพ่ือหาความสมดุลให้เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการเปรียบหลักการบริหารแนวคิดที่หลากหลาย
วิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดที่ดีรวมไปถึงการใช้องค์ความรู้ทางด้านแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางด้าน
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆน ามาประยุกต์ใช้ซึ่งคนส่วนใหญ่เกิดการละเลยว่ามีแนวคิดรูปแบบการบริหาร
ตามแนวพระพุทธศาสนามีอยู่การบริหารงานจะได้คนและงานผู้เขียนขอยกเอาบทพุทธพจน์บทนี้ขึ้นมา 

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ๔ 
           ก าราบคนที่ควรก าราบ 
ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  
           ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง 
ผู้บริหารที่ดีควรบริหารใช้พุทธพจน์นี้ไปใช้ในการบริหาร ผู้ที่ท าการทุจริตภายในองค์การหรือไม่ท างานก็ควร

ก าราบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าการท าแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี รวมไปถึงมีการยกย่องคนที่ควรยกย่อง คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ดีท า
ตัวเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนผู้ร่วมงานผู้บริหารก็ควรยกย่องให้ผู้บังคับบัญชาดูเป็นแบบอย่างเพ่ือจะเป็นขวัญและก าลังใจที่ดี
ของพนักงาน จึงเป็นหลักที่ว่าผู้บริหารต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ รวมไปถึงการบริหารของผู้บริหาร ต้องบริหารให้ครบ
ในตัวตนตัวเอง เช่น บริหารตน บริหารคน บริหารงาน หรือ รู้ตน รู้คน รู้งาน ยกตัวอย่าง เช่น 

รู้บริหารตนหรือรู้ตน คือ นักบริหารต้องรู้จักความเด่นและความด้อยของตนเอง การรู้ความเด่นก็เพ่ือ
ท างานที่เหมาะกับความสามารถของตน เพราะตามปกติแล้วนักบริหารส่วนใหญ่     มักมองเป็นความผิดพลาดของลูกน้อง 
แต่มองข้ามความผิดพลาดของตนโดยจะไม่ยอมว่าตัวเองผิดพลาดเมื่อนักบริหารท างานผิดพลาด ลูกน้องไม่กล้าบอกหรือ
แนะน า ผู้บริหารต้องหัดมองตนและตักเตือนตนเอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “อตฺตนา โจทยตฺตาน  จงเตือนตนด้วยตนเอง” เช่น 
ถ้านักบริหารสั่งการหลายครั้ง แต่ลูกน้องไม่เข้าใจ นักบริหารก็อย่าด่วนต าหนิลูกน้องว่าโง่เง่า เพราะจะท าให้เสียงาน
ลูกน้องจะไม่เต็มใจในการท างานเพราะเกิดการดุด่าว่ากล่าว ผู้บริหารต้องใช้ เมตตา บอกกับลูกน้องดีๆ บางทีตัวเราเอง
อาจสั่งการไม่ชัดเจนก็เป็นได้ ดังภาษิตอุทานธรรมที่ว่า 

                                         
๔เตสกุณชาดก. ๓๔/ ๒๔๒๒/ ๓๔๗ 



๓๖๙ 
 

“ถ้าพูดไป เขาไม่รู้ อย่าขู่เขา๕ 
             ว่าโง่เง่า งมเงอะ เซอะนักหนา 
             ตัวของเรา ท าไม ไม่โกรธา 
             ว่าพูดจา ให้เขา ไม่เข้าใจ” 
รู้บริหารคนหรือรู้คนคือ การบริหารต้องรู้จักการบริหารคนหรือผู้ร่วมงานเพ่ือจะรู้ลักษณะงานพร้อมกับการ

จัดบริหารงานให้ตรงกับคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าผู้บริหารไม่มีหลักการบริหารคนก็อาจท าให้องค์กรเกิดความสับสน
วุ่นวายในการบริหารคนผู้เขียนขอยกหลักธรรมในการบริหารคนหรือให้ตรงกับจริตของคนร่วมงาน 

จริต ได้แก่คนที่ประพฤติบางอย่างเคยชินจนเป็นนิสัย จริตจึงหมายถึงประเภทของนิสัยของคนคือ 
๑) ราคจริต คือ พวกรักสวยรักงาม มักท าอะไรประณีตเรียบร้อยและใจเย็น คนพวกนี้ชอบท างานที่ต้องใช้

ความละเอียดประณีตบุคคลแบบนี้เป็นบุคคลที่ท างานใจเย็นแต่งานก็ส าเร็จแต่ส าเร็จช้าหน่อย 
 ๒) โทสจริต คือ พวกใจร้อน ชอบความเร็ว และมักหงุดหงิดง่ายถ้าถูกขัดใจ คนพวกนี้ชอบท างานที่ต้องใช้

ความรวดเร็วแต่งานออกมาอาจจะไม่เรียบร้อยเป็นระเบียบเอางานส าเร็จเป็นพอ 
๓) โมหจริต คือ พวกเขลาซึม ขาดความกระตือรือร้นท างานอืดอาด เฉื่อยชา ชอบหลับในที่ท างานเป็น

ประจ านี้คือลักษณะที่คนไม่ชอบการท างานมากเท่าไรรอเวลาใกล้จะส่งงานจึงจะรีบท างานให้เสร็จ 
๔) สัทธาจริต คือ พวกเชื่อง่าย เวลามีข่าวเรื่องแปลกแต่จริง เชื่อหรือไม่ พวกนี้จะเชื่อก่อนใคร คนพวกนี้ถ้า

ชอบใครจะท างานให้เต็มที่ในลักษณะนี้เขาจะมีความศรัทธาในตัวบุคคลเชื่อง่าย ถ้าเขามีความศรัทธาต่อผู้บริหารคนนั้นจะ
ยอมท างานให้อย่างสุดความสามารถ 

๕) พุทธิจริต คือ พวกใฝ่รู้ เป็นคนช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้ มักต้องการรายละเอียดมากกว่าคนอ่ืน 
คนพวกนี้ถนัดท างานด้านวิชาการบุคคลลักษณะนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบสิ่งใหม่ๆชอบศึกษาหาความรู้ 

๖) วิตกจริต คือ พวกช่างกังวล เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจมักปล่อยเรื่องค้างไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ยอมลงนาม 
หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลลักษณะนี้จะกลัวสิ่งต่างๆที่จะกระทบต่อการท างานของเขามีการไตร่ตรองวิตก
กังวลตลอดเวลาบุคคลลักษณะนี้งานจะช้าแต่ได้งานส าเร็จที่ไม่ค่อยมีปัญหา 

ผู้บริหารก็ต้องหาวิธีและหลักการตามแนวทางของจริตของบุคคลต่างๆเพ่ือจะสร้างให้เกิดการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเพราะจริตของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันผู้บริหารก็ต้องเลือกสรรค์ให้ถูกกับจริตของผู้บริหารด้วยเพ่ือจะ
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขกับเพ่ือนร่วมงานที่มีจริตที่แตกต่างกันเหมือนกันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถก็จะสามารถบริหารคนได้ 

รู้บริหารงานหรือรู้งาน คือ ผู้บริหารต้องความรอบรู้เกี่ยวกับงานมีการวิเคราะห์งานวางแผนงานของ
องค์การที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การในหลายด้าน เช่น ในการวางแผนบรรจุ
บุคลากร อ านวยการและติดตามประเมินผลผู้บริหารต้องมีความรู้เรื่องงานสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์และสถานการณ์
ต่างๆที่จะเกิดกับงานแล้วมีผลกระทบต่อองค์การเมื่อผู้บริหารรู้งานและสถานการณ์รอบด้านป้องกันสิ่งที่จะมาท าให้งาน
เสียหายได้ถือว่าประสบผลส าเร็จในการบริหารงานบริหารองค์การ 

พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวรารามได้น าเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่งจะท าให้การบริหารตน 
บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความส าเร็จสมความประสงค์ไว้ ๑๑ ประการ คือ 

๑. ส่งเสริมความรู้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนบริษัทของพระองค์ให้ทุกคนมีความรู้ การสอน
คนนั้นต้องจัดท าเป็นบัว ๔เหล่า คือให้ความรู้ตามลักษณะภูมิปัญญา ดังนี้ 

                                         
๕พระครูบรมมธาตุกิจจาธร http://www.mcutak.com/default.asp?content=mpagedetail&id=๑๙๔๗๑,สืบค้น วันที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๕๘ 

http://www.mcutak.com/default.asp?content=mpagedetail&id=19471


๓๗๐ 
 

๑.๑ บัวพ้นน้ า (อุคฆติตัญญู) เป็นคนมีปัญญาเพียงยกหัวข้อธรรมะขึ้นแสดงก็บรรลุแล้ว หรือเพียงแต่ยก
หัวข้อเรื่องก็เข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายมาก 

๑.๒ บัวปริ่มน้ า (วิปจิตัญญู) เมื่ออธิบายความหัวข้อนั้นก็บรรลุแล้ว 
๑.๓ บัวใต้น้ า (เนยยะ) ต้องอธิบายเนื้อหาให้ละเอียดก็เข้าใจ สามารถแนะน าให้เป็นคนดีได้ 
๑.๔ บัวใต้น้ า (ปทปรมะ) อธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยเขาไป ให้เลิกสั่งสอนผู้บริหารคนใดที่พัฒนา

แต่ความรู้ของตนเอง โดยไม่พัฒนาความรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อยู่ในความปกครอง ย่อมไปไม่รอด เหมือนมีแต่สมอง 
แต่อวัยวะทุกส่วนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต การท างานย่อมส าเร็จได้ยาก 

๒. อยู่อย่างเสียสละ ผู้บริหารต้องรู้สึกเสียสละให้กับลูกน้อง เช่นต้องมีสังคหวัตถุ ๔คือ ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา 

๒.๑ ทาน โดยการเอ้ือเฟ้ือเจือจานแก่ลูกน้องด้วยวัตถุมากน้อยตามแต่สถานการณ์ 
๒.๒ ปิยวาจา โดยการพูดจากับลูกน้องให้ถูกใจ ผูกจิตผูกใจดึงใจไว้ถูกสถานการณ์และถูกกับอารมณ์ของคน 

(ปิยวาจานี้ไม่จ าเป็นต้องพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็ได้ แต่ต้องตรงกับคนและสถานการณ์ และท่ีส าคัญต้องมีเจตนาที่ดี) 
๒.๓ อัตถจริยา โดยการลงไปบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้น้อยโดยไม่เกี่ยงงอน เช่น ประธานงานศพ งานสวด 

งานบวช งานแต่งงานไปเยี่ยมยามป่วย ถามข่าว ให้ชื่อ สกุลของเราไปร่วมในงานของลูกน้อง 
๒.๔ สมานัตตตา โดยการวางตนสม่ าเสมอการเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความรู้ ก าลังความคิด และ

ก าลังทรัพย์เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในฐานะผู้บริหารและผู้ร่วมงานควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝ่ายจึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
ที่สุด 

๓. กระจายต าแหน่งงาน อ านาจของงานนั้นไม่ใช่อยู่ที่รวมอ านาจผู้บริหารหลายคนประสบความล้มเหลว 
เพราะไม่ยอมแบ่งอ านาจลงไปการกระจายอ านาจภารกิจ เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริ หารนโยบายแบบTQC ก็เน้นการ
กระจายนโยบาย (Policy Deployment) โดยการกระจายงาน กระจายอ านาจ และกระจายภารกิจ การไม่กระจายงาน
ท าให้งานไม่ทัน เพราะมีงานมาก ต้องใช้หลายๆ คนช่วยกันและท างานเป็นทีมลองมาพิจารณาต้นไม้ ต้นไม้ มีล าต้น มีราก 
มีกิ่งก้านสาขา และมีหน้าที่ต่างกัน และสร้างความสมดุลด้วย มิเช่นนั้นต้นจะเอียงจะล้มในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระองค์ทรงกระจายต าแหน่งงานมี ๘๐ พระอรหันต์เอก เรียกว่า เอตทัคคะ หรือ อสีติมหาสาวก ที่มีความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ เช่น พระโมคคัลลานะ ทรงยกย่องว่ามีฤทธิ์เสมอด้วยพระองค์พระสารีบุตร ทรงยกย่องว่ามีปัญญาเสมอด้วย
พระองค์ จ าไว้เสมอว่า “งานกระจุก ผู้บริหารตาย งานกระจาย ผู้บริหารรอด" 

๔. ประสานสามัคคี งานทุกอย่างทุกชนิดมีปัญหาด้านการทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งชิงดี และมีความเข้าใจ 
คลาดเคลื่อนผู้บริหารที่ดีต้องประสานสามัคคีให้ได้ การประสานสามัคคีนั้นผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุด ต้องประชุมโต๊ะกลม ต้องมี
ใจกล้า เผชิญหน้ากล้าเรียกประชุมก่อนการประชุมต้องหาข้อมูลจากแต่ละคนก่อน เพ่ือหาเหตุที่ถูกต้องไม่ฟังความข้าง
เดียว แล้วน ามาตัดสิน ไม่ควรไล่โทษกัน หรือไล่บี้กัน จะสร้างความขัดแย้งบางท่านอาจเคยอ่านหนังสือ “การบริหารความ
ขัดแย้ง” ก็พอจะเข้าใจปัญหาได้ดี การบริหารแบบไทยๆ ที่ผิดพลาดคือ จับผิดและลงโทษท าให้ขาดการประสานสามัคคี 
ไม่ค่อยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ชอบปรับทุกข์กัน ปรับโทษกัน การบริหารอย่างมีแต่ล้มเหลวในที่สุด เพราะจะเกิด
อาการ “คนแตกความสามัคคี" เพราะฉะนั้นควรระลึกไว้ว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในหน่วยงานนั้นๆ ให้ส าเร็จ
ประโยชน์ได้ดังใจปรารถนา 

๕. ไม่เอาดีแต่เพียงตัว คือ ไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อ่ืน เหยียบย่ าผู้อ่ืน แล้วเอาความดีมาใส่ตัวคนเดียว ย่อม
เป็นไปไม่ได้ การบริหารที่ประสบความส าเร็จนั้นจะเกิดจากทีมงาน ดังนั้นการบริหารงานจะต้องช่วยกันต้องมีการยกย่อง
ให้ก าลังใจ มีการมอบของขวัญรางวัลให้เกียรติกัน ยกย่องเชิดชูแม้ผู้บริหารไม่มีอะไรจะให้ก็หัดพูดค าว่า “ขอบคุณ”ให้มัน
ติดปากลูกน้องก็จะดีใจ ผู้บริหารยกย่องลูกน้อง ลูกน้องก็มีส่วนเกื้อกูลผู้บริหาร ศรัทธาผู้บริหาร ท าให้ผู้บริหารดูดีขึ้นไม่ได้
ตกต่ าแต่อย่างใด ในการกล่าวค าว่า “ขอบคุณ" กับลูกน้อง 
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๖. ไม่เมาเรื่องเงิน “เขาให้เงินก็อย่า งง อย่าไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะกลายเป็นพวง
หรีด”เราจะต้องพิจารณาว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดปัจจัย ๔ คือ ข้าว ผ้า ยา บ้าน เงินเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความสะดวก การบริหารงานถ้าผู้บริหารเห็นแก่เงินก็จะใช้พนักงานอย่างทาส เอาเปรียบลูกน้อง หรือกินใช้จ่าย
จนเพลิดเพลินเจริญใจ คนระดับล่าง ระดับปฏิบัติการก็อย่าโลภเงินจนถึงกับโกงเงินบริษัท พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบถุงใส่
เงนิ ยังตรัสกับพระอานนท์ว่า นั้นเป็นงูเห่า เป็นอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ การจะท าอะไรก็ตามต้องระวังเรื่องเงิน 

๗. ไม่ใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาคือ นายจ้างของเราเราคือลูกน้องของท่าน บางคนชอบแอบอ้าง
นายไปหากินทางทุจริตหรือไปอ้างกับคนอ่ืน เพ่ือจะได้อะไรบางอย่าง เลขาบางคนซึ่งใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา มักท าตัวใหญ่
เกินผู้บังคับบัญชา พระอานนท์เถระใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระอานนท์ขอพรจากพระพุทธเจ้า คือ ขออย่าให้
รับเข้านิมนต์ ขออย่าส่งไปในที่นิมนต์ ขออย่าให้อะไรกับท่านเป็นพิเศษ เป็นต้นท่านปฏิบัติงานไม่ใหญ่เกินผู้ บังคับบัญชา 
และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

๘. ตั้งเมตตาไว้เป็นนิจ ผู้บริหารต้องมีเมตตาต่อผู้ใต้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองต้องมีเมตตาต่อผู้บังคับบัญชา ค า
ว่า “เมตตา" นี้ อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความนับถือ การบูชา การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี 
เทิดทูนเหนือเศียรเกล้า ผู้บริหารควรมีหลัก ๓ ประการในเรื่องความเมตตา คือ มือเอ้ือม ปากอ้า และหน้ายิ้ม 

มือเอ้ือม คือ เอ้ือมไปแตะไปจับผู้ใต้ปกครองเป็นลักษณะอาการทางกายท่ีสร้างความเป็นกันเองเป็นห่วงเป็น
ใย แต่ต้องระวังอย่าให้เป็นการกระท าอนาจารต่อลูกน้อง 

ปากอ้า คือ เป่า ปลอบ ปลุก เป็นลักษณะทางวาจาในการให้ก าลังใจลูกน้องทางวาจา 
หน้ายิ้ม คือการให้ก าลังใจเป็นเรื่องของใจที่แสดงออกทางใบหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงปฏิบัติ

อย่างนี้ต่อพระสงฆ์ต่อพุทธบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกัน ส่วนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไปเยี่ยมเยือนถามข่าว หมอบราบ
กราบไหว้ต่อผู้บังคับบัญชาบ้าง เราทุกคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 

๙. ใครท าผิดต้องเด็ดขาด ผู้บริหารงานต้องใจเพชรเด็ดขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะยอมรับกฎเกณฑ์ 
ผู้บริหารต้องเดินทางสายกลาง คือ ใช้ทั้งพระเดชพระคุณใครท าดีต้องให้รางวัล ใครท าชั่วต้องลงโทษ  

๑๐. ไม่ประมาทมัวเมา สิ่งที่ไม่ควรประมาทมีการท างาน ร่างกายที่แข็งแรงของเรา ความรู้ของเราที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ บริษัทจะยั่งยืนตลอดไปโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ เงินทองที่มีอยู่ในขณะนี้ คู่แข่งทางการค้า ความไม่ประมาทในการ
บริหารงานนั้นจะต้องแข่งขันกับเวลา แข่งขันกับบุคคลและแข่งขันกับพ้ืนฐานของการพัฒนาและสามัคคี 

๑๑. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรู้จักประมาณตน ประมาณการและประมาณสถานการณ์นั่นเอง การ
ประมาณในธุรกิจ เช่น บริษัทเรามีคนครบหรือไม่ แต่ละคนมีความรู้ครบไหม เงินทุนครบไหม คู่แข่งเป็นอย่างไรเป็นต้น 
และที่ส าคัญผู้บริหารต้องประมาณเหตุการณ์ประมาณสถานการณ์ด้วย ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการประชุมกัน “เอาความคิด
มารวมกัน”ดูตัวเอง บริษัทที่เราท าธุรกิจอยู่ หน้าที่การงานที่ท าอยู่ ต้องประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เสมอ ๆ เมื่อวิเคราะห์
แล้วฟังเหตุฟังผลหาเหตุรากเหง้า แล้วตัดสินใจแก้ไขปัญหาและหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพุทธวิธีในการ
บริหารที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการน าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
แต่ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ท้าท้ายต่อนักบริหาร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นนักบริหาร๖ 

ผู้เขียนของยกหลักธรรมส าหรับการบริหารงานที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การในการ
ท างานอีกหลักธรรมหนึ่ง คือ อิทธิบาท ๔ เพ่ือเป็นพื้นฐานของการบริหารงานในทุกระดับ 

ฉันทะคือ ความพอใจ อยากท่ีจะท างานนั้นๆด้วยความจริงใจถ้าหากผู้บริหารอยากให้บุคลากรท างานต้องให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การเรียนรู้ร่วมกันแบบเป็นทีม เพ่ือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนเกิดความพร้อมในการ

                                         
๖ภูมิกิติ จารุธนนท์ “ความจริง :พุทธวิธีในการบริหาร.(ออนไลน์),๒๕๕๑   

http://kit-meaninoflife.blogspot.com/๒๐๐๘/๐๘/blog-post.html, สืบค้น วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ท างานด้วยตนเองหลังจากนั้นบุคลากรก็จะมีฉันทะความพอใจในการยากจะท างานให้เพราะบุคลากรคิดว่าตัวเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรเพราะมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนร่วมกับผู้บริหารในการบริหารองค์กร 

วิริยะ คือ ความขยัน ความเพียร สู้ไม่ถอยการท างาน เมื่อมีฉันทะความพอใจในการท างานแล้วก็ต้องมีวิริยะ 
ความเพียร ความขยันประกอบกิจในการท างานให้บรรลุผลของการท างานในองค์กร 

จิตตะคือ ฝักใฝ่ที่จะท า จดจ่อ เอาใจใส่กับงานที่ก าลังท าอยู่โดยมีจิตที่เป็นสมาธิจิตใจตั้งมั่นกับการงานที่ท า
อยู่ ขณะในการท างานต้องไม่หลงไปกับสิ่งอ่ืนๆที่เข้ามาแทรกขณะท างาน รวมทั้งการมีสมาธิสั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างาน ความตั้งมั่น จิตใจจดจ่อนี้จะสร้างความส าเร็จกับงานที่ท าขององค์กรและประสิทธิภาพของงานก็จะตามมา 

วิมังสา คือ การใช้ปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ทดลองลงมือปฏิบัติ หากผิดพลาด
ก็แก้ไขปรับปรุง คิดใหม่ ท าใหม่ จนหาข้อสรุปของงานนั้นแบบตกผลึกแล้วก็น าผลงานนั้นน าเสนอต่อองค์กรหรือผู้บริหาร
ต่อไปเมื่อถ้าคนท างานมีการใช้วิมังสาในการท างานภายในองค์การให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกันก็จะเกิดข้อผิดพลาดใน
การท างานน้อยลง 

 

สรุปการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนานั้น การบริหารที่จะมีประสิทธิภาพมากของ
องค์การโดยเฉเพาะผู้บริหารต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการขององค์การให้มีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์
ศาสตร์ต่างๆเข้ามาทั้งศาสตร์แนวคิดทางตะวันตกที่นักแนวคิดทฤษฎีท่านได้กว่างไว้ไม่ว่าจะมีเป็นทฤษฎีแรงจูงใจของ มาส
โลว์ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพกว่าองค์กรอ่ืนๆได้ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นผู้เขียนมีการยกหลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรและคัมภีร์ต่างๆที่สร้างหลั กการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อย่างในทุติยปาปณิกสูตรที่ได้ยกมาเรื่องของผู้บริหารตั้งมี จักขุมา วิธูโร 
นิสสยสัมปันโน  จักขุมาผู้บริหารต้องมีปัญญามองการณ์ไกลวิสัยทัศน์ ที่รู้ได้ว่าองค์กรจะพัฒนาไปทางไหนบริหารไปใน
ทิศทางใดบวกกับการมี วิธูโร มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการอย่างดี รวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชากับองค์กรอ่ืนที่มีการร่วมกิจการร่วมกัน รวมไปถึงมีหลักการ บริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพในองค์กรของผู้บริหารรวมไปถึงหลักธรรมที่ได้ยกมาอีกหลักหนึ่งคือ อิทธิบาท ๔ น ามาเสริมหลักการบริหาร
ของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่จะองค์การประสบผลส าเร็จได้นั้นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีความ
พอใจในการท างานตามหลักการ การบริหาร คือ การการอาศัยคนอ่ืนเพ่ือท าให้งานส าเร็จ ก็จะขาดไม่ได้เรื่อง อิทธิบาท ๔ 
ที่ต้องใช้หลักการบริหาร คน ควบคุมกับการบริหารตามหลักอิทธิภาพ ๔ คือ การท างาน ต้องมีฉันทะ มีวิริยะความเพียร 
จิตตะการจดจ่ออยู่กับงาน วิมังสา การไตรตรองตรวจสอบงานสิ่งเหล่านี้จะท าให้หลักการบริหารสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพราะ
การบริหารงานนั้นเราอาศัยบุคคลอื่นในการท างานให้องค์กรส าเร็จเมื่อมีการใช้หลักธรรมช่วยในการบริหารในการท างานก็
จะเกิดประสิทธิภาพแน่นอน การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นตัวช่วยในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การ 
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บทคัดย่อ 
 แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เสนอขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆ เป็นทางการเมือง เป็นทางวิชาการ และ
เป็นเพื่อการรณรงค์ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยนั้น ความมั่นคงของมนุษย์ มีความส าคัญในฐานะเป็น
อีกดัชนีหนึ่ง เพ่ือวัดทิศทางและผลการพัฒนานอกเหนือจากผลผลิตรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ที่ใช้กันแพร่หลายมา
นาน การละเลยเรื่องความมั่นคงมนุษย์ อาจท าให้เกิดความเข้าใจ และการประเมินผลที่ผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศได ้

ความคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย์ เริ่มเป็นที่สนใจจริงจังในประเทศไทย เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ และจัดตั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นในปี ๒๕๔๕ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มีการเคลื่อนไหวในด้านนี้มา
นาน ตั้งแต่การเสนอหลัก ๖ ประการของคณะราษฎรในปี พ.ศ.๒๔๗๕ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
(๒๕๑๖) และการส่งเสริมการสร้างระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชนเข้มแข็ง ไปจนถึงสิทธิ
มนุษยชน ในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐ ประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่มากพอส าหรับการปฏิบัติ และการศึกษาต่อ
ยอด ในระยะใกล้หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยได้มีนวัตกรรมทางสังคม
และการเมืองที่ส่งเสริมความม่ันคงมนุษย์ในระดับหนึ่ง 

โดยสรุปสถานการณ์ปัญหาความม่ันคงของมนุษย์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ อาทิเช่น สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาหารและสุขภาพสุขภาพอนามัย สภาพบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในการก าหนดถึงแนวทางในแก้ไขปัญหาและการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง และสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมไปถึงการป้องกันปัญหาความไม่ม่ันคงในอนาคตอีกด้วย 
 
Abstract 

The human's security notion was present by the purpose of politic, academic and to campaign 
for developing country that include Thailand. The human's security is important in the term of one 
index that evaluate the direction and development result apart from gross domestic product or GDP. 
To ignorant the human's security may result to miss understanding and evaluation of country 
development. 
 The human's security notion begin to strongly interesting in Thailand since B.E.2545 when 
has Bureaucracy reform and establish the ministry of social development and human security, but in 
practical there have a long time movement since the 6 article of board representatives was present in 
B.E.2475. The notion of life's quality from dr.PuayUngpakorn (B.E. 2516) and the promoting of welfare 
system to health for all, indigenous knowledge, strong community up to human rights between B.E. 
2530-2540.All of this knowledge enough to bring for practice and improvement.in the time before 
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the end of B.E.2540 economic crisis situation and the promulgating of new constitution. Thailand has 
the social innovation and politic that enhance human's security. 
 In the conclusion, the situation of human's security problem has necessary to understand 
the social and culture of local population such as economic and politic stability situation, natural 
resource, environment, food and health, the condition of individual-houshold and community which 
all the important composition to set the guidelines to correct the human's security problem and policy 
planning for true problem correction and match with the real situation up to protect the problem of 
unsecurity in the future. 
 
บทน า 

แนวคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย์ เสนอขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆ เป็นทางการเมือง เป็นทางวิชาการ และเป็น
เพ่ือการรณรงค์ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยนั้น ความมั่นคงของมนุษย์ มีความส าคัญในฐานะเป็นอีก
ดัชนีหนึ่ง เพ่ือวัดทิศทางและผลการพัฒนานอกเหนือจากผลผลิตรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ที่ใช้กันแพร่หลายมานาน 
การละเลยเรื่องความมั่นคงมนุษย์ อาจท าให้เกิดความเข้าใจ และการประเมินผลที่ผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศได้ 

ความคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย์ เริ่มเป็นที่สนใจจริงจังในประเทศไทย เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ และ
จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นในปี ๒๕๔๕ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มีการเคลื่อนไหวในด้าน
นี้มานาน ตั้งแต่การเสนอหลัก ๖ ประการของคณะราษฎรในปี พ.ศ.๒๔๗๕ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ป๋วย อ๊ึง
ภากรณ์ (๒๕๑๖) และการส่งเสริมการสร้างระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชนเข้มแข็ง ไป
จนถึงสิทธิมนุษยชน ในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐ ประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่มากพอส าหรับการปฏิบัติ และ
การศึกษาต่อยอด ในระยะใกล้หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยได้มี
นวัตกรรมทางสังคมและการเมืองที่ส่งเสริมความมั่นคงมนุษย์ในระดับหนึ่ง๑ 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางสังคมที่เป็นอยู่จริง (Existing situation) เป็นการฉายภาพปรากฏการณ์ทาง
สังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจเรียกว่าเป็นการมองแบบตัดขวาง (Cross section) การพิจารณาว่าประเด็นใดมี
ความส าคัญหรือไม่อย่างไรนั้น อาจมองจากความสนใจของสาธารณชนที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็น
ประเด็นร้อน (Hot issue) และอาจมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาพ้ืนฐาน (Basic 
issue) ก็ได้ การพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะความสนใจของสาธารณชนมัก
เกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชนในการให้ความส าคัญที่เรียกว่าการสร้างกระแส อันมักน าไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า หรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแทนที่จะแก้ที่สาเหตุของปัญหา ดังนั้น ในเชิงวิชาการจึงมักหลีกเลี่ยงกา ร
น ากระแสความ รู้สึกมาเป็นตัวน าในการแก้ปัญหา 

ดังนั้น ในบทนี้จะประมวลการศึกษา และการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคงมนุษย์ในประเทศไทย เพ่ือปู
พ้ืนฐานของความเข้าใจในสถานการณ์ความมั่นคงมนุษย์ในประเทศ และท่ีส าคัญเพ่ือหาค าตอบว่า ในปัจจุบันควรถือความ
มั่นคงของมนุษย์ว่ามีแกนกลางอยู่ที่ประเด็นหรือมิติด้านใดเป็นส าคัญ 
 
สถานการณ์ปัญหาความม่ันคงของมนุษย์ 

                                         
๑โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห์ วันที่ ๔พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ปีท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๐๖, http://www.nidambe๐๐.net/ekonomiz/๒๐๐๕q๔/article๒๐๐๕nov๐๔p๐๔.htm. 



๓๗๖ 
 

ดังที่เป็นที่ทราบกันว่า ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็นแนวคิดใหม่ กล่าวได้ว่าเพ่ิงเสนอเป็น
ระเบียบวาระโลก ในรายงาน "การพัฒนามนุษย์ ๑๙๙๔" ของแผนงานพัฒนาองค์กรสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program-UNDP) รายงานนี้ได้เสนอแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People Centered) ซึ่งส่งอิทธิพลในระดับหนึ่ง เช่น ในประเทศไทยก็ได้มีแผนพัฒนาที่ถือ "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" 
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความมั่นคงมนุษย์ในแง่ของเสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพ
จากความต้องการ (Freedom from Want) ซึ่งก็ยังใช้กันมากเมื่อพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์ รายงานนี้จึงเป็นความ
พยายามครั้งใหญ่ที่จะให้ค าจ ากัดความของความมั่นคงเดิม ที่มักหมายถึงความมั่นคงของชาติ อันประกอบด้วยรัฐและ
ดินแดนมาเป็นความมั่นคงของประชาชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชาติ และจากความมั่นคงทางแสนยานุภาพสู่ความมั่นคง
ทางการพัฒนา ในปี ๑๙๙๙ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก  

รายงาน "การพัฒนามนุษย์ ๑๙๙๙" ของยูเอ็นดีพี ได้กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์อีกครั้ง และรายงานชิ้นนี้
ได้กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ในเชิงลบไว้ด้วย โดยชี้ว่า มนุษย์ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ได้เผชิญกับ
ความไม่ม่ันคงอะไรบ้างในกระบวนโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น ๗ ประการได้แก่  

๑) ความผันผวนทางการเงินและความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
๒) ความไม่ม่ันคงทางอาชีพและรายได้  
๓) ความไม่ม่ันคงทางสุขภาพ  
๔) ความไม่ม่ันคงทางวัฒนธรรม  
๕) ความไม่ม่ันคงส่วนบุคคล เช่น การเผชิญกับอาชญากรรม การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์  
๖) ความไม่ม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม 
๗) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและชุมชน ได้แก่ การเกิดความตึงเครียดทางสังคม เช่น ในรูปของสงครามทั้ง

ระหว่างประเทศและสงครามกลางเมือง อันก่อผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นปึกแผ่นของชุมชน๒ 
เป็นที่น่าสังเกตก็คือ นี่เป็นรายงานทางการระดับโลกที่เชื่อมโยงความมั่นคงและความไม่มั่นคงของมนุษย์เข้ า

กับกระบวนโลกาภิวัตน์ และเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนให้กระบวนการนี้มีโฉมหน้าเป็นมนุษย์ (Globalization with a 
Human Face) จึงกลายเป็นว่าเครื่องมือหรือกลไกแห่งการพัฒนาหรือการสร้างความเจริญ ได้ส่งผลวกกลับด้านหนึ่งใน
การสร้างความไม่มั่นคงแก่มนุษย์ข้ึน และกลายเป็นปัญหาที่เด่นชัดขึ้นทุกที  

 
สถานการณ์ความม่ันคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจ 

แรงงานชนบทผูกพันกับตลาดมากขึ้น ในระยะสี่ห้าปีมานี้เนื่องจากนโยบายหลายอย่างของรัฐบาล พบว่า
กิจกรรมภาคเกษตรผูกพันกับระบบตลาดมากขึ้น ที่เด่น ได้แก่  

๑) โครงการ ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการส่งเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่กระท ามาหลายรัฐบาล
ในอดีต โดยจัดท าให้ครบวงจร ตั้งแต่การหาทุน เทคโนโลยี การจัดการ ไปจนถึงการตลาด ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้
หัตถกรรมพ้ืนบ้านมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ก็มีอันตรายจากการลงทุนมากไปในบางสาขา เช่น กรณีสุราพ้ืนบ้าน และความ
ผันผวนจากตลาด ที่ชุมชนไม่อาจจะควบคุมได้ 

๒) โครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านขึ้นเป็นธนาคารชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนบริหารแหล่งทุนของตนเอง เป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการยืนได้ในตลาด ๓) โครงการจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี) เช่น โค ยางพารา เพ่ือ

                                         
๒โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP), “สถานการณ์ความม่ันคงมนุษย์ ในประเทศไทย (๐)”,

บทความพิเศษ โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห์ วันที่ ๐๔พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ปีที่ ๒๖ฉบับที่ ๐๓๐๖ 
http://www.nidambe๐๐.net/ekonomiz/๒๐๐๕q๔/article๒๐๐๕nov๐๔p๐๔.htm 



๓๗๗ 
 
บริหารความเสี่ยงของเกษตรกร การจัดหาทุนและตลาด กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดตั้ง กระทรวงเกษตรเป็นผู้ก ากับดูแล 
(มติชน ๑๒๑๑๔๗) 

รายงานเพ่ิมเติมการจัดตั้งบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย ทุนจดทะเบียน ๑ พันล้านบาท ช าระจริง ๒๕๐ 
ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ .ก.ส.) เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการมาจากหลาย
กระทรวง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรเอกชน เช่น ตัวแทนหอการค้า
ไทย จะเข้ามาบริหารโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวเป็นโครงการแรก 

โดยแบ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อ หรือกลุ่มแม่พันธุ์ 
กลุ่มเกษตรกรที่ท าการผสมเทียม ๒ หมื่นครอบครัว และกลุ่มที่เลี้ยงโคเนื้อหลังหย่านม หรือกลุ่มโคขุน (ประชาชาติธุรกิจ 
๒๐-๒๒๐๖๔๘) 

ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีปรัชญาที่จะใช้องค์ความรู้พ้ืนบ้านผสมกับระดับสากล 
การใช้ทรัพยากรบุคคลและธรรมชาติจากในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนนี้ หากมีการ
จัดการอย่างดี ก็จะบรรเทาผลกระทบด้านลบจากการที่แรงงานในชนบทเข้าไปผูกพันกับตลาดมากได้ 

การถือครองที่ดินและการท าเกษตร จากการท าส ามะโนเกษตร พ.ศ.๒๕๔๖ ของส านักงานสถิติแห่งชาติโดย
การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือน พบว่า มีผู้ถือครองที่ดินท าการเกษตรทั้งสิ้น ๕.๗๙ ล้านราย ครัวเรือนผู้ถือ
ครองคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕ ของครัวเรือนทั่วประเทศ ผู้ถือครองท าการเกษตรอยู่นอกเขตเทศบาลถึงร้อยละ ๙๓.๑ ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ ๙๔.๐) ท าการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๐.๘ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด ร้อยละ ๕.๒ ท าทั้งการ
เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เป็นแบบไร่นาสวนผสม ผู้ถือครองเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๔๕.๖) อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ ๒๓.๖) ภาคกลางและภาคใต้มีผู้ถือครองท าการเกษตรใกล้เคียง
กัน คือร้อยละ ๑๕.๖ และร้อยละ ๑๕.๒ ตามล าดับ 

ส าหรับเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรนั้น ทั้งประเทศมีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๑.๙๕ ล้านไร่ ซึ่ง
ร้อยละ ๙๓.๘ อยู่นอกเขตเทศบาล เนื้อที่ถือครองท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ ของเนื้อที่ทั้งประเทศ เกือบครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ ๔๕.๓) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๒๒.๓ อยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ ๑๙.๒ อยู่ในภาคกลาง ภาคใต้ร้อย
ละ ๑๓.๒ 

ผู้ถือครองท าการเกษตรมีเนื้อที่ถือครองโดยเฉลี่ย ๑๙.๓ ไร่/ครัวเรือน ผู้ถือครองในภาคกลางมีเนื้อที่ถือครอง
เฉลี่ยสูงสุด ๒๓.๙ ไร่/ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙.๒ ไร่/ครัวเรือน ภาคเหนือ ๑๘.๓ ไร่/
ครัวเรือน และภาคใต้ ๑๖.๗ ไร่/ครัวเรือน ประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีสมาชิกไปรับจ้างท างานเกษตรให้ผู้อ่ืน ๒.๗๓ ล้าน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ ของครัวเรือนทั้งประเทศ คิดเป็นจ านวนคน ๔.๒๔ ล้านคน 

การแก้ปัญหาความยากจนอันแก้ไขได้ยากนั้น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจ านวนมากและหลายด้าน มีทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การศึกษา นโยบายการ
พัฒนาประเทศ ความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมืองและท าธุรกิจ โครงสร้างตลาดโลก โครงสร้างการเงินของโลก สงคราม
และการก่อการร้าย ไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

หลายเรื่องอยู่นอกเหนือการควบคุม แต่หากมีความเพียรและความอดทนที่จะแก้ไข อย่างน้อยก็น่าจะท าให้
ผู้คนจ านวนพอสมควรที่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขข้ึนหรือดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศสังคมแห่งความสุขและความดี๓ 

 
สถานการณ์ความม่ันคงมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง 

                                         
๓บทความพิเศษ โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห์ วันที่ ๒๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ปีท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๓หน้า ๓๐. 



๓๗๘ 
 

โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงมนุษย์ทางการเมืองการปกครองของไทยดีขึ้น เมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งประกันสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงกว่ารัฐธรรมนูญ
ก่อนหน้านั้น มีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาดังนี้ 

๑) การเมืองค่อนข้างมั่นคง มีรัฐบาลและรัฐสภาอยู่ครบวาระเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวปลุกระดม
เพ่ือโค่นล้มรัฐบาลอยู่บ้าง แต่กล่าวได้ว่าอันตรายจากการก่อรัฐประหาร ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิประชาธิปไตย
อย่างง่ายๆ ดังที่เคยปรากฏมาก่อนลดลงมาก 

๒) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวเลขผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๐๐๑ สูง
ราวร้อยละ ๗๐ แม้ในกรงุเทพฯ ที่อัตราผู้มาลงคะแนนค่อนข้างต่ า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีผู้มาลงคะแนนถึงเกือบร้อยละ 
๖๗ ใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีตัวเลขร้อยละ ๖๗.๔ ภาคที่มีผู้มาลงคะแนนมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือและ
ใต้ ตกร้อยละ ๗๒.๐ และ ๗๔.๘ ตามล าดับ 

๓) การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมั่นคงขึ้น มีการเลือกตั้งโดยตรงตั้งแต่ระดับต าบลไปจนถึงจังหวัด มีการ
เลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรงครั้งแรกในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ จ านวนนักการเมืองท้องถิ่นกว่า ๑ แสนคน ทั้งยังมีการ
รวมตัวกันเป็นสมาคมในหลายระดับ เป็นการเพ่ิมพลังและความเหนียวแน่นของการปกครองระดับนี้ยิ่งขึ้น 

๔) การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นยังคงด าเนินต่อไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง รวมทั้งมีความรู้สึกทับซ้อน
ระหว่างอ านาจของนายก อบจ. กับผู้ว่าซีอีโอ 

๕) การจับกลุ่มรวมตัวเป็นองค์กรชุมชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ประมาณว่าทั่วประเทศมี ๑๐๓ องค์กรต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือราว ๖๓,๐๐๐ องค์กรทั่วประเทศ เขตที่มีสัดส่วนมาก ได้แก่ ภาคเหนือซึ่งมี ๑๓๒ แห่งต่อ
ประชากร ๑ แสนคน มากรองลงไปคือ ๖ จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และ
อ่างทอง ซึ่งมีองค์กร ๑๒๗ แห่งต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากที่สุด มีองค์กรชุมชนมาก
ที่สุด แต่คิดเป็นสัดส่วน ๑๐๗ แห่งต่อประชากรแสนคนกรุงเทพฯ ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ กลับปรากฏ
ว่ามีองค์กรชุมชนน้อยเพียง ๘ แห่งต่อประชากรแสนคน การขาดชีวิตชุมชนมีส่วนส าคัญท าให้กรุงเทพเกิดปัญหาทางสังคม
มาก การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ น้อย นอกจากองค์กรชุมชนแล้วยังมีกลุ่มเอ็นจีโออีกจ านวนมาก 

๖) จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมในกลุ่มชุมชนและบริการทางสังคมค่อนข้างสูง ตกเกือบร้อยละ ๙๐ ถึงกว่าร้อย
ละ ๙๐ ตามล าดับ ยกเว้นกรุงเทพฯ ตัวเลขครัวเรือนที่ร่วมกลุ่มชุมชนมีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ ๓๗.๘) แต่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะสูงอยู่ (ร้อยละ ๘๘.๒) 

โดยรวมกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนกระจายไปอย่างค่อนข้างสม่ าเสมอ 
แต่มีข้อสังเกตและข้อควรระวังคือ 

๑) มีความกังวลในกลุ่มประชากรบางกลุ่ม เช่น นักวิชาการและสื่อมวลชนส่วนหนึ่ ง ที่เห็นว่าความมั่นคง
ทางการเมืองที่สูงจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นได้ อาจน ามาสู่การรวบอ านาจ เป็นอันตรายต่อสิทธิประชาธิปไตย
และการแสดงออกได้ ต่อความกังวลให้ระวัง มีข้อสังเกตดังนี้ 

ก) มวลชนพื้นฐานไม่ได้รู้สึกร่วมมากนัก ดังจะเห็นจากการเทคะแนนเสียงจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้  
ข) นักวิชาการและหนังสือพิมพ์ ยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มที่  
ค) การต่อสู้เพ่ือสิทธิประชาธิปไตยของกลุ่ม ฝ่ายและอาชีพต่างๆ สมควรที่จะได้รับการยอมรับ เพ่ือที่จะสร้าง

ความมั่นคงและการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทและมีความมั่นคงข้ึน แต่มีข้อสังเกตและข้อควรระวังคือ 
ก) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏขึ้นนี้ มีหลายฝ่ายเห็นว่า เป็นการกระจายอ านาจที่ยังไม่ถึงประชาชน

พ้ืนฐาน ผู้ที่ได้รับเลือกมาด ารงต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ เช่น ท าธุรกิจก่อสร้างและเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนยังน้อยอยู่ 



๓๗๙ 
 

ข) มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ทั้งในด้านความโปร่งใส ระเบียบการเงิน การใช้จ่ายที่มีด้านฟุ่มเฟือย 
ก าลังคนและอ่ืนๆ ซึ่งมีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขหลายทางด้วยกัน เช่น การอบรมเกี่ยวกั บการท าบัญชี และ
ระเบียบการเงินที่เป็นมาตรฐาน การอบรมในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น ไปจนถึงการจัดประกวดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นดีเด่น ซึ่งก็ได้ผลระดับที่แน่นอน นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์กระแสหลักก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับองค์กรระดับนี้สูงขึ้น 
คาดหมายว่าการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมน่าจะดีขึ้นแต่การปรับปรุงแก้ไขที่ให้ผลอย่างมั่นคงยั่งยืน
น่าจะอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนหรือประชาชนระดับฐานราก หรือการเสริมพลังให้แก่องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มี
ความละเอียดอ่อน 

ค) ความไม่พร้อมในการกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น ความไม่พร้อมนี้มีทั้งจากการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่มาก และความไม่พร้อมจากรัฐบาลกลาง ที่ด้านหนึ่งมีความเคยชินเดิม อีกด้านหนึ่ง
อ้างจุดอ่อนและข้อบกพร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีความไม่พร้อมจากสังคมหรือสาธารณชนว่าจะ
เข้าข้างใดดี ซึ่งคงต้องปล่อยให้มีระยะผ่านของการพัฒนาองค์กรปกครองระดับนี้สักระยะหนึ่ง การกระจายอ านาจนั้นมีอยู่ 
๓ ด้านด้วยกันได้แก่ เงิน คน และงาน 

นโยบายที่ได้คลี่คลายไปตามกาลเวลานี้ก็จะชี้ว่าเป็นเรื่องประชานิยมหรือถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่ใน
เฉพาะหน้าดูเหมือนว่ามันได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนฐานรากในระดับหนึ่ง๔ 

 
สถานการณ์ความม่ันคงมนุษย์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ท่ัวไปพบว่า 
๑) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทยได้ถูกน ามาใช้อย่างหนักเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะหลายสิบปี

มานี้ ตั้งแต่ป่าไม้ ดิน น้ า ทะเลและชายฝั่ง แร่ธาตุพลังงาน ดังนั้น จึงอยู่ในสภาพทรุดโทรม ต้องการการฟ้ืนฟูใหญ่ และมี
ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒) การตั้งถ่ินฐานของไทยนั้น ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖๐ อาศัยอยู่ในชนบท จ านวนมากท าการเกษตร
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น ต้องพ่ึงพาความอุดมสมบูรณ์และฤดูกาลทางธรรมชาติสูง มีครัวเรือน
จ านวนมาก อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งน้ าและป่าไม้ รวมทั้งการท าการประมงชายฝั่ง เพ่ือการ
ด ารงชีพ เหล่านี้ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนมากข้ึน เนื่องจากไม่สามารถคิดในด้านเป็นตัวเงินได้
อย่างเดียว หากยังต้องคิดในมิติของวิถีด าเนินชีวิตของผู้คนด้วย ความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนจ านวนไม่น้อยเกิดขึ้นจากการมองปัญหาต่างมิติกัน เช่น ภาครัฐมองเห็นการแก้ผลกระทบจากโครงการของรัฐ
อย่างเช่น การสร้างเขื่อน การวางท่อก๊าซ และอ่ืนๆ จากด้านพ้ืนที่ หรือด้านมูลค่าที่คิดเป็นตัวเงิน และการจ่ายค่าชดเชย
แก่ชาวบ้านที่ประสบผลด้านลบเป็นตัวเงิน ขณะที่ชาวบ้านที่คุ้นกับวิถีด าเนินชีวิต ก็ค านึงถึงด้านนี้มากกว่า ว่าต่อไปจะท า
อะไรกิน จะอยู่กันอย่างไร 

๓) เมืองที่ขยายตัวเร็วขึ้นในระยะหลัง ได้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เด่นขึ้นทุกที การสร้างเมืองให้น่าอยู่ 
ก าลังเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่กล่าวถึงกันมาก ได้แก่ ก) มลพิษทางอากาศ
และเสียง ข) ขยะ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงชนบทที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะ ค) ปัญหาอาชญากรรม ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะที่ไม่มี
ใครรู้จักกันจริงจัง หรือขาดลักษณะชุมชน ง) ปัญหาความเครียดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมาก และเร็ว การแข่งขันสูงและ
อ่ืนๆ ทั้งหมดกระทบต่อสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ 

๔) นโยบายรัฐบาลที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความส าคัญ
มาก ต่อความมั่นคงทางทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของชาวไทย ทั้งนี้ เป็นไปตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 

                                         
๔บทความพิเศษ  โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว.  มติชนรายสัปดาห์ วันที่ ๓๐

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ปีท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๔หน้า ๓๖. 



๓๘๐ 
 
ซึ่งก าหนดให้รัฐกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
๑) ความม่ันคงทางน้ า 
ความมั่นคงทางน้ านั้นมีอยู่ ๔ มิติด้วยกัน ได้แก่ (๑) ทางด้านปริมาณว่ามีใช้เพียงพอหรือไม่ (๒) การเข้าถึงน้ า

เป็นไปอย่างทั่วถึง และเหมาะสมหรือไม่ ที่ปรากฏพบว่าผู้เข้าถึงน้ ามักเป็นเกษตรกรรายใหญ่ หรือเป็นภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการท่องเที่ยว สันทนาการ เช่น สนามกอล์ฟ ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงกว่าภาคเกษตร (๓) ด้านคุณภาพน้ ามีความ
สมบูรณ์ และเหมาะสมแก่การใช้อย่างไร (๔) ด้านความสม่ าเสมอ สามารถสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องทันกาล
อย่างไร เพ่ือสร้างความม่ันคงทางน้ า 

ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ระดับรัฐจนถึงระดับราษฎรได้สร้างระบบชลประทานขึ้นมาตั้งแต่โบราณ ระดับรัฐเช่น
การสร้างเขื่อนเหมืองฝายขนาดใหญ่ การขุดคลองเพ่ือการส่งน้ าและการเดินทาง ระดับราษฎร เช่น การสร้างฝายขนาด
เล็ก การขุดบ่อในหมู่บ้านหรือตามไร่นาของตน และพบว่าความมั่นคงทางน้ า เป็นปัญหาที่ใหญ่ และแก้ไขยากขึ้นทุกที 
นอกจากจะต้องจัดระบบชลประทานแล้ว ยังต้องสร้างระบบก าจัดน้ าเสีย ขณะที่ความต้องการน้ าก็เพ่ิมมากขึ้นโดยตลอด 

องค์การสหประชาชาติรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ หันมาสนใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยก าหนดให้ระหว่างปี 
๒๐๐๕-๒๐๑๕ เป็นทศวรรษแห่งน้ า มีค าขวัญว่า "น้ าเพ่ือชีวิต" โดยให้มีแผนปฏิบัติการหลายอย่าง รวมทั้งการจัดการลุ่ม
น้ าแบบบูรณาการ มีความหวั่นเกรงกันว่าการพิพาทเกี่ยวกับน้ าหรือสงครามแย่งชิงน้ าอาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ 

(๑) สถานการณ์ท่ีน่าจับตา เกี่ยวกับความมั่นคงทางน้ าของไทย มีดังนี้ 
ก) ประเทศไทยมีน้ าท่าใช้ต่อหัวแม้จะไม่มาก นั่นคือ อยู่ที่อันดับ ๖๒ ของโลกจาก ๑๔๑ ประเทศและเขต

แคว้น เป็นรองทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นเวียดนามและสิงคโปร์ แต่ก็ถือว่าค่อนข้างพอเพียง คือราว 
๓.๕ พันลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี (เฉลี่ย ๑๙๖๑-๑๙๙๐ ปริมาณน้ าใช้ต่อหัวที่ถือว่าพอเพียงอยู่ที่ ๑ พันลูกบาศก์เมตร) 

จากเอกสารของกรมชลประทาน ระบุว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่รับน้ าประมาณ ๕๑๑,๓๖๒ตร.ก.ม. แบ่งแยกเป็น
ลุ่มน้ าหลักได้ ๒๕ ลุ่มน้ า มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ๑๓๑ ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน ๙๓ ล้านไร่ ในด้านอุปทานน้ า มี
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ ๑,๕๗๓ ม.ม./ปี คิดเป็นปริมาณน้ า ๘๐๔,๓๗๒ ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ าดังกล่าวเปลี่ยนเป็น
ปริมาณน้ าท่าไหลตามคลอง ห้วย ล าธาร ประมาณ ๒๑๓,๔๒๓ ล้าน ลบ.ม./ปี 

ข) มีสัญญาณความตึงเครียดทางน้ าเกิดขึ้น ๒ เรื่อง คือ หนึ่ง มีการน าน้ าใต้ดินมาใช้มากขึ้น จนเกิด
ปรากฏการณ์แผ่นดินทรุดในเมืองใหญ่ และระดับน้ าบาดาลลดลง และสอง เขื่อนและอ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้ าน้อยลง 

ค) แม่น้ าบางสาย เช่นแม่น้ าบางปะกง น้ าทะเลหนุนสูงขึ้นมากไป 
ง) ปรากฏภัยแล้ง กระทบต่อการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น ภาวะภัย

แล้งปี ๒๕๔๗ สูงกว่าปี ๒๕๔๖ โดยเกิดใน ๔๓ จังหวัด เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ๑.๓ ล้านราย ในพ้ืนที่ประสบภัย 
๒๒.๒๘ ล้านไร่ ได้รับความเสียหายประมาณ ๑๔.๗๕ ล้านไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรประเมินค่าชดเชยแก่เกษตรกรดังนี้ 

นาข้าวอัตรา ๒๔๓ บาทต่อไร่ พืชไร่ ๒๘๙ ต่อไร่ พืชสวน ๓๖๙ บาท/ไร่ และประกาศให้ภัยแล้งเป็นภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติฉุกเฉิน (กรุงเทพธุรกิจ ๑๕,๒๕๑๑๔๗) 

ภัยแล้งปี ๒๕๔๘ มากกว่าปี ๒๕๔๗ โดยระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ พ้ืนที่ประสบ
ภัย ๕๗ จังหวัด เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ๑.๖ ล้านราย พื้นที่ประสบภัย ๒๙.๑๔ ล้านไร่ คาดว่าจะได้รับความ
เสียหาย ๒๐.๕๕ ล้านไร่ เสียหายสิ้นเชิง ๑๓.๐๒ ไร่ (มติชน ๑๑๐๓๔๘) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าผลผลิตข้าวปี ๒๕๔๘ น่าจะอยู่ที่ระดับ ๑๘ ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ าสุดใน
รอบ ๑๐ ปี และผลผลิตมันส าปะหลังจะลดลงไม่เกิน ๑๙ ล้านตัน จากเป้าหมายเดิม ๒๒.๑๙ ล้านตัน (ไทยรัฐ ๑๓๐๑๔๘) 



๓๘๑ 
 
จ าต้องมีการแก้ไข น้ าท่วม โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ "สระเอ้ืออาทร" โครงการระหว่าง ๒๕๔๘-
๒๕๕๐ จ านวน ๓ แสนบ่อ (กรุงเทพธุรกิจ ๑๘๐๘๔๗) 

จ) ในด้านน้ าท่วม เอกสารของกรมชลประทานแสดงว่า สถิติข้อมูลพ้ืนที่น้ าท่วมและจากภาพถ่ายดาวเทียม 
๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีพ้ืนที่ที่เคยได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ในชนบท ๒๗ ล้านไร่ ในพ้ืนที่เมือง ๓ ล้านไร่ แต่พ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้ าท่วมในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูง และต้องให้ความส าคัญได้แก่พ้ืนที่น้ าท่วมในเขตเมือง/เทศบาล จ านวน 
๙๕ แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๘๔๕,๖๒๕ ไร่ และพ้ืนที่น้ าท่วมชุมชนในเขตชนบทประมาณ ๒,๑๗๓,๗๕๐ ไร่ และมี
หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อน้ าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ประมาณ ๒,๓๐๐ หมู่บ้าน 

ฉ) ปรากฏข่าวแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ทางภาคตะวันออก ขาดแคลนน้ า เกิดการเคลื่อนไหวแย่งน้ าระหว่าง
เกษตรกร กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เช่น พัทยาและภูเก็ต 

(๒) เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดความตึงเครียดทางน้ า การเกษตรเพ่ือการส่งออกท าให้ต้องใช้น้ ามากขึ้น การใช้น้ ายัง
เพ่ิมขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจหรือขนาดเศรษฐกิจ การขยายตัวของพ้ืนที่ท าการเกษตร การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิต การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการ เช่นการท่องเที่ยว เอกสารของกรมชลประทานระบุว่า ความ
ต้องการใช้น้ าของประเทศไทยในปัจจุบัน มีประมาณ ๖๗,๒๓๒ ล้าน ลบ.ม./ปี จ าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๔ ประเภท 
คือ 

ก) การใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค มีประมาณ ๒,๓๖๓ ล้าน ลบ.ม./ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ ของปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าในปัจจุบัน มีการใช้น้ าบาดาลประมาณ ๒,๐๒๒ ล้าน ลบ.ม./ปี เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ข) การใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรม มีประมาณ ๑,๓๑๖ ล้าน ลบ.ม./ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๒ ของความต้องการน้ า
ในปัจจุบัน มีการใช้น้ าบาดาลประมาณ ๗๑๒ ล้าน ลบ.ม./ปี เพื่อการอุตสาหกรรม 

ค) การใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และพ้ืนที่สูบน้ าด้วยไฟฟ้าในฤดูฝน 
๒๖ ล้านไร่ และพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ ๑๐ ล้านไร่ มีการใช้น้ าประมาณ ๔๑,๔๖๔ ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๖๑ ของปริมาณความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและมีการใช้น้ าบาดาล ๘๒๕ ล้าน ลบ.ม./ปี เพื่อการเกษตร 

ง) การใช้น้ าเพื่อรักษาล าน้ า ประกอบด้วย น้ าผลักดันความเค็ม น้ าเพ่ือเจือจางน้ าเสีย น้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ล าน้ าและน้ าหล่อเลี้ยงล าน้ าไม่ต่ ากว่าปริมาณต่ าสุดซึ่งมีประมาณ ๒๒,๐๘๙ ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของ
ปริมาณความต้องการใช้น้ าในปัจจุบัน แต่ปริมาณของน้ าที่เก็บกักไว้และสามารถน าไปใช้ได้จริงรวมกับปริมาณน้ าบาดาลมี
เพียง ๔๙,๕๐๐ ล้าน ลบ./ปี ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ าของประเทศไทยในปัจจุบัน มีประมาณ ๖๗,๒๓๒ ล้าน ลบ.ม./
ปีท าให้ในภาพรวมเชิงปริมาณมีปริมาณน้ าท่ีขาดแคลนอยู่ ๑๗,๗๓๒ ล้าน ลบ.ม./ปี๕ 

(๓) ในด้านการเข้าถึงน้ า ถ้ามองจากด้านเขตพ้ืนที่ชลประทาน จ านวนเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงน้ าได้อย่าง
สม่ าเสมอ ยังมีจ านวนจ ากัด เป็นส่วนน้อย ทางแก้ไขมีทั้งด้านที่ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานของรัฐ และด้านที่สนับสนุนการ
ชลประทานของราษฎร เช่น การขุดบ่อในไร่นา การสร้างแหล่งน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน เหล่านี้น่าจะส่งผลที่ยั่งยืนกว่า 
เอกสารของกรมชลประทานชี้ว่า หมู่บ้านขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภครวม ๑๔,๕๘๐ หมู่บ้าน (ตัวเลขเดือนมกราคม 
๒๕๔๗) ขาดแคลนน้ าเกษตรนอกเขตชลประทาน ๑๒,๙๐๐ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ชลประทาน ๑,๑๐๐ หมู่บ้าน (ตัวเลขปี 
๒๕๔๗-๒๕๔๘) 

(๔) ในด้านคุณภาพน้ า อาจมองได้ ๒ ด้าน ด้านหนึ่ง ได้แก่ คุณภาพน้ าในด้านของการน ามาใช้เพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในเมืองที่มีระบบประปาขนาดใหญ่ อีกด้านหนึ่ง เป็นคุณภาพน้ าในฐานะเป็นระบบนิเวศ
ที่รองรับสัตว์น้ าได้จ านวนมากและหลากหลาย แหล่งน้ าธรรมชาติใดที่มีสัตว์น้ ามากและหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ์ น้ ามีคุณภาพ เมื่อผ่านกระบวนการแล้วก็สามารถน ามาบริโภคได้อย่างปลอดภัย 

                                         
๕บทความพิเศษ  โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว.  มติชนสัปดาห์ วันที่ ๐๖ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๐๓๒๕ หน้า ๓๗. 



๓๘๒ 
 

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูงในด้านการใกล้ชิดกับประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึง
และรับรู้ความต้องการ และปัญหาของท้องถิ่นอย่างชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยทั่วไป
กิจการใดที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เงินงบประมาณ และทักษะมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะปฏิบัติ
ได้ดี และลดลงเมื่อความต้องการทรัพยากรดังกล่าวสูงขึ้น 

การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรับภารกิจที่ใหญ่ขึ้น น่าจะเป็นทิศทางที่
พึงด าเนินไป โดยให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ด้วย (ในเรื่องการกระจายอ านาจ ดูบทความของ ดร.จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ และคณะ แห่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชื่อ 
"การกระจายอ านาจ : โอกาสและช่องว่างในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น" ๒๕๔๗) 

ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้อสังเกต ได้แก่ 
๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏเป็นข่าว มักเป็นเรื่องการชุมนุมประท้วง ต่อต้าน 

การบุกยึดพื้นที่หรือท้องถนน หรือกระท่ังเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้น าชุมชนถูกคุกคามลอบท าร้าย เป็นการมีส่วน
ร่วมแบบปะทุข้ึนเป็นความขัดแย้งดุเดือด สิ่งนี้ดูเป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทั่วโลก ที่จ าต้องมีการรวมตัว
กันอย่างแข็งขันในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และสะท้อนสภาพที่องค์กรประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นมักถูกมองข้าม 

๒) ประชาพิจารณ์ ซึ่งมักมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่าถูกครอบง าจากศูนย์กลางมากเกินไป 
๓) การเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่น รวมทั้งการถอดถอนด้วย ยังต้องท างานต่อไปอีกมาก 
๔) การสร้างเครือข่ายและการกระจายข่าวเพ่ือการเสนอปัญหาต่อสังคม เพ่ือท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ได้รับการยอมรับมีความมั่นคง และเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างหนึ่งของไทย 
จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวข้างต้น คาดหมายได้ว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าจะดีขึ้น

กว่าที่เคยเป็นมา แม้ว่าปัญหาจะหนักขึ้นด้วย๖ 
 

สถานการณ์ความม่ันคงมนุษย์ทางอาหารและสุขภาพ 
สถานการณ์ท่ัวไปของความม่ันคงทางอาหารและสุขภาพดีขึ้น ทางด้าน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศ

ไทยเป็นครัวโลก ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่เรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาดและการสร้างภาพลักษณ์อาหารไทยปลอดภัย 
โดยรวมท าให้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะแรงกดดันที่จะให้ปลูกพืชจีเอ็มโอลดลง ปัญหาไข้หวัดนก ส่งผลกระทบต่อการท า
ฟาร์มไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ชนและไก่พ้ืนเมือง ด้านสาธารณสุขมีการประกันสุขภาพ ประเด็นส าคัญอยู่ที่ความ
มั่นคง การเข้าถึงและความปลอดภัย รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

ความมั่นคงทางอาหารเสนอขึ้นในการประชุมสุดยอดอาหารโลกที่กรุงโรม ในปี ๑๙๙๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) โดยมี
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพส าคัญหมายถึง ทุกคนสามารถบริโภคหรือเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัยและพอเพียง ได้รับสารอาหารครบถ้วนและถูกตามรสนิยม ในอันที่จะด าเนินชีวิตอย่างคึกคักและแข็งแรง 

ความไม่มั่นคงทางอาหารจึงเกิดขึ้นได้ง่าย เช่นบุคคลหนึ่งหรือครัวเรือนหนึ่งในบางช่วงของปี อาจต้องอด
อาหารเนื่องจากไม่มีเงินซื้อกิน ความไม่มั่นคงทางอาหารหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง โดยมีตัวเลขที่ใช้วัดเช่น
จ านวนกิโลแคลอรีที่ได้รับในแต่ละวัน รวมทั้งสารอาหารอย่างเช่นวิตามินและเกลือแร่ 

ผู้ที่บริโภคอาหารไม่พอเพียงยาวนานถือว่าเป็นผู้หิวโหย ซึ่งแสดงออกทางกาย เช่นน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 
อ่อนแอ เป็นโรคง่าย การขาดแร่ธาตุบางชนิดแม้เป็นปริมาณน้อยอย่างเช่นไอโอดินและเหล็ก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างร้ายแรง รวมทั้งระดับสติปัญญาหรือไอคิวลดลงพบว่า ความไม่มั่นคงทางอาหารและความหิวโหยปรากฏในประเทศ
ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่สหรัฐ ซึ่งเป็นอภิมหาอ านาจและเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก 

                                         
๖บทความพิเศษ โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห์ วันที่ ๒๐

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ปีท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๗หน้า ๓๖. 



๓๘๓ 
 

ตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรเรื่อง "สถานการณ์ความไม่มั่นคงอาหารโลก ๒๐๐๔" ระบุว่าในปี 
๒๐๐๐-๒๐๐๒ มีผู้กินอาหารไม่พอจัดอยู่ในผู้หิวโหยมีจ านวน ๘๕๒ ล้านคน ในจ านวนนี้อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ๘๑๕ 
ล้านคน อยู่ในประเทศเปลี่ยนผ่านจากสังคมนิยมเป็นทุนนิยม ได้แก่ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย ๒๘ ล้านคน และอยู่ใน
ประเทศพัฒนาแล้ว ๙ ล้านคน 

ในสหรัฐ การส ารวจของส านักวิจัยเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตร รายงานว่าในปี ๒๐๐๓ ร้อยละ ๘๘.๘ ของ
ครัวเรือนสหรัฐมีความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนที่ไม่มั่นคงทางอาหารสูงร้อยละ ๑๑.๒ ใกล้เคียงกับปี ๒๐๐๒ ที่สูงร้อย
ละ ๑๑.๑ ส าหรับผู้ที่ไม่ม่ันคงทางอาหารถึงขั้นเป็นผู้หิวโหยนั้นตกร้อยละ ๓.๕ 

ส าหรับกรณีประเทศไทย ในช่วงหนึ่งปรากฏข่าวเด็กนักเรียนขาดอาหารกลางวันกันมาก จนต้องตั้งโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้น หลังจากนั้นก็ไม่ได้ปรากฏข่าวความหิวและความไม่มั่นคงทางอาหารมากนัก แต่ตามตัวเลข
ขององค์การอาหารและเกษตร ยังคงยืนยันว่าประเทศไทยประสบปัญหาความไม่ม่ันคงทางอาหารสูงมากประเทศหนึ่ง 
 
สถานการณ์ความม่ันคงของมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย 

ประเด็นที่น่าสนใจของความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย คือ 
๑) ประชาชนได้รับหลักประกันสุขภาพสูงถึงร้อยละ ๙๕.๔ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๗๘.๒ ในปี ๒๕๔๓ เนื่องจาก

นโยบายประกันสุขภาพ (ข่าวสด ๑๑๐๕๔๘) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงถึงความมั่นคงในทางสุขภาพ อนึ่ง 
นโยบายนี้มีหนทางด าเนินไปอยู่ ๒ ขั้ว ขั้วหนึ่งเป็นการต่อยอด มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นความพยายามของฝ่าย
บริหาร อีกข้ัวหนึ่งมาจากนักวิจารณ์ว่าโครงการนี้จะไปไม่รอดด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีเงินไม่พอ โรงพยาบาลเป็น
หนี้มาก เกิดการสมองไหลของบุคลากร คุณภาพบริการไม่ดี และอ่ืนๆ ค าวิจารณ์นี้ล้วนเป็นข้ อพึงสังวร เพราะระบบ
ประกันสุขภาพไม่ว่าประเทศใดก็ล้วนแต่มีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง 

นอกจากนี้ โครงการประกันสุขภาพของไทยส่งผลกระทบอย่างสูงต่อความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น จึงจ าต้อง
บริหารจัดการให้ดี 

๒) มีโรงพยาบาลของรัฐ ๘๘๗ แห่ง ของเอกชน ๔๒๔ แห่ง ในด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์ รายงานจาก
สภาพัฒน์ว่า ก าลังคนด้านการแพทย์ของไทยมีคุณภาพในระดับสากล และมีค่าบริการถูกกว่าต่างประเทศ จากการบริการ
และฝีมือทางการแพทย์ของไทย ท าให้ชาวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจเข้ามารับบริการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
๒๕๔๕-๒๕๔๖ มีถึง ๖๓๐,๐๐๐ ถึง ๙๗๓,๐๐๐ คนตามล าดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๕ สร้างรายได้เข้าประเทศ ๔๓,๕๔๙ 
ล้านบาท (มติชน ๒๘๐๖๔๘)ข้อเท็จจริงนี้มีด้านดี แต่ก็มีสิ่งควรระวัง ได้แก่ การไหลออกจากบุคลากรให้บริการทาง
การแพทย์ไปสู่การให้บริการนักท่องเที่ยวหรือผู้ป่วยนอกประเทศท่ีมีก าลังซื้อสูงกว่า จนท าให้บุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่
พอเพียงอยู่แล้ว ขาดแคลนลงอีก 

๓) สถานการณ์โรคเอดส์ โรคเอดส์ได้กลายเป็นโรคที่คุกคามความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศก าลังพัฒนา
หลายแห่ง เช่น ในทวีปแอฟริกา ส่งผลให้อายุขัยของประชากรในบางประเทศนั้นลดลง ผู้ป่วยมักอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่เป็น
ก าลังส าคัญของครอบครัวและของประเทศ ส าหรับกรณีประเทศไทย กล่าวได้ว่าสามารถควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่ง โดยผู้
ติดเชื้อไม่เพ่ิมขึ้นมาก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ คน ร้อยละ ๖๘ เป็นสตรี และกลุ่ม
เยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๕-๒๔ ปีติดเอดส์ถึง ๗ หมื่นราย (เดลินิวส์ ๐๑๑๒๔๗)กลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ มิฉะนั้น อาจท าให้สถานการณ์โรคเอดส์เลวร้ายลงได้มาก อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ อย่างเช่น 
มาลาเรีย และวัณโรค ได้กลับมาคุกคามใหม่ สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันคือแรงงานอพยพ โรคเอดส์ และเชื้อดื้อยา
โรคระบาดอย่างเช่นไข้เลือดออกยังคุกคามประจ าปี และโรคไข้หวัดนก อาจกลายเป็นภัยใหญ่มีการระบาดไปทั่วโลกได้ 

๔) สารเสพติด ที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ สุราและบุหรี่ และที่ผิดกฎหมายมีอีกมาก เช่น ยาบ้า ยาอี มีผู้ตกอยู่ใน
ความเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อจ านวนมาก สุราเมรัยกล่าวกันว่าเป็นสาเหตุส าคัญหนึ่งที่ก่ออุบัติเหตุทางการจราจร เป็น
สาเหตุการตายส าคัญของชาวไทย คุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ แม้มีการรณรงค์เพ่ือแก้ไขอุบัติเหตุ แต่ได้ผลน้อย การ



๓๘๔ 
 
เสพสุราเมรัยยังก่อผลเสียหายต่อสุขภาพ และโน้มน าให้ก่ออาชญากรรมหลายประการ จึงนับได้ว่าคุกคามความมั่นคง
มนุษย์และความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง 

๕) สุขภาพจิต การไม่สบายหรือป่วยทางจิตเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างรุนแรงและ
ตรงไปตรงมาที่สุด แต่ดูจะยังไม่ได้รับความสนใจอย่างพอเพียง สาเหตุของการไม่สบายหรือป่วยทางจิต มีทั้งจ ากทางด้าน
สรีรศาสตร์ กายภาพ และกรรมพันธุ์ ไปจนถึงด้านสภาพสังคมและการด าเนินชีวิต เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
และการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ มีส่วนท าให้อัตราผู้ป่วยทางโรคจิตประสาทเพ่ิมมากข้ึนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ได้แก่ ภาวะการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ความไม่แน่นอนสูงขึ้น การแข่งขันและการ
จ าต้องด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การด าเนินชีวิตที่ถูกกระตุ้นให้
หมกมุ่นในการบริโภคและกามคุณ ๕ ท าให้จิตใจว้าวุ่น ขุ่นมัว ไม่ใสสงบ 

จากเอกสาร "สุขภาพคนไทย ๒๕๔๘" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ชี้ถึงความชุกของโรคจิตเวชที่น่าจะต้องเร่งแก้ไข เช่น ในประชากรอายุระหว่าง 
๑๕-๕๙ มีผู้ป่วยเป็นโรคติดสุรากว่า ๑ ใน ๕ หรือสูงถึงร้อยละ ๒๘.๕ คิดเป็นจ านวน ๗.๘ ล้านคน และพบว่าสตรีและ
วัยรุ่นดื่มสุรามากข้ึน และพบว่ามีผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวนและวิตกกังวลประมาณร้อยละ ๘.๙ คิดเป็นจ านวน ๒.๔ ล้านคน 
มีข้อสังเกตเก่ียวกับโรคจิตเวชดังนี้ 

๑) ผู้ยากจนและคนด้อยโอกาสมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้สูง เช่น ภาคอีสานที่ถือว่ายากจนที่สุดมีผู้ป่วยชายที่มี
อารมณ์แปรปรวน และวิตกกังวลร้อยละ ๑๐.๘ และ ๕.๐ ตามล าดับ ขณะที่ชายภาคกลางที่ถือว่ามีรายได้ดีเป็นศูนย์ความ
เจริญ มีผู้ป่วยดังกล่าวร้อยละ ๓.๓ และ ๑.๒ ตามล าดับ ๒) สตรีมีอัตราป่วยทางจิตได้แก่ หดหู่ เศร้า เสียใจและวิตกกังวล
สูงกว่าชาย สะท้อนการจัดระเบียบที่ถือชายเป็นใหญ่ ๓) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๕๙ ปีขึ้นไปมีความไม่สบายทางจิตคือหดหู่ เศร้า 
และกังวลสูงยิ่งกว่าผู้มีอายุต่ ากว่า สะท้อนว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและดีกว่านี้ 

การแพทย์และสาธารณสุขไทยได้รับการยกย่องในเรื่องการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาการระบาดของหลาย
โรคได้ดี และยังจัดระบบประกันสุขภาพขึ้นได้ในท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจ ผลส าเร็จนี้ช่วยให้คนไทยมีอายุขัยยืนยาว
ขึ้น กระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หนึ่งของภูมิภาค แต่ในความส าเร็จก็มีการท้าทายใหม่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ท าให้การก้าวเดินไปข้างหน้ามีความยากล าบากขึ้น เช่น ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในจ านวน
ที่พอเพียง การให้ความรู้และความส านึกทางด้านความปลอดภัย สุขนิสัย โภชนาการ การจัดที่อยู่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพรวมทั้งการสร้างความปลอดภัยในสถานท างาน การจัดสถานที่และอุปกรณ์เพ่ือออกก าลังกายและสันทนาการ เป็น
ต้น 
 
สถานการณ์ความม่ันคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 

ความมั่นคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงมนุษย์ ในระยะหลังได้มีความสนใจ 
และการเคลื่อนไหวในด้านนี้มากข้ึน สะท้อนถึงปัญหาที่หนักหน่วงที่จะต้องเร่งแก้ไข 

ครัวเรือนในประเทศมีประมาณ ๑๗.๘๘ ล้านครัวเรือน (ส านักสถิติแห่งชาติ ก.ค.๒๕๔๕) ครอบครัวไทย
โดยรวมมีรายได้ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว แต่พบว่ายังมีครัวเรือนอีกร้อยละ ๔๑.๗ ที่ยังไม่สามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ โดยมีรายได้ต่ ากว่ารายจ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (รายงาน
จากสภาพัฒน์) 

อนึ่ง ยังพบว่า การออมในครัวเรือนลดลง โดยการออมระดับครัวเรือนและทั้งประเทศขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 
๒๕๓๒ และ๒๕๓๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔ และ ๓๕.๒ ของจีดีพีตามล าดับ หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลง จนในปี ๒๕๔๖ การออม
ในครัวเรือนลดลงมาก คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ของจีดีพี ส่วนการออมทั้งประเทศลดลงพอสมควรเหลือร้อยละ ๓๐.๕ การ
ลดลงของอัตราออมนี้ พบว่า เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศทุนนิยมที่ในระยะหลังใช้การบริโภค โดยเฉพาะของครัวเรือนเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ กรณีประเทศไทย พบว่าครอบครัวยากจนมีอัตราการออมลดลงมากกว่าครอบครัวที่มั่งคั่งกว่า (สาย



๓๘๕ 
 
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งชาติ มติชน ๑๖๐๘๔๘)นั่นย่อมหมายถึงว่า ครอบครัวที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ 
น่าจะพลิกฟ้ืนฐานะได้ยาก กระทั่งเพ่ิมจ านวนขึ้น หากไม่มีแรงจากภายนอกมาช่วยความสัมพันธ์ในครอบครัว มีความ
เปราะบาง การจดทะเบียนสมรสน้อยลง อัตราการจดทะเบียนสมรสในปี ๒๕๔๕ อยู่ในระดับ ๑๖.๘ คู่ต่อ ๑ พันครัวเรือน 
ลดลงเมื่อเทียบกับระดับ ๒๖.๖ คู่ และ ๑๙.๘ คู่ ต่อ ๑ พันครัวเรือนในช่วงก่อนวิกฤตปี ๒๕๓๙ และช่วงวิกฤตปี ๒๕๔๑ 
ตามล าดับ ขณะที่อัตราหย่าร้างเพ่ิมสูงขึ้น จาก ๓.๗ คู่ต่อ ๑ พันครัวเรือนในปี ๒๕๓๙ เป็น ๔.๔๙ คู่ ต่อ ๑ พันครัวเรือน
ในปี ๒๕๔๔ 

พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล นักวิชาการด้านจิตวิทยา กล่าวในการอภิปรายเรื่อง "การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งกับการสร้างสันติสุขในครอบครัว" ว่า ปี ๒๕๔๕ มีครอบครัวเดี่ยวคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ ครัวเรือนที่มีพ่อหรือแม่เป็น
ผู้ปกครองคนเดียวมีถึง ๑.๓ ล้านครัวเรือน ครอบครัวไทยหย่าร้างร้อยละ ๒๐ หรือ ๓ ล้านครอบครัว 

สถิติความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงไทยถูกทุบตีจากสามีหรือคู่รักร้อยละ ๒๐-๕๐ ผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิผู้หญิงในปี ๒๕๔๖ เกิดจากความรุนแรงในชีวิตคู่ร้อยละ ๔๗ 

การใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่แยกเป็น สามีฆ่าภรรยาร้อยละ ๓๙ ภรรยาฆ่าสามีร้อยละ ๑๔ พ่อฆ่าลูกร้อยละ ๗ 
แม่ฆ่าลูกร้อยละ ๖ และภรรยาฆ่าตัวตายร้อยละ ๕ 

ผลจากปัญหาครอบครัวท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษา ท างานไม่ได้ ไม่มีงานท า ถูกออกจากงาน (ข่าวสด 
๐๕๐๕๒๕๔๘) 

สตรีไทยมีฐานะและบทบาทค่อนข้างสูงในสังคมและครัวเรือนไทย บริษัทมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแน
ลของสหรัฐ เผยแพร่ผลส ารวจเกี่ยวกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงใน ๑๓ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
พบว่าสถานะของหญิงไทยอยู่ในอันดับสูงสุด โดยได้คะแนนในดัชนีสภาวะสตรีสูงถึง  ๙๒.๓ โดยค่าความเสมอภาคอยู่ที่ 
๑๐๐ ดัชนีดังกล่าวค านวณมาจากการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในด้านแรงงาน ระดับการศึกษา การด ารงต าแหน่งในระดับ
บริหารและรายได้ท่ีผู้หญิงได้รับ มาเลเซียตามมาเป็นที่ ๒ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ ๐๘๐๓๔๘) 

ในด้านครัวเรือน จากการส ารวจส ามะโนครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ครัวเรือนไทยทั้งหมดมี
สตรีเป็นหัวหน้าครัวเรือน ถึงร้อยละ ๒๕ ผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งชายและหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวร้อยละ ๒๔ ที่เหลือเป็นชาย
กว่าร้อยละ ๕๐ เล็กน้อย การส ารวจนี้ควรต่อยอดว่าฐานะครัวเรือนที่มีหญิงเป็นหัวหน้า เมื่อเทียบกับชายเป็นอย่างไร 
เพราะสภาพนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมที่ปรากฏบ่อยว่าชายละทิ้งภรรยาไป และครอบครัวที่หญิงเป็นหัวหน้ามีรายได้ไม่ดีนัก 
เหมือนดังที่เกิดในหลายประเทศ 

สตรีไทยยังมีปัญหาด้านความเลื่อมล้ า ทั้งทางค่าจ้างแรงงาน และการมีบทบาทและต าแหน่งทางการเมืองอยู่
อีกด้วย นอกจากนั้น ยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงส่วนบุคคล โดยเป็นเป้าของอาชญากรรม ตั้งแต่การข่มขืนไปจนถึงการ
โจรกรรม การประทุษร้ายไปจนถึงการค้ามนุษย์๗ 

ส่วนเด็กและเยาวชนไทยกล่าวโดยทั่วไปเด็กและเยาวชนไทยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีพอสมควร ได้รับ
การศึกษาจนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างน้อย แต่ก็ยังพบเด็กด้อยโอกาสจ านวนนับล้านคน ข่าวจากส านักงานสภา
การศึกษา (สกศ.) ระบุว่า มีเด็กด้อยโอกาส ๖ ประเภท ๑) เด็กถูกปล่อยปละละเลย ๒) เด็กถูกละเมิดสิทธิ ๓) เด็กที่
ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ๔) เด็กพิการ ๕) เด็กยากจน ๖) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 

ปัญหาพ้ืนฐาน ได้แก่ ความยากจน มีเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนทั่วประเทศ ๑.๓ ล้านคน และเด็กที่ไม่ได้รับ
การดูแลอีกราว ๕ ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการเสนอนโยบายปฏิบัติ ๕ ประการได้แก่ ๑) จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ๒) จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้เพ่ือชีวิตที่เหมาะสมของเด็กด้อยโอกาส ๓) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสรรค์ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเด็กด้อยโอกาส ๔) 

                                         
๗บทความพิเศษ โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ ๐๓

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ปีท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๙หน้า ๔๓. 



๓๘๖ 
 
จัดระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ๕) สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหัวใจของงานนี้ 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นทั้งแหล่งก าเนิด ทางผ่าน และจุดหมายปลายทางของการค้ามนุษย์ สาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องการหญิงบริการจ านวนมาก และเป็นเมืองเปิดที่ใครๆ รวมทั้ งอาชญากรข้ามชาติ
สามารถเดินทางเข้าออกหรือพ านักได้โดยสะดวก อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน ตลอดจนการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ เป็นปัญหาทางกฎหมายที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
โดยทั่วไปเมื่อมีความต้องการ ก็ย่อมต้องมีการสนองความต้องการการคุ้มครองหญิงขายบริการอย่างจริงจังและทั่วถึงโดย
ไม่เลือกสัญชาติเชื้อชาติ น่าจะช่วยลดทอนความรุนแรงของการค้ามนุษย์ลงได้บ้าง 

การเสริมพลังและทุนทางสังคม ชุมชนกว่าร้อยละ ๘๐ ของไทยเป็นชุมชนที่เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ในช่วงประมาณ ๕๐ 
ปีมานี้เอง เนื่องจากการขยายตัวของประชากร และการบุกเบิกท่ีดินใหม่เพ่ือการเกษตร เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นชุมชนตั้งใหม่ 
แต่ชุมชนในชนบทเหล่านี้ก็มีเอกลักษณ์คล้ายกัน นั่นคือเป็นชุมชนชาวนา และสืบทอดวัฒนธรรมแบบชาวนาจากแหล่งเดิม
ผสมผสานกันกับวัฒนธรรมแบบการตลาดที่ค่อยๆ รุกคืบเข้าไป 

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก าเนิดและพัฒนาการของชุมชนในชนบทระยะใกล้เปิดทางให้ทุนการเงินค่อยๆ 
ครอบง าทุนทางสังคม (Social Capital) ในพ้ืนที่นั้นๆเหตุการณ์ที่ท าให้ชนบทเป็นแบบเมืองและขึ้นต่อเมืองมีเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจ-การเมืองใหญ่จ านวนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของชุมชนในประเทศไทย ทั้งที่ท าให้ชุมชนชนบท
ต้องขึ้นกับเมือง และชุมชนรักษาความเป็นตัวเองหรือทุนทางสังคมของตนไว้ได้ ในด้านที่ท าให้ชนบทขึ้นต่อเมือง ได้แก่ 

๑) การขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมมีแต่ข้าวและยางพารา ออกไปยังพืชอ่ืน ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง 
ปอ ไปจนถึงการปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ผลต่างๆ เช่น ส้ม ทุเรียน ในระยะหลังยังมีการสนับสนุนให้ปลูกต้นยูคาลิปตัส 
ยางในภาคตะวันออกและภาคอ่ืน และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

๒) การปฏิวัติสีเขียว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ข้ึน น าโดยทั้งหน่วยราชการและบริษัทเอกชน เช่น 
พันธุ์ข้าว ข้าวโพด พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ หมู โค ซึ่งท าให้เกิดการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ที่เป็นแบบเชิงเดี่ยว ใช้
สารเคมี ตลอดจนเครื่องจักรกลมาก 

๓) สงครามเย็น โดยเฉพาะสงครามอินโดจีน ที่ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพขนาดใหญ่ของสหรัฐ มีการ
ตั้งกองทหารและฐานทัพสหรัฐทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกหลายจังหวัด และยังใช้ไทยเป็นที่พักผ่อนและพักฟ้ืนของ
ทหารอเมริกันด้วย เกิดการจ้างงานให้ท าในฐานทัพจ านวนมาก ตลอดจนเรื่องเมียเช่า หญิงบริการ และสินค้าพีเอ๊กซ์ที่แพร่
ระบาด 

๔) การส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ได้มีการส่งเสริมการลงทุนอย่างสูงท าการผลิตเพ่ือ
การส่งออก และกระจายการลงทุนไปยังต่างจังหวัดแทนที่จะกระจุกตัวในกรุงเทพ มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การตั้งเขต
อุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และในปัจจุบันมีแนวคิดสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ท่ัวประเทศ 

๕) กระแสโลกาภิวัฒน์และเสรีนิยมใหม่ ในช่วง ๑๐ กว่าปีมานี้ ท าให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
กระแสบริโภคนิยมโดยผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์ และกองทัพนักขาย ท าให้วัฒนธรรมผู้บริโภคและการกระจาย
สินค้าลงสู่ชุมชนชนบทได้กว้างขวางรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 

เหตุการณ์ทั้ง ๕ ข้างต้นมีส่วนท าให้การเกิดเมืองใหญ่น้อย ดูดซับผู้คนจากชนบท ท าให้ชุมชนผูกพันกับเมือง 
เปลี่ยนทัศนะกระทั่งวิถีด าเนินชีวิตให้เป็นแบบเมืองในอีกด้านหนึ่งมีการเคลื่อนไหวที่ช่วยเสริมพลังให้แก่ชุมชนบท ได้แก่ 

๑) การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) และขบวนการ ๑๔ ตุลาคม พคท. ได้
ด าเนินนโยบายสงครามประชาชน ปลุกระดมและจัดตั้งมวลชนอย่างกว้างขวาง ใช้ชนบทล้อมเมือง และยึดเมืองในที่สุด 
ปฏิบัติการของ พคท. ได้จัดตั้งชาวนาจ านวนหนึ่งให้ลุกข้ึนต่อสู้ด้วยอาวุธในขอบเขตทั่วประเทศในเขตภูดอย โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และอีกจ านวนหนึ่งทางภาคตะวันตก ขบวนการ ๑๔ ตุลาคม ที่ต่อสู้เพ่ือ



๓๘๗ 
 
ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคม ได้กระตุ้นให้มีการรวมตัวของคนงานกรรมกร ต่อสู้เพื่อสิทธิผลประโยชน์ และ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ชาวนาชาวไร่ที่ได้รวมตัวกันตั้งเป็นสหพันธ์ในระดับประเทศเป็นครั้งแรก 

๒) กิจกรรมอาสาสมัครหรือกลุ่มเอ็นจีโอ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาในระยะใกล้กับขบวนการ ๑๔ ตุลาคม การ
เคลื่อนไหวของขบวนการ ๑๔ ตุลาคม และกลุ่มเอ็นจีโอนี้ ภายหลังได้รวมกันเป็นเครือข่ายเอ็นจีโอ มีอาจารย์และ
นักวิชาการที่โดดเด่นหลายคนอยู่ในเครือข่ายนี้ เครือข่ายดังกล่าว ยั งได้ประสานงานกับกลุ่มเอ็นจีโอสากลและองค์กร
มูลนิธิระหว่างประเทศ มีองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น มีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมพลังแก่ชุมชน 

๓) ความตื่นตัวของเกษตรกรไทยเองในทุกภาคของประเทศ ได้เกิดผู้น าหรือปราชญ์ชาวบ้านขึ้นจ านวนหนึ่ง 
เสนอการเกษตรและวิถีด าเนินชีวิตทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องพึงตลาดหรือทุนการเงินมากเกินไป การตื่นตัวนี้เกิดจาก
ข้อเท็จจริงที่ระบบตลาดไม่สามารถดูดซับเศรษฐกิจแบบชาวน าเข้าไปไว้ได้ทั้งหมด ทิ้งให้เกษตรกรจ านวนมากต้องยากจน 
ขาดการศึกษา และเจ็บป่วย 

๔) การยอมรับของภาครัฐบาลเอง ที่เห็นว่าเกษตรทางเลือกและความเข้มแข็งชุมชน น่าจะเป็นผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า โดยเฉพาะในนโยบายทวิวิถี ที่ให้ความส าคัญแก่ตลาดภายในมากขึ้น มีการจัดตั้งสภาผู้น า
ชุมชนขึ้น 

จากเหตุการณ์ทั้ง ๔ ท าให้ชุมชนชนบทไทยมีความโดดเด่นพอสมควร และอาจเป็นแบบอย่างหนึ่งของการ
พัฒนาส าหรับประเทศในโลกที่สามได้ การเสริมพลังแก่ชุมชนนั้นผู้น าชุมชนเห็นพ้องกันว่าที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ การศึกษา 
หรือการมีองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่ถูกครอบง าโดยตลาดและเงินมากเกินไป และใช้การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเป็นทุนแทน
เงิน 

ในสถานการณ์ที่ระบบทุนโลกเข้าสู่วิกฤตทั้งด้านการผลิต การเงิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านอุดมการณ์ 
ท าให้เกิดความไม่แน่นอนสูงมาก การสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือน และชุมชนน่าจะเป็นค าตอบส าคัญในการสร้าง
ความมั่นคงของชาติ๘ 
 

โดยสรุปสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ อาทิเช่น สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาหารและสุขภาพสุขภาพอนามัย สภาพบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในการก าหนดถึงแนวทางในแก้ไขปัญหาและการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง และสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมไปถึงการป้องกันปัญหาความไม่ม่ันคงในอนาคตอีกด้วย 
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๓๘๙ 
 

พุทธธรรมกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย 

พระปริญญา ฐิตธมฺโม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 
บทคัดย่อ 

บ้านเมืองไทยเกิดความขัดแย้งมากมายภายในสังคม เนื่องจากปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบให้ความ
ขัดแย้งนั้น เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่สร้างเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้นนั้นมาจากมนุษย์ มนุษย์ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมหลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคี
ของคนในสังคม คือ หลักสาราณียธรรม ควรน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะหลักสาราณียธรรมคือ 
ธรรมที่ท าให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน และเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ค าส าคัญ : พุทธธรรม, การจัดการความขัดแย้ง, สังคมไทย 
 
Abstract 

In Thailand , there are many conflicts in the society due to several factors affection much 
more conflicts , especially endless increasing conflicts built by human. Human is an important factor 
which builds conflicts in the society. The moral principle which is able to get rid of conflicts and build 
a unity of people in the society , is Saraniyadhamma principle. It should be used as a guideline to 
improve conflicts because it teaches people to think of , love and respect each other in order to help 
each other , not to quarrel with each other and build a unity. 
Key word : Buddhist teaching , conflict management, Thai society 
บทน า 

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในระบบสังคม ปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมมนุษย์ทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน นับตั้งแต่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นต้นมา ได้มีหลักฐาน
อ้างอิงเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสามี ภรรยา  ระหว่างคนในครอบครัวเดียวกัน ระหว่าง เพ่ือนบ้าน ระหว่างชนเผ่า
ต่างชาติพันธุ์ ระหว่างผู้ร่วมงาน  ระหว่างองค์กร ระหว่างชุมชน ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และระดับระหว่างประเทศ 
มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย พยายามแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านความคิดและผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือลดปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เพราะความขัดแย้งอาจเกิดจากปัญหาเล็กๆ ถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติแก้ไขที่ดี ก็จะแผ่ขยายเป็นวง
กว้าง และก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทางร่างกายและทรัพยากร ในการแสวงหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้มี
ความพยายามที่จะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจ ในทุกฝ่าย ลดสภาวะความขัดแย้ง
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็น 

เมื่อความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ปกติของสังคม การท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง ย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญกว่าการมุ่งแสวงหา วิธีการแก้ไขแต่เพียงอย่างเดียว สถานการณ์ความขัดแย้งที่เป็น
ปัญหาและสมควรได้รับการวิเคราะห์ก็คือ สภาพที่ความขัดแย้งเป็นทั้งเหตุและผลในตัวเอง ทั้งนี้เพราะความ ขัดแย้งหนึ่ง
อาจน าไปสู่ความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งได้เสมอ ถ้าหากการแก้ไขปัญหาไม่ได้ค านึงถึงธรรมชาติของความขัดแย้งที่เป็นอยู่ 
และขาดการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์อันเกิดจากการเลือกใช้วิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างอ านาจ
นิยมในสังคมไทยยังมีรากฐานทางความเชื่อทัศนคติและพฤติกรรมที่ยังต้องใช้เวลาอีก ยาวนานกว่าที่จะมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และโครงสร้างอ านาจนิยมก็เป็นเสมือนเงื่อนไขความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว การปรับใช้
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วิธีการแก้ไขปัญหาบางวิธีจึงอาจไร้ผล ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยต่อไป 

บทความนี้เขียนขึ้นเพ่ือต้องการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยโดยอาศัย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักสาราณียธรรม มาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในสังคมต่อไป 

 
ความขัดแย้งในสังคมไทย 

ปัญหาความขัดแย้งมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย ย้อนหลังไปยังอดีตจะพบว่ามี การแย่งชิงอ านาจในระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะชนชั้นปกครอง
เพ่ือเข้าสู่อ านาจรัฐ จนมาถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังคงเกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ประชาชนชาว
ไทยก็สามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆ มาได้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่อาจเรียกได้ ว่าเป็นวิถีไทย อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งที่ปรากฏ
เด่นชัดและคงด ารงอยู่จนเป็นประเด็นของความกังวลของประชาชนทุกหมู่เหล่า คือ เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่
ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ กระบวนการประชาธิปไตยของไทย
หยุดชะงักด้วยการท ารัฐประหารของกลุ่มนายทหาร ที่เรียกตนเองว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ยึดอ านาจรัฐในยุคสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร และจากนั้นมาความ
ขัดแย้งก็ปรากฏชัดในสังคมไทย โดยในบทความนี้จะน าเสนอให้เห็น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้น
มา ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้วิเคราะห์ข้อมูลถึงสาเหตุของความขัดแย้ง๙ ประกอบด้วย 

๑. ความขัดแย้งจากการใช้อ านาจ 
๑.๑ การใช้อ านาจปกครองประเทศ ผู้ปกครองก าหนดนโยบายของตนเอง และด าเนินนโยบายให้

เป็นจริงโดยใช้กลไกของการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากท่วมท้น โดยอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายที่วางกันไว้ของชาติ 
นอกจากนี้ มีการกระจุกตัวของอ านาจ มีการไม่ยอมรับการกระจายอ านาจ และยังคงยึดโยงกับอ านาจเดิม ตลอดจนมีการ
ขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง การพยายามรักษาอ านาจให้คงอยู่ต่อไปเนื่องจากไม่มีใครต้องการเสีย
อ านาจนั้น ท าให้ผู้เสียอ านาจที่มองว่าควรเป็นอ านาจของตนเกิดความไม่พอใจ 

๑.๒ การจัดสรรอ านาจ การแย่งชิงอ านาจ แย่งชิงประเทศ การผูกขาดอ านาจรัฐ เพ่ือผลประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจและยึดประโยชน์ส่วนตัวมายาวนาน ทั้งนี้อ านาจเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ใน
สังคม ท าให้เกิดความ เหลื่อมล้ าทางอ านาจที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และมีการเอาเปรียบกันในสังคมจนอีก
ฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ตลอดจนการแย่งอ านาจจากกลุ่มผลประโยชน์โดย กลุ่มทหารที่ท าการปฏิวัติรัฐประหาร 

๑.๓ การยึดตัวบุคคลเป็นหลักในการคงไว้ซึ่งอ านาจ ในที่นี้รวมถึงกลุ่มที่มี ความศรัทธา นับถือ 
ชอบพอ และรักในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่ามีการด าเนินการสู่อ านาจถูกต้องตามวิถี
ประชาธิปไตยแล้ว แต่กลับถูกท าลาย ไปโดยคนกลุ่มหนึ่ง กับอีกกลุ่มที่มองต่างด้วยประเด็นของกระบวนการการท างาน
ของผู้ อยู่ในอ านาจที่ถูกมองว่าผิดหลักธรรมภิบาล 

๒. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ความคิดเห็นที่แตกต่าง  
วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานอาจสวนทางกับประชาธิปไตยและฝังรากลึกในสังคมและมีวัฒนธรรมการเมืองที่

ปล่อยให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองได้โดยง่าย ประกอบกับความคิดทางการเมืองที่ต่างกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการ
เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศกับอีกกลุ่มที่ไม่ต้องการ 

                                         
๙สถาบันพระปกเกล้า, การสร้างความปรองดองแห่งชาติ (รายงานผลการวิจัย) , สืบค้น ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙, จาก 

http://library๒.parliament.go.th/ giventake/content_hr/hr๒๔/d๐๔๐๔๕๕-๐๑-๒.pdf. 
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สาเหตุความขัดแย้งอาจเกิดมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองไทยซึ่งมีมานาน ความคิดเห็นทางการเมืองที่
แตกต่างกัน แบ่งฝ่ายทางการเมือง และอุดมการณ์ทาง การเมือง ของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการยอมรับการ
กระท าที่ไม่ชอบ ขณะที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย นอกจากนี้วัฒนธรรมของไทยที่มีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังฝังราก ลึกในทุก
สังคมและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและการใช้อ านาจใช้ดุลพินิจในการ
ด าเนินการทางปกครองต่างๆ ซึ่งท าให้บางส่วนไม่พอใจ 

๓. ความขัดแย้งจากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม ที่ท าให้ผลประโยชน์ไม่กระจายอย่าง เป็น

ธรรมในความรู้สึกของคนบางกลุ่ม พร้อมทั้งเข้าถึงทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันและเกิดการทับซ้อนของผลประโยชน์และทุน 
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของผลประโยชน์ และกลับมีบางกลุ่มใช้ประโยชน์จากประชาชนที่รู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เป็นเครื่องมือสู่อ านาจ 

อีกประการหนึ่งคือ ความขัดแย้งในเรื่องของความคิดค่านิยมของกลุ่มคนที่ ต่างกัน ขณะที่กลุ่มหนึ่งต้องการ
ก้าวไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ขณะที่อีกฝ่ายยังเห็นตรงข้ามและยังคง
วัฒนธรรมการเมือง ค่านิยมแบบที่เคยมีมาในเรื่องการเมืองการปกครอง การคงไว้ซึ่งอ านาจ โดยการมีเครือข่ายอ านาจที่
เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นความคิดทางการเมืองที่ต่างกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศกับอีกกลุ่มท่ีไม่ต้องการ 

นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องการยึดหลักประชาธิปไตยในมุมมองของกลุ่มที่ล้วนอ้าง“ประชาธิปไตย” แต่มี
ความหมายที่อาจแตกต่างกัน เช่น ประชาธิปไตยเป็นเรื่อง ของการยอมรับผลทางการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผู้ที่
จะมาท าหน้าที่ในการบริหารประเทศรวมทั้งการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้นกติกาของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย 
ขณะที่บางคนบางกลุ่มยังมองในเรื่องที่มาไปถึงคุณภาพของประชาธิปไตยที่ รวมหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ส านึก
รับผิดชอบ นิติธรรม นิติรัฐ ตลอดจนการมี ส่วนร่วมของประชาชน 

๔. ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาพื้นฐาน 
ความขัดแย้งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานจนยากจะแก้ไขและเกี่ยวเนื่อ งจาก

ปัญหาความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา อาทิ 
๔.๑การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมเพราะจ ากัดอยู่กับบางกลุ่ม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับหลักการ

ของประชาธิปไตย 
๔.๒ระบบปกครองที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย แต่มิได้เป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง บางกลุ่ม

มองว่าเป็นเพียงประชาธิปไตยที่มีเพียงการเลือกตั้ง แต่มิได้มีแก่นแท้ส าคัญที่ให้ประชาธิปไตยอยู่ได้ยั่งยืนคือ เรื่องของการ
มีธรรมภิบาลในการปกครอง 

๔.๓การเคลื่อนตัวทางประชาธิปไตยของเรา อาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ต้น ความไม่มีหลักมีเกณฑ์ท า
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 

๕. การไม่เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
๕.๑การไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกมองว่ามีปัญหาและเห็นว่าระบบกฎหมายไม่เป็นไป

ตามกติกา ตรวจสอบได้ยากและตัวกฎหมายเองกลายเป็น สิ่งที่หลายกลุ่มไม่ยอมรับว่าให้ความเป็นธรรมกับสังคมและพวก
เขา 

๕.๒การขาดกติกาสังคมที่จะด าเนินการกับผู้กระท าผิด หรือช่วยกันต่อต้าน ลงโทษ ท าให้ผู้กระท า
การไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบกลับมีการกระท าไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ควร 

๕.๓สังคมเองไม่ยึดหลักกฎหมาย ท าให้เกิดการล่วงล้ าสิทธิของผู้อื่น 
๖. ความสัมพันธ์ 



๓๙๒ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เป็นไปในทางลบ ทั้งนี้ “มีความขัดแย้งในเชิงกลุ่มบุคคลที่สังกัดโครงสร้าง
ชั้นบนที่แตกต่างกัน” ความไม่ไว้วางใจกัน น าไปสู่การไม่ยอมรับการกระท าของอีกฝ่าย การที่ประชาชนในชาติมีการแบ่ง
ฝ่ายและมีแนวคิดที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลุ่มของตน มีการสร้างความเกลียดชังกลุ่มอ่ืน ล้วนเป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีมา 

๗. การด าเนินงานของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียเอง 
การที่รัฐบาลมีนโยบายประชานิยมและบางกลุ่มยังเห็นว่ามีบางนโยบายเป็นเรื่องทับซ้อนผลประโยชน์ โดย

นโยบายเหล่านี้เกิดผลในทางบวกกับรัฐบาล เพ่ือสร้างคะแนนนิยม และเกิดการสนับสนุนจากประชาชนส่วนมาก เพราะ
เป็นนโยบายที่น ามาสู่การปฏิบัติที่เป็นผลท าให้ประชาชนเปลี่ยนแนวคิดและหันมาสนับสนุนนโยบาย ท าให้เกิดการต่อต้าน
จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ ประกอบกับความเชื่อว่ามีการทุจริตในการด าเนินงานของ
รัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อมูล น าไปสู่การเกิดรัฐประหารเพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
โดยเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่รอกระบวนการประชาธิปไตย 

๘. การที่นักการเมืองซึ่งเป็นผู้มีอ านาจท าตัวมีปัญหาเสียเอง 
การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองในฐานะผู้แทนของประชาชน หรือแม้แต่เป็นผู้ปกครองประเทศแต่กลับท า

หน้าที่โดยไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลบาล สร้างระบบการบริหารปกครองที่บางฝ่ายยอมรับไม่ได้ เพราะเชื่อว่าเป็นการควบคุม
อ านาจทุกอย่าง จนเรียกว่าสามารถแทรกแซงกลุ่มผู้ใช้อ านาจทุกประการได้ (ตุลาการ นิติบัญญัติ บริหาร รวมถึงองค์กร
อิสระ) และมีคนเรียกระบบนี้ว่า “ระบบทักษิณ” ขณะที่กลุ่มที่มีอ านาจทั้งหลายหรือเคยมีอ านาจ หรืออยากมีอ านาจ
พยายามท าการเมืองนอกรัฐสภา แทนการใช้รัฐสภาเป็นสถานที่แก้ปัญหาหรือพูดคุยหาทางออกให้กับประเทศไทย ท าให้
เป็นการดึงประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่ม สื่อ นักวิชาการ องค์กรอิสระ เป็นต้น เข้ามาอยู่ในวงจรแห่งความ
ขัดแย้งอีกด้วย รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือให้นักการเมือง ทั้งนี้ ความรู้สึกสูญเสียอ านาจของนักการเมืองบางกลุ่มบางคน จึงใช้
กลวิธี เพ่ือปลุกปั่นสังคมให้หันมาร่วมได้อย่างเป็นผลและขยายวงกว้าง ด้วยการมีสื่อสารมวลชนมากขึ้ น เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการตรวจสอบ รัฐบาลและพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยพลังของประชาชน ประกอบกับมองว่ากลไกของรัฐเองถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการท าการเมืองเสียเอง เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งความขัดแย้งอีกด้วย น ามาสู่การทวีความไม่
ไว้วางใจกัน 

๙. ประชาชนที่มีการปรับตัวกับระบบสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งได้และไม่ได้ 
ประชาชนจ านวนมากมีแนวคิดที่เริ่มเข้าสู่กระแสของประชาธิปไตยมากขึ้น ต้องการเข้ามามีบทบาททาง

การเมือง และมีการขับเคลื่อนกระแสสังคม โดยเฉพาะชนชั้นล่างที่มีการเรียนรู้ทางการเมืองมากข้ึนเกิดมีผู้น าในระดับราก
หญ้า ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะหันเหจากการเคยนับถือนายทุนอุปถัมภ์หรือข้าราชการนักการเมืองบางกลุ่มมาให้ความส าคัญ
กับผู้น าของกลุ่มตน และรวมตัวเป็นประชาสังคมและขยายเครือข่ายออกไปมากขึ้น ขณะที่ชนชั้นกลางบางกลุ่มยังปรับตัว
ไม่ได้และพยายามดึงคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือต่อสู้กับกระแสสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑๐. ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยที่ไม่เน้นหลักการประชาธิปไตย 
การเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคมมิได้เน้นในการให้ความรู้ในหลักการ โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยที่

แท้จริงที่มีมากกว่าการเลือกตั้ง อาทิ เรื่องธรรมาภิบาล การสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และไม่อาจ
คิดวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของตนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อมีประเด็นต่างๆ เข้ามาท าให้ อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งได้ง่ายเพราะเชื่อไปแล้วในสิ่งที่รับรู้มา 

๑๑. สื่อมวลชนเป็นสิ่งที่เร่งกระบวนการขัดแย้งให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ที่ผ่านมาสื่อมวลชนจัดว่ามีบทบาทสูงมาก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า สื่อเป็นผู้ขยายวงความขัดแย้ง

ออกไปและไม่ให้ความรู้แก่สังคมแต่กลับให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในทางที่
ต่างกัน ประกอบกับบางสื่อไม่เป็นกลางท าให้ข้อมูลที่ให้สังคมกลับเป็นตัวเร่งกระบวนการที่น าไปสู่ความเข้าใจผิด ไม่
ไว้วางใจ เกลียดชังมากขึ้นแทนการเสริมสร้าง ความปรองดองหรือสื่อสารในทางท่ีถูกต้อง 



๓๙๓ 
 

ความขัดแย้งในสังคมไทย จึงมีปมความขัดแย้งมาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการใช้อ านาจของรัฐเอง  การ
แสดงบทบาทของนักการเมืองที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม การด าเนินนโยบายประชานิยม
ที่มีการทับซ้อนผลประโยชน์ รวมทั้งวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่มีการแบ่งฝ่ายทางการเมือง และอุดมการณ์ทาง
การเมืองของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน รวมถึงระบบอุปถัมภ์ และการสร้างกระบวนการให้เกิดความขัดแย้งผ่านสื่อซึ่งท าให้
มีการระดมพลหรือสร้างแนวร่วม อุดมการณ์ทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วในสังคมท่ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้
พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่กว้างขวางและลึกมากข้ึน 

 
วิธีการจัดการความขัดแย้ง 

ปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมิใช่การขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป เพราะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ แต่
เป็นเรื่องของวิธีการที่จะเราจะต้องจัดการ หรือหาทางออก ให้กับปัญหาความขัดแย้ง วิธีการในการจัดการความขัดแย้ง 
อาจแบ่งออกเป็น ระบบใหญ่ ๆ กล่าวคือ วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย และวิธีทางกฎหมาย 

๑. วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย 
สามารถจ าแนกออกได้เป็นได  ้ ๖ วิธี กล่าวคือ การเจรจา การเจรจาไกล่เกลี่ย สุนทรียสนทนา การ

ประนีประนอม การมีส่วนร่วม และการให้อภัย 
๑.๑การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออก ซึ่งข้อเสนอที่

ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องที่มีการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เป็นต้น ๑๐  ซึ่ง
โดยทั่วไป การเจรจาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของการต่อรอง ระหว่างกลุ่มที่รู้สึกว่าจะเกิดความขัดแย้ง หรือเกิดความ
ขัดแย้งแล้ว แต่ละกลุ่มจึงพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล๑๑ และปรึกษาหารือกันกันระหว่างรัฐ หรือบุคคลที่เป็นคู่พิพาท 
เพ่ือแสดงออกใน ข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพ้ืนฐานร่วมกัน๑๒ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและความ 
พยายามในการเจรจาที่มุ่งหมายให้มีการตกลงระหว่างกัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อรอง เพ่ือให้ได้ บรรลุผลเป็นการตก
ลงที่จะถือปฏิบัติต่อกันในอนาคต 

๑.๒ การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมายถึง กระบวนการที่
คู่กรณีซึ่งอาจจะเป็นรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกต่างกันใน
เรื่องต่าง ๆ และเนื่องจากเป็นความสมัครใจที่คู่เจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเป็นการร่วมกันหาทางออกต่าง ๆ แล้วจึงร่วมกัน
ตัดสินใจน าไปสู่ผลที่คู่เจรจาพึงพอใจ ถ้าคู่เจรจาเข้าใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันได้อย่างดี ไม่ต้องมีคนกลางมา
เป็นผู้ก ากับกระบวนการ แต่โดยส่วนใหญ่กว่าที่จะตัดสินใจมาร่วมเจรจา ความขัดแย้งก็กลายไปเป็นข้อพิพาทอย่างรุนแรง 
จ าเป็นต้องมีคนกลางมาท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่เรียกว่า การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง๑๓ 

๑.๓ สุนทรียสนทนา (Dialouge) หมายถึง “กระบวนการที่ดา เนินไปโดยใช้กระบวนการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดการคิดร่วมกันได้ในระหว่างบุคคลในกลุ่ม เป็นการสร้างสรรค์ความคิดร่วมที่ไปไกลกว่าการระดม
ความคิด (Brianstroming) กล่าวคือ เป็นการขยายขอบเขตไปสู่สิ่งที่ลุ่มลึกภายในตน เป็นการแลกเปลี่ยนการรับรู้ที่เป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน และองค์ความรู้ภายในบุคคล และเป็นกระบวนการที่น าความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมาปรากฏให้เป็นที่ชัด

                                         
๑๐Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York: Harper&Row, ๑๙๖๔), pp. ๓-๔. 
๑๑Chirstopher W. Moor, (เขียน), วันชัย วัฒนศัพท์, กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, (ขอนแก่น: สถาบันสันติ

ศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 
๑๒พ.ต.ชวัติ สุทธิพันธุ์, “วิธีระงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”, วิทยานิพนธ์ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป., หน้า๖. 
๑๓วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๘. 



๓๙๔ 
 
แจ้ง๑๔ สิ่งที่เด่นชัด ในบรรยากาศของกระบวนการนี้ คือ การเปิดใจสนทนากัน ด้วยการสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่ง 
“อิสระ” ให้มากที่สุด ภาวะอิสระนี้เองที่ท าให้หลายสิ่งเปิดออกมา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดร่วมที่มีพลัง
ความรู้สึก ความเข้าใจในกลุ่มอย่างแท้จริง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ดังกล่าวนี้เอง อาจจะส่งผลให้เกิดแนวทาง หรือทางออกในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งได้ในที่สุด   

๑.๔ การประนีประนอม (Compromising) เมื่อกล่าวถึงการประนีประนอม (Compromising) ใน
ความหมายทั่วไปนั้น๑๕จัดได้ว่าเป็นหลักการในทางรัฐศาสตร์ที่น ามาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดการตึงตัวในสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญหน้ากัน ท่ามกลางการเผชิญหน้าเพ่ือเจรจาต่อรองในสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการนั้น บรรยากาศต้องเต็มไปด้วยหลัก
แนวคิดและทฤษฎีที่ว่า “แสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่าง” ประเด็นใดที่สามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยการเจรจาและหา
ข้อยุติ ต้องรีบน ามาใช้ในทันที แต่ประเด็นใดก็ตามซึ่งเป็นข้อแตกต่างของแต่ละฝ่ายและน ามาซึ่งความแตกแยกก็ควรเก็บ
เรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ก่อน 

๑.๕ การมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างเวที และ
เปิดเวทีให้แก่ประชาชน (Public) หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (Direct)  หรือโดยอ
อ้ม (Indirect)เข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป 
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น กระบวนการสื่อสารใน
ระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมความสามัคคีในสังคม ๑๖นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการเพ่ิมคุณภาพของตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ  ท าให้ง่ายต่อ
การน าไปปฏิบัติ อีกท้ังช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความชอบธรรม และ
ช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความ เชี่ยวชาญและ
ความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

๑ .๖ การให้อภัย (Forgiveness)  ส าหรับการศึกษาเรื่องการให้อภัย(Forgiveness) จะเป็น
การศึกษาที่เน้นทางด้านจิตวิทยาสังคม(Social Psychology) โดยการให้อภัยจะมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ที่ว่าด้วยการ
ตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลที่ท าให้เจ็บปวด  โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึกการคิดและพฤติกรรมทางที่ไม่ดี
ต่อบุคคลนั้นๆ และแทนที่ด้วยการมีความรู้สึกการคิดและพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ให้อภัย 
กล่าวคือ เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจที่จะแก้แค้น เป็นกระบวนการทางจิตที่จะ เกิดขึ้น
ตามมาภายหลังที่ได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้งอย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการให้อภัยของนักวิชาการทางตะวันตก
พบว่า บทบาทการ ให้อภัยในการแก้ไขความขัดแย้งโดยตรงนั้น โดยหลักการจะมุ่งไปที่การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ หรือ การ
หวนกลับมาคืนดีกัน(Reconciliation) ของคู่กรณี ภายหลังที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว๑๗ และการให้คุณค่าของการให้อภัย
จะเป็นไปในเชิงจิตวิทยาสังคม โดยให้ความส าคัญของการให้อภัยว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการบ าบัดทางจิต เป็นการ
ปลดปล่อยความรู้สึกโกรธเคียดแค้น ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตและกายของมนุษย์ การให้อภัยจึงเป็นเสมือน

                                         
๑๔มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร ,Dialouge สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท จงเจริญเทพารักษ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๘. 
๑๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์ กรณีลุ่มแม่ตาช้าง จ .

เชียงใหม่”, หน้า ๑๐๑-๑๐๒. 
๑๖เจมส์ แอล เครตัน, วันชัย วัฒนศัพท์ (ผู้แปล),การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, หน้า ๒๕-๒๘. 
๑๗Dudley D. Cahn , Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, third edition , (New 

York: Pearson, ๒๐๐๗), p. ๒๓๒. 



๓๙๕ 
 
ยารักษาโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่น การลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจ การลดลงของความ
วิตกกังวล และความซึมเศร้า ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์และความโกรธ และการพัฒนาความเคารพในตนเอง  

๒. วิธีทางกฎหมาย 
การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายนั้น สามารถแบ่งออกได้ ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ 

(Arbitration) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) 
๒.๑ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)หมายถึง กระบวนการที่ทั้งคู่สมัครใจขอให้ “บุคคลที่สามที่

เป็นกลาง” ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งมีมานานนับ
พันปีแล้ว ทั้งในสมัยกรีก และโรมันก็ได้น าวิธีการนี้มาใช้เมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบว่า 
อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน และข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้  ก็ด้วยเหตุว่าข้อพิพาทระหว่างรัฐนั้นอาจน ามาซึ่งการใช้ก าลังอาวุธเข้าต่อสู้กัน ๑๘

อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นวิธีระงับข้อพิพาทที่มีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกันมากกว่าการไปสู่ศาล ซึ่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นก็
ได้รับการช าระความโดยบุคคลที่คู่กรณีเชื่อถือและไว้วางใจ” จะเห็นว่า อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นเรื่องที่คู่กรณีจะตกลงกัน
เลือกบุคคลและกลไกในการระงับข้อ พิพาทของตนเป็นเรื่อง ๆ ไป อีกทั้งก าหนดรูปแบบของอนุญาโตตุลาการ แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงต้องค านึงถึงผล หรือข้อผูกมัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากค าชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วยอย่างไรก็ตามค าชี้ขาดของคณะกรรมการที่คู่กรณีได้ตั้งขึ้นเพ่ีอพิจารณาตัดสินข้อพิพาท
ระหว่างคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่จ าเป็นต้องถึงที่สุด เพราะคู่กรณีอาจจะมีการด าเนินกระบวนการทางคดีเพ่ือขอให้มี
การตีความทบทวน แก้ไข อุทธรณ์ หรือเพ่ือให้ค าชี้ขาดนั้นใช้บังคับไม่ได้ 

๒.๒ กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การที่สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระบบที่
สังคมยอมรับเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท ซึ่งวิธีการนี้เป็นการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาระหว่างกันเองไปสู่
กระบวนการของรัฐ โดยคู่กรณีด าเนินการจ้าง “ทนายความ” ให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการสู้คดี ซึ่งมีการน าสืบต่อหน้า
บุคคลที่สามที่เป็นกลางคือ “ผู้พิพากษา” หรือ “คณะลูกขุน” แล้วแต่ระบบผู้ที่ท าหน้าที่พิพากษาเหล่านี้ นอกจากการ
พิจารณาถึงข้อขัดแย้งความห่วงกังวล และผลประโยชน์ของคู่กรณีแล้ว ยังต้องมองไกลออกไปถึงค่านิยม และมาตรฐาน
ของสังคม ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนต้องตัดสินบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย  คู่กรณีไม่มี
อ านาจในการตัดสินใจ แต่ก็จะได้รับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอย่างหนักแน่น และจากการตัดสินที่สะท้อนถึง
ลักษณะความเป็นไปของสังคม๑๙ 

๒.๓กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดได้ว่าเป็น
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทได้อีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน วิธีการนี้ด าเนินการ โดยภาครัฐโดยอาศัย
กระบวนการทางกฎหมาย ในรูปแบบของพระราชก าหนด หรือพระบัญญัติ นิรโทษกรรม (Amnesty Act)  ซึ่งประเด็นนี้
อาจจะเป็นความขัดแย้งในประเด็นใหญ่ ๆ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากน าผู้กระท าผิด
มาลงโทษอาจจะก่อให้เกิด ความโกลาหลได้ กรณีเช่นนี้เห็นได้จากการที่รัฐออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมเรื่องปืนและ
นิรโทษกรรมเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิด
เกี่ยวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง๒๐ 

 
สาราณียธรรม : หลักธรรมในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย 

                                         
๑๘อนันต์ จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๓๘), 

หน้า ๑-๒๗. 
๑๙Chirstopher W. Moor, วันชัย วัฒนศัพท์ (ผู้แปล),กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, หน้า ๑๐. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 



๓๙๖ 
 

สาราณียธรรม คือ ธรรมที่ท าให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์
กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ประการ ได้แก่ 

๑. เมตตากายกรรม หมายถึง การตั้งกายกรรมประกออบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย์ (ภิกษุสามเณร) ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง หมายถึง ความรู้สึกในจิตใจที่มีแต่ความคิดดี ๆ การมองกันในเรื่องดี มีความหวังดี ปรารถนาดี รักและ
เมตตาต่อกัน คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ มองด้านบวกต่อกัน ไม่มีความอิจฉาริษยาไม่คิดอคติล าเอียง ก่อความพยาบาท สร้าง
ความโกรธแค้นเคืองกัน ให้โอกาสและให้อภัยต่อกันทุกเรื่องไม่ว่าจะหนักเบาแค่ไหน ความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและ
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่เอาความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นใหญ่ มีน้ าใจต่อบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมถึงความอดทนอดกลั้นต่อ
ความอาฆาตมาดร้ายบุคคลอื่นท่ีมีต่อตนเองด้วย 

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
หมายถึง การใช้ค าพูดออกมาแต่ค าพูดที่ดีงาม ด้วยความรักปรารถนาดี รู้จักพูดให้ก าลังใจกันและกันในยามที่ต้องพบกับ
ความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมอง ไม่พูดจาซ้ าเติมกันถากถางในยามที่มีใครโดยเฉพาะคู่อริฝ่ายตรงข้ามต้องหก
ล้มลง ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ พูดด้วยความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน ไม่พูด
ส่อเสียดบุคคลอ่ืนให้เกิดความเจ็บช้ าน้ าใจ ไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่าตนเองและไม่พูดให้คนอ่ืนเกิดความเข้าใจผิดจนทะเลาะ
กัน พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้น 

๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง หมายถึง ท าแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน ช่วยเหลือส่งเสริมกันด้านก าลังกาย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมา
คารวะ ไม่เบียดเบียนรังแกกัน ไม่ท าร้ายให้ได้รับความทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกัน มีความเสียสละต่อผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือขวนขวายการงานในสิ่งที่ตนเองสามารถกระท าได้ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นทุกเรื่อง รู้จักปกป้องช่วยเหลือบุคคลอ่ืน
เมื่อประสบภัย ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวมระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย และไม่ใช้ก าลังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับ
ความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ 

๔. สาธารณโภคิตา หมายถึง การแบ่งปันลาภที่ได้มาโดยธรรมแก่เพ่ือนพรหมจรรย์ หมายถึง ให้รู้จักแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกันช่วยเหลือกัน ไม่ เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และมี
ความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปันบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความผาสุกของคนหมู่มากในประเทศ 

๕. สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลังหมายถึง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าว
ก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งปวง มีความเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มี
ความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน ไม่กระท าการล่วงละเมิดสิทธิอันเป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมีความเห็นถูกต้องดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองที่ต่างกลับมาให้ตรงกันด้วยการยอมรับใน
เหตุผล พูดจาหาข้อสรุปตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียว 
ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจะท าอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู้ที่อยู่ร่วมกันใช้เหตุและผลร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง๒๑ 

สาราณียธรรม ๖ประการนี้ นอกจากเป็นธรรมที่ท าให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว คุณธรรมหมวด
นี้ทั้ง ๖ประการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงอธิบายขยายความไว้ในพระราชด ารัสที่ตรัสตอบพระ

                                         
๒๑มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๑๑ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). หน้า ๓๒๑-๓๒๒. 



๓๙๗ 
 
บรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต
สมาคม เนื่องในงาน ๖๐ปีแห่งการครองราชสมบัติ เมื่อวันที่๙มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙โดยทรงรวมข้อความประการที่ ๑ถึง
ประการที่ ๓เข้าด้วยกันดังความส าคัญต่อไปนี้ 

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพรั่งด้วยบุคคล จากทุกสถาบัน
ในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในค าอ านวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็น
พิเศษ ทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงาม น้ าใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ 
รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจ
จริง จึงขอขอบใจทุกๆคน มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่าย ท า
ให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีก าลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ท าให้คนไทยเราสามารถ
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน 
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กันให้งานที่ท า

ส าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ 
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ กติกา และในระเบียบแบบแผน 

โดยเท่าเทียมเสมอกัน 
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามท าความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยง ตรง และมั่นคงอยู่

ในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกาย ในใจของ
คนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะด ารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชน
ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย 
เพ่ือให้ประเทศชาติของเราด ารงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า...” 

จากพระราชด ารัสดังกล่าว จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้ให้เห็น
ความส าคัญของคุณธรรมหมวดนี้ และทรงชักชวนให้ทุกคนน าไปประพฤติปฏิบัติและถ่ายทอดสู่อนุชนต่อๆ กันไปอย่าให้
ขาดสาย 
 
บทสรุป 

อย่างไรก็ตาม ความปรองดองก็มิอาจเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ หลังจากที่มี ความขัดแย้งครั้งใหม่และครั้ง
ส าคัญของสังคมไทย คือ การเคลื่อนไหวทางสังคมของสองกลุ่มพลังทางสังคมสองกลุ่ มใหญ่ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
แตกต่างกัน น าไปสู่ปัญหาสืบเนื่องหลายประการต่อสังคมไทย จนกระท่ังมีการรัฐประหารน าโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยในปัจจุบัน ได้เข้ามากู้วิกฤตสถานการณ์ของประเทศชาติ และบริหารประเทศ โดยการสร้าง
แผนเพ่ือการสร้างความปรองดองของคนในชาติด้วยกระบวนการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ก่อนที่จะน าไปสู่กระบวนการ 
เลือกตั้ง กลับคืนสู่อ านาจอธิปไตยของปวงชนต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้อาจแสดงให้เห็นว่าเป็นเส้นทางของสันติวิธีที่
หลายฝ่ายให้การยอมรับในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น และอย่างน้อยสังคมไทยอาจจะตระหนักได้ว่าความขัดแย้งอาจน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศ และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติต่อไป 

ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทั้งปวง เป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมทุกๆ คนควรที่จะตระหนัก เอาใจใส่ และร่วมกัน
สร้างสรรค์ขึ้นให้มากที่สุด ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมเอาไว้ ๖ประการด้วยกัน ซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่ เรียกว่า สาราณียธรรม ๖คือ 
หลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะน ามาซึ่งความสุข ความสันติ 
ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง สังคมท่ีเราอยู่ในปัจจุบันนี้คงจะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่านี้ยิ่ง



๓๙๘ 
 
นัก ถ้าหากว่าคนไทยทุกคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและ
กัน ช่วยเหลือกันให้ ก าลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา ขอให้ทุกท่านมาร่วมมือกันพัฒนาสังคม
ของพวกเรา ให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่กันเถิด โดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคม 
แล้วพวกเราจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่แต่ละคนต่างก็ปรารถนาและใฝ่ฝันหากันอยู่ตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

วัดได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชนในสังคมไทยมาเป็นเวลานับร่วม 2,000 กว่าปี
มาแล้ว วัดกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก วัดมีทั้งศาสนสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปกรรมต่างๆ เป็นจ านวนมาก เฉพาะในแง่เชิงกายภาพ ก็เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน
ยลอยู่แล้ว นอกจากนั้นวัดยังมีศาสนบุคคลอันหมายถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เป็นกลไกส าคัญในการน าเอาหลักธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศให้แพร่หลาย นอกจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรจะเป็นผู้ดูแล
บ ารุงรักษาศาสนสถานศิลปกรรมต่างๆ แล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของวัดให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างกว้างขวางแท้จริง การพัฒนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ทรงความรู้ด้านศาสนธรรมค าสอนและมีความรู้ด้านการ
น าเอาศาสตร์ร่วมสมัยมาปรับประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการจึงมีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้
วัดเป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าและสามารถตอบโจทย์ของคนร่วมยุคสมัยได้อย่างหลากหลายมิติในสังคมสืบไป 
 
ค าส าคัญ: วัด การบริหารจัดการ การบูรณาการ 

Abstract 
The temple as the center of community soul in Thai society has been functioning to serve 

Thai Buddhists for more than 2,000 years ago.  Thai templesbecomea unique identity in the eyes of 
the world over.  There are various cultural valuable things in Thai temples including religious places, 
religious antiques, as well as variety of arts. Just only these physical materials it can attract visitors from 
every corner of the world to visit and see. In addition to this, there are also monks and novices living 
in the temples who always play a vital role to propagate the teachings of the Buddha widely spread.  
Buddhist monks and novices conserve and keep their eyes on those religious places and arts. They are 
also the executives who run the temple activities to be materialized in order to be useful for the 
community where the temples located. To develop monks and novices to be aware of getting known 
about religious teachings to the some extent that they can apply those Buddha’s teachings integrated 
with the modern sciences in administration and management is very important. By doing this, the 
temple will become a valuable organization and can meet the needs of the today people in various 
directions. 
Key words: temple, administration and management, integration 
บทน า 

แม้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะถูกนับว่าเริ่มต้นตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมา แต่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่
ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันคือ ไทย พม่า ลาว และเขมร ตั้งแต่ราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 โดยมีพระโสณเถระและ
พระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เมื่อนับอายุพระพุทธศาสนาในสังคมไทยก็ร่วมๆ 2,000 
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กว่าปีแล้ว และแม้จะมาทีหลังศาสนาพราหมณ์ หรือมาทีหลังความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนคือการนับถือผีสางนางไม้
และไสยศาสตร์ แต่ในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ได้ลงหลักปักฐานหยั่งรากลึกในสังคมไทยจนกลายเป็นศาสนาประจ าชาติ (แม้
จะไม่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม)ต่อมาในยุคสมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดและวังก็ได้
กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยวังเป็นศูนย์รวมผู้ทรงความรู้ ศิลปินและช่างฝีมือ เป็นสถานศึกษาของบรรดาลูกหลานที่
รับราชการอยู่ในวังเป็นส่วนใหญ่ ส่วนวัดเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรของชาวบ้านทั่วๆ ไป โดยมีพระภิกษุ
สามเณรเป็นครูสอน๑ 

ตั้งแต่นั้นมา วัดจึงมีบทบาทอย่างส าคัญยิ่งในการร่วมพัฒนาสังคมไทยในด้านที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและช่วยอบรมกล่อมเกลาจิตใจของกุลบุตรกุลธิดาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายอาณาจักรเสมอ
มาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ประชากรคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีมากกว่า 95เปอร์เซนต์ วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมเชิงพุทธ ว่ากันตั้งแต่แรกเกิดของทารกน้อย การขึ้นบ้านใหม่ การเปิดร้านใหม่ ท ากิจการใหม่ หรือเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ก็ต้องอาศัยพิธีกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและกิจการ ตลอด
ถึงภารกิจหน้าที่การงาน จนกระทั่งถึงกาลอวสานแห่งชีวิตก็อาศัยวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพ่ืออุทิศบุญกุศลให้กับ
ดวงวิญญาณของผู้ตาย วัดจึงอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยทั้งช่วงเวลาแห่งการเกิด การเป็นอยู่ และการ
ตาย แห่งปัจเจกบุคคล 

แม้สภาพการณ์ทางสังคมจะเปลี่ยนไปตามกระแสโลก แต่พฤติกรรมหลักๆ ของพุทธศาสนิกชนที่เคยมีมาใน
อดีตก็ยังคงด ารงให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน วัดจึงกลายเป็นองค์กรหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบของสังคมไทยที่จะขาดเสียมิได้ การ
ท าให้วัดเป็นสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์ของคนร่วมยุคสมัยได้ จึงกลายเป็นภารกิจส าคัญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
เพ่ือให้วัดซึ่งกลายเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยไปแล้ว ได้อยู่ยืนยงคงคู่ความเป็นไทย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้คนในสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน และการจะด ารงคงไว้ซึ่งความส าคัญที่วัดจะพึงมีต่อประชาชนในสังคมได้นั้น การ
เรียนรู้ การท าความเข้าใจด้านปัจจัยต่างๆอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

บุคลากรหลักท่ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวนี้ ก็คือพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ภายในวัดอันถือได้ว่าเป็นศา
สนบุคคลที่จะบริหารจัดการให้วัดมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ พร้อมเป็นที่พ่ึงของสาธุชนทั้งหลายในยามที่อาจขาดไร้ความ
สงบสุข โดยมีศรัทธาประชาชนในแต่ละชุมชนคอยให้การอุปถัมภ์  
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อุปสรรคมานับไม่ถ้วน และผ่านการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการมาอย่างเนื่องยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน  

สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็คือ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีปรัชญาว่า “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจ
และสังคม” และมีวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยจัด
การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างย่ังยืน” 

จากปรัชญาและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ท าให้เราได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ยึด
เอาการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง แล้วพยายามบูรณาการวิชาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องเข้ากันได้กับ
วิทยาการร่วมสมัย ทั้งนี้เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน และทั้งเอ้ือประโยชน์แก่นิสิต

                                         
๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๔๗).เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ:  พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.หน้า ๑๑๙. 



๔๐๑ 
 
นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา ที่จะสามารถน าเอาวิชาความรู้ทั้งสองส่วนคือพระพุทธศาสนาและศาสตร์ร่วมสมัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม 

เมื่อพูดถึงศาสตร์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มีศาสตร์ร่วมสมัยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ รัฐ
ประศาสนศาสตร์  ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการแขนงนี้ถูกแยกออกมาจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพราะธรรมชาติของ
ศาสตร์ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน 

ในศตวรรษที่ 19Woodrow Wilson ได้เขียนหนังสือเรื่อง “The Study of Administration” เพ่ือมุ่ง
แก้ปัญหาระบบการเมืองการปกครองของสังคมอเมริกาที่มีความสลับซับซ้อน และเป็นอุปสรรคในการบริหารงานภาค
ราชการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและได้ประโยชน์
สูงสุด และด ารงคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม จึงควรแยกศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการออกจากการเมืองการ
ปกครองโดยสิ้นเชิง๒ 

วรเดช จันทรศร ได้ให้ค าจ ากัดความรัฐประศาสนศาสตร์เอาไว้ว่า “รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้ประชาชนของประเทศมีความสุขทั้งกายและใจ และสามารถอยู่
ร่วมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกโดยสันติ รัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตเป็นยุคของการน าทฤษฎีที่เป็นสหวิทยาการมา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในอนาคต โดยมุ่งเน้นการบริหารงาน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์บั้นปลายที่พึงปรารถนา อันได้แก่ความสงบสุขของประชาชนในชาติ”๓ 

การบอกว่า “วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้ประชาชนของประเทศมีความสุขทั้งกาย
และใจ และสามารถอยู่ร่วมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกโดยสันติ” นั้น ถือว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเป็นอย่างมาก 
เพราะพระพุทธองค์ทรงมุ่งสอนให้คนเรียนรู้ปัญหาเพ่ือให้เกิดปัญญา เรียนรู้ทุกข์เพ่ือให้เป็นสุข อันเป็นหลักการบริหาร
ชีวิตที่ส าคัญยิ่งของปัจเจกบุคคลที่ต้องใช้ชีวิตเชื่อมโยงร่วมกับสังคมโลกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง  
 
การบริหาร 

เนื้อหาอันเป็นแกนหลักของวิชารัฐประศาสนศาสตร์คือ การบริหารจัดการ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้นิยาม
ความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน 

Herbert A. Simonบอกว่า “การบริหารหมายถึงศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการปฏิบัติจนเป็น
ผลส าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะเพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกไว้แล้ว” 

L.D. Whiteกล่าวว่า“การบริหาร คือ การอ านวยการ การประสานงาน และการควบคุมดูแลของบุคคล
หลาย ๆ คนที่ต้องการประสบผลตามเจตนหรือวัตถุประสงค์” 

สมพงศ์ เกษมสิน ให้ความหมายของการบริหารว่า “หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการ
บริหาร (administrative resource)เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการมาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(process of administration)เช่น (POSDCoRB Model)ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

มัลลิกา ต้นสอน ให้ความหมายของการบริหาร (administration)ว่าหมายถึง “การก าหนดแนวทางหรือ
นโยบาย การสั่งงาน การอ านวยการ การสนับสนุน และ การตรวจสอบ ให้ผู้ปฎิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ” 

                                         
๒เติมศักดิ์ ทองอินทร์. (๒๕๕๐).ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ ๒).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย.หน้า ๑ – ๒. 
๓วรเดช จันทรศร, ศ. (๒๕๔๙).รัฐประศาสนศาสตร์: จากอดีตสู่อนาคตของการวิจัยในการพัฒนาการบริหารราชการ

แผ่นดิน (Public Administration : Past and Future Research Trends).(พิมพ์ครั้งท่ี ๒).กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสหายบล๊อก
และการพิมพ.์หน้า ค าน า (๑). 



๔๐๒ 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าวถึงการบริหารว่า “การบริหารโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
(activity)ขั้นตอนทั้งหลายหรือกระบวนการที่นักบริหารน ามาใช้ในหน่วยงาน การบริหารยังมีลักษณะเป็นการผสมผสาน
กันของทั้งศาสตร์(science)และศิลป์ (art)”๔ 

ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายแบบสั้นๆ กะทัดรัดว่า บริหาร หมายถึง การ
ดูแล การรักษา การปกครอง๕หากถือตามนี้ จะพบว่าค าว่า บริหาร นั้น ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดการด้วย คือ
นอกเหนือจากผู้บริหารจะดูแลด้านนโยบายแล้ว ยังต้องท าให้นโยบายนั้นเป็นรูปเป็นร่างสัมผัสจับต้องได้ด้วย และนับว่า
เหมาะสมกับระบบวัดที่ต้องดูแลสิ่งต่างๆ เชิงกายภาพในวัด การท านุบ ารุงสิ่งเก่าๆ ที่ทรงคุณค่า อีกท้ังยังต้องปกครองพระ
ลูกวัดให้มีระเบียบวินัยประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างท่ีดีอีกด้วย   
 
การจัดการ 

ส่วนค าว่า การจัดการ นั้น ก็มีผู้ให้ความหมายไว้เช่นกันว่า 
Drucker ได้ให้ความหมายไว้ว่า“การจัดการหมายถึงศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน” 
Koontz and Cyrilให้ความหมายว่า“การจัดการหมายถึงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย

อาศัยปัจจัยทั้งหลายได้แก่คนเงินวัสดุสิ่งของซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้นๆ” 
Daleได้กล่าวไว้ว่าการจัดการคือกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า๖ 
เมื่อกล่าวถึงค าว่า การบริหาร (Administration) ส่วนใหญ่ จะถูกตีความว่า หมายถึงการบริหารงาน

ราชการในขณะที่ค าว่า การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ค า 
2 ค านี้ มักถูกน ามาใช้ร่วมกันในทั้ง 2ภาคส่วนงาน คือค าว่า การบริหารจัดการ  

ลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของการบริหาร(Administration)  และการจัดการ(Management)คือการก าหนด
ทิศทางและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)และมีประสิทธิผล
(Effective)ประสิทธิภาพคือ การมีแนวคิดและแนวทางอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการ ส่วนประสิทธิผล คือการแปร
แนวคิดและแนวทางนั้นให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้โดยผ่านกระบวนการการกระท า (Action Process) 
  
ปัจจัยการบริหาร 

ปัจจัยการบริหารมีพ้ืนฐานเบื้องต้น 3 ประการ คือคน (Man)เงิน (Money)วัสดุ (Material)เราเรียกว่า 
3M’s หากเพ่ิมวิธีปฏิบัติงาน (Management)เข้าไปด้วยก็จะเป็น 4M’s นอกจากนี้ ยังอาจต้องมีเรื่องของขวัญก าลังใจ
ของบุคลากรในองค์กรด้วย (Morale)ก็จะกลายเป็น 5M’s  

อย่างไรก็ตาม หากเราจะหยิบยืมเอาแนวคิดการท า SWOT Analysis มาใช้กับวัดในบริบทแบบไทย เราก็
จะพบทั้งจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (opportunities) และ ภัยคุกคาม (threats) ที่เกิด
กับวัดในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  

มองไปที่จุดแข็ง ก็จะพบว่า วัดยังเป็นแหล่งพ่ึงพาและเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตวิญญาณของคนไทยทั้งใน
ชนบทและในเมือง โดยสังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา 

                                         
๔อ้างใน เติมศักดิ์ ทองอินทร์. (๒๕๕๐).ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ. (พิมพ์ครั้งท่ี ๒).กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย.หน้า ๓. 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๘).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ ๒๔). กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัทส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด.หน้า ๑๗๖. 
๖สุณีรัตน์ ชูช่วย. การจัดการและการบริหารเหมือนหรือต่างกัน.https://www.gotoknow.org/posts/๓๒๓๐๓๕. 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

https://www.gotoknow.org/posts/323035


๔๐๓ 
 
การฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงฤดูเข้าพรรษา การสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น ก็ยังพบว่ามีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างเนืองแน่น จากมูลเหตุดังกล่าวถือเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า พระพุทธศาสนายังมีทุนทางสังคมค่อนข้างสูงและเป็นจุด
แข็งที่จะท าให้ยืนหยัดต่อไปได้  

ในส่วนของความเป็นจุดอ่อน ก็จะมีให้เห็นเช่นกันว่า 
1) เนื่องจากความคาดหวังเชิงคุณธรรมจริยธรรมจากสังคมที่มีค่อนข้างสูง แต่พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรบางรูปบางหมู่คณะในปัจจุบันกลับกลายเป็นความเปราะบางที่จะท าให้
ศรัทธาความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนเสื่อมถอย  

2) การปรับตัวของพระสงฆ์ตามสถานการณ์โลกที่มีเจตนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร กลับถูกตั้ง
ค าถามจากสังคมว่า เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ดังเช่น กรณีการท าขนมปังขายของพระสงฆ์ในวัดแห่ง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าปัจจัยมาสร้างอุโบสถและเมรุเผาศพไร้มลพิษก็ถูกวิพากษ์จากสังคมว่า 
ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่ แม้จะมีบางส่วนเห็นด้วยกับการกระท าของพระสงฆ์กลุ่มนี้ก็ตาม แต่ก็จะเห็น
ร่องรอยของความเสื่อมถอยในศรัทธาให้ปรากฏ๗ 

3) การขาดแคลนบุคลากรในส่วนที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ามาบวชเรียน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านก าลังพล จะเห็นได้ชัดจากสองกรณี กรณีของวัด จะพบว่าแต่ละวัดโดยเฉลี่ยแล้วมีพระเณรที่
บวชเรียนระยะยาวมีน้อยลง อีกกรณีหนึ่งคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (มหานิกาย) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ธรรมยุติ) ต่างก็มีปริมาณ
นิสิตนักศึกษาที่เป็นบรรพชิตจ านวนน้อยลงเรื่อยๆ อีกทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์กรทั้ง 2 ก็จะมี
ฝ่ายฆราวาสมากกว่าฝ่ายบรรพชิตอยู่หลายเท่าตัว  

4) การแต่งตั้งสมณะศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ในปัจจุบัน ก็ถูกตั้งค าถามจากสังคมมากมายว่า มีลักษณะคล้ายกับ
รูปแบบฆราวาสมากข้ึน เช่น ถูกมองว่า มีการวิ่งเต้นและใช้เส้นสายเหมือนสังคมทางโลก 

5) มีการเปรียบเทียบวิถีชีวิตระหว่างพระฝ่ายคามวาสี (พระบ้าน) และพระฝ่ายอรัญญวาสี (พระป่า) ว่ามี
ข้อวัตรปฏิบัติในทิศทางตรงกันข้าม โดยฝ่ายหลังถูกมองว่า เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่น่า
เคราพกราบไหว้มากกว่าฝ่ายแรก 

เหล่านี้คือ บางประเด็นของจุดอ่อนที่ถือได้ว่าเป็นความเปราะบาง ที่อาจเป็นชนวนน าไปสู่ความเสื่อมศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนในระยะยาวได้ 

ในด้านโอกาสก็จะพบว่า  
1) วัดยังคงด ารงอยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนทั้งในเมืองและต่างจังหวัด เป็น

สถานที่ท าบุญและประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
2) หลักพุทธธรรมค าสอน ที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของคนในปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาทางวัตถุหรือการพัฒนาทางจิตใจ ก็มีหลักพุทธธรรมรองรับเพ่ือการพัฒนาทั้งสองอย่างนั้น 
เช่น หลักอิทธิบาท 4 ที่ใช้เพ่ือการพัฒนางานให้ส าเร็จ หรือ สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ก็
จะช่วยให้จิตใจเป็นสุข ไร้ทุกข์ เบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้น 

3) วัดเป็นสถานศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาที่อาจขาดด้อยโอกาสทางสังคมที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป ดังกรณีของวัดดอนจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กทั้งชายหญิง
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปริญญา และวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งมีทั้ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (เอกชน) รับนักเรียนฆราวาสสังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษา

                                         
๗หนังสือพิมพ์คมชัดลึก.ขนมปังรสพระท า'สร้างศาลาฯ-เมรุไร้มลพิษ. 

http://www.komchadluek.net/news/regional/๒๔๔๑๔๐.๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๔๐๔ 
 

เอกชนกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษารับนักเรียน
พระภิกษุสามเณรสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

4) วัดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ไม่เคยเห็นวัดในบริบท
แบบไทย ตลอดถึงศิลปกรรมและศาสนสถานโบราณที่มีอยู่ในวัด ก็กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้  

ในส่วนของภัยคุกคามก็มีให้เห็นไม่น้อย 
1) ภัยที่เกิดจากการรุกรานของศาสนาอ่ืนๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแย่งมวลชนบนพ้ืนที่สูง 

หรือการสร้างกระแสข่าวสารในด้านลบของพระสงฆ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
พระพุทธศาสนา 

2) ภัยที่มีมาจากการบริหารปกครองบ้านเมืองที่มีกฎหมายเป็นอ านาจอยู่ในมือ เช่น การตัดงบอุดหนุน
ช่วยเหลืองานต่างๆ ของวัดที่เคยมีมา 

3) การขาดแคลนพระสงฆ์สามเณรอยู่ประจ าในวัดต่างๆ ซึ่งถือเป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อน
พระพุทธศาสนาให้มีชีวิตชีวาและทรงคุณค่าทางสังคม 

4) การขาดแคลนพระสงฆ์ที่ทรงภูมิธรรม ภูมิความรู้ ที่จะรู้เท่าทันโลก จนสามารถปกป้องพระพุทธศาสนา
เอาไว้ได้จากภัยคุกคามภายนอก 

พุทธบริษัททั้ง 4 ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสต้องศึกษาและพิจารณาในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน เพ่ือ
หามาตรการในการสร้างเสริมสนับสนุนสิ่งดีๆ อันเป็นจุดแข็งให้เกิดขึ้น อีกทั้งต้องร่วมกันเฝ้าระวังภัยคุ กคามทั้งจาก
ภายนอกและภายในมิให้เป็นภัยต่อวัดและพระพุทธศาสนาโดยรวม 

การส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องรีบด าเนินการ หากยังต้องการ
ให้วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชุมชน เพราะพระสงฆ์คือปัจจัยหลักเบื้องต้นในการบริหารจัดการวั ดตามแนวคิด 
3M’sคือคน (Man)เงิน (Money)วัสดุ (Material) 

หากจะพัฒนาพระสงฆ์สามเณรควรยึดหลักภาวนา 4มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาทั้ง4 ด้านของบุคลากร
ไปพร้อมๆ กัน คือ  

1) กายภาวนา การเจริญกาย หมายถึง ต้องให้พระสงฆ์สามเณรตระหนักรู้ในการหมั่นดูแลสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะพระสงฆ์สามเณรคือปัจจัยพ้ืนฐานหลักของการบริหารจัดการองค์กร 
(Man) ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของความเป็นวัดแบบพุทธกาลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
เพ่ือสร้างความเลื่อมใสศรัทธาของผู้มาเยือน พระสงฆ์สามเณรยังต้องเรียนรู้หลักการบริหารจัดการแบบ
สมัยใหม่ร่วมด้วยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกายภาพของวัด เช่น บริเวณวัดและสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ ต้องสะอาดสะอ้าน มีความร่มรื่นด้วยมวลแมกไม้ตามแบบพุทธกาล มีการตระหนักรู้ถึงการ
ใช้สอยวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัด รู้คุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุด เหมือนดังแนวคิดการใช้ผ้า
จีวรของพระอานนท์ในครั้งพุทธกาล 

2) สีลภาวนา การเจริญศีล คือ พระสงฆ์สามเณรต้องมีวัตรปฏิบัติที่น่าเคารพเลื่อมใส โดยไม่ค านึงถึงว่าต้อง
เป็นพระป่าหรือพระบ้าน เพราะวัดมีทั่วไปทุกแห่ง แม้จะแตกต่างในเรื่องสถานที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม แต่
จุดร่วมอย่างหนึ่งของวัดที่ต้องมีคือ ความเป็นระเบียบวินัยอันจะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของสังคม  

3) จิตตภาวนา การเจริญจิต พระสงฆ์สามเณรเป็นบุคคลสาธารณะของชุมชน เป็นความคาดหวังของ
ชาวบ้านในเรื่องของการมีจิตที่ต้องพร้อมด้วยคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ ดังนั้น พระสงฆ์
สามเณรจึงต้องพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่มีความเมตตากรุณา มีจิตส านึก มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จนได้ชื่อว่า
มีคุณภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังต้องฝึกจิตให้มีขันติ มีความอดกลั้นอดทนต่อกระแสค าที่โหมกระหน่ า
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วิพากษ์วิจารณ์ต าหนิติเตียนในสารพัดเรื่อง จึงจะนับว่ามีสมรรถภาพจิตที่ดี ประการสุดท้ายที่ส าคัญยิ่ง
คือ พระสงฆ์สามเณรจะต้องมีจิตที่ปราศจากความเครียด มีปริมาณความสุขมากกว่าความทุกข์ มีการ
แสดงออกที่ร่าเริงแจ่มใสดุจดังพระยิ้มของจีนที่ยิ้มจนเป็นภาพลักษณ์ที่ชื่นตาชื่นใจตลอดเวลา จึงจะ
นับว่ามีสุขภาพจิตที่ดี นี่คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารที่ดีมีคุณภาพ 

4) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีความลึกซึ้งกว่าค าว่า ศาสตร์ 
(Science) และความรู้ (Knowledge) แบบทางโลก เพราะปัญญา(Wisdom) ในทางธรรมนั้น คือการรู้
ทั้งในส่วนที่เป็นสัจจธรรมและสมมติธรรม ตลอดจนถึงสามารถน าเอาความรู้ทั้งสองมาสังเคราะห์
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค าว่า โลกวิทู เป็นค าเรียก
ขานหรือสมัญญานามของพระพุทธองค์อีกชื่อหนึ่ง เพราะมีความหมายว่า รู้แจ้งโลก นั่นหมายถึง การรู้
เรื่องของโลกทั้งในส่วนที่เป็นกายภาพและจิตภาพหรือจิตวิญญาณ ในขณะที่ศาสตร์ทั้งหลายทางโลก
อาจก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรเทาความทุกข์ทางกายได้ แต่พุทธศาสตร์กลับมีพลังในการ
ท าให้เกิดความสบายปลอดภัยไร้ทุกข์ยิ่งข้ึนทางจิตวิญญาณ๘ 

หลักภาวนาทั้ง 4 จะสอดคล้องสอดรับกับหลักไตรสิกขา ที่ประกอบไปด้วยศีล สมาธิ และปัญญา หลัก
ไตรสิกขานี้มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้านหลักคือ 1) ฝึกให้มีพฤติกรรมที่ร่วมสร้างเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
งาม ฝึกให้เกิดความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืน อันจะส่งผลเกื้อกูลสนับสนุนและร่วมสร้าง
บรรยากาศในการ 2) พัฒนาจิตใจของผู้คนในองค์กร ให้เป็นจิตใจที่มีคุณภาพ คือมีเมตตา มีความรักมีความห่วงใยและมี
ไมตรีจิตที่ดีต่อกันให้มีสมรรถภาพ นั่นคือมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่หวั่นพรั่นพรึงต่อสภาวการณ์ใดๆอีกทั้งมี
สุขภาพจิต คือสุขง่าย ทุกข์ยาก ร่าเริงแจ่มใส อันจะส่งผลให้เกิด 3) การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ความรู้ และแปร
ความรู้เป็นนวัตตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป   

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือวัดนี้ต้องอาศัยปัจจัย 2 อย่างเป็นตัวหล่อเลี้ยงคือทั้งปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล เรียกว่า ปรโตโฆสะ ที่ดี และปัจจัยภายในที่เรียกว่ า โยนิโสมนสิการ คือความรู้จัก
คิด รู้จักท าใจ ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “การศึกษามีคติเป็นแกนหลักว่า “คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อม
ที่ปรุงปั้น” และโยนิโสมนสิการซึ่งมีคติย้อนกลับว่า “ ถ้าเป็นคนรู้จักคิด แม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูด ก็อาจส าเร็จเป็นพระ
อรหันต์” ปรโตโฆสะ เป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่ตัวที่ชี้ขาดคือ โยนิโสมนสิการ คือ
การรู้จักคิดอันเป็นปัจจัยภายใน๙ 

ในการพัฒนาองค์กรหรือในที่นี้จะหมายถึงวัด ผู้บริหาร (เจ้าอาวาส) หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัด
จ าเป็นต้องมีหลักอิทธิบาท 4เอาไว้เป็นรากฐานส าคัญในการบริหารจัดการวัด เพราะจะท าให้การบริหารจัดการวัดอันเป็น
องค์กรสาธารณะได้เดินไปถึงฝั่งแห่งฝันในด้านการพัฒนา อิทธิบาทคือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี 
4 องค์ประกอบคือ  

1) ฉันทะ หมายถึงความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท า
ให้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
3) จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้

ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 

                                         
๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๓).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๙).นนทบุรี: 

เอส.อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.หน้า ๗๐. 
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).(๒๕๔๖).พุทธธรรม. กรุงเทพฯ:. โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจ ากัด.หน้า๙๒๔. 



๔๐๖ 
 

4) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง๑๐ 

นอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาคนเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ การบริหารจัดการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ส าคัญจ าเป็นในเชิงกายภาพขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่
ทรงประสิทธิภาพและมีประประสิทธิผล และหากจะหารูปแบบ (Model) ในทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการดังกล่าวก็จะพบกรณีของพระอานนท์กับพระเจ้าอุเทน ซึ่งสนทนาธรรมกัน และแกนเรื่องของการสนทนา
นั้นก็สอดคล้องกับหลักแนวคิดเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันที่ว่า “การใช้สอยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุด”เรื่องมีอยู่ว่า 

เมื่อพระเจ้าอุเทนทรงทราบว่าพระมเหสีได้ไปเยี่ยมกราบพระอานนท์และได้ถวายจีวรจ านวน500ผืนแก่
พระอานนท์พระองค์ก็นึกต าหนิอยู่ในใจว่ารับผ้าไปมากมายขนาดนี้จะตั้งร้านขายผ้าหรืออย่างไรต่อมาพระเจ้าอุเทนมี
โอกาสได้ไปกราบพระอานนท์จึงได้ตรัสถามเรื่องที่ข้องใจนี้ 

พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าผ้ามากมายขนาดนี้ไปท าอะไร 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าไปแจกถวายพระที่ครองจีวรเก่า 
พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าจีวรเก่าที่มีอยู่เดิมไปท าอะไร 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าไปท าผ้าเพดาน 
พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าผ้าเพดานเก่าไปท าอะไรต่อไป 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าผ้าเพดานเก่านั้นไปท าปลอกฟูก 
พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าปลอกฟูกเก่าไปท าอะไร 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าไปท าผ้าปูพื้น 
พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าผ้าปูพื้นเก่าไปท าอะไรต่อไป 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าผ้าปูพื้นเก่าไปท าผ้าเช็ดเท้า 
พระเจ้าอุเทน : ท่านจะน าผ้าเช็ดเท้าเก่าไปท าอะไรอีก 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าผ้าเช็ดเท้าเก่าไปเช็ดฝุ่น 
พระเจ้าอุเทน : แล้วท่านจะน าผ้าเช็ดฝุ่นที่เก่าแล้วไปท าอะไรอีก 
พระอานนท์   : อาตมาจะน าเอาผ้าเช็ดฝุ่นเก่าท่ีขาดยุ่ยแล้วไปขย ากับโคลนแล้วใช้ฉาบ 
ฝากุฏิ 
เมื่อพระเจ้าอุเทนได้เห็นแนวคิดการใช้สอยจีวรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์จนถึงที่สุดเช่นนั้นจึงเกิดจิต

ศรัทธาและได้ถวายผ้าจีวรแก่พระอานนท์อีกจ านวน500ผืน๑๑นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการกับวัตถุหรือวัสดุ 
(Material) ที่ปรากฏมีมาในพระพุทธศาสนา หากน าแนวคิดนี้มาปรับประยุกต์ใช้ วัดก็จะกลายเป็นแบบอย่างของการ
พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  

อย่างไรก็ตาม ทุกองค์กรทุกหน่วยงานล้วนมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลา เพราะมักมีตัวแปรใหม่ๆ 
เข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนับเป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาความสามารถของนักบริหารในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างยิ่ง และถ้าจะถามว่า มีหลักธรรมข้อใดในทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสารพัด
นั้น ก็จะพบว่า หลักอริยสัจจ์4เหมาะที่สุดส าหรับการรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบ เพราะหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักการส าคัญ
ในการแก้ปัญหาอย่างครบวงจร และพระพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสเอาไว้ว่า อริยสัจจ์4 เหมือนรอยเท้าช้างที่รวมเอาทุก
รอยเท้าสัตว์ในโลกนี้ไว้ในนั้นทั้งหมด เป็นที่รวมลงของหลักพุทธธรรมทั้ง 84,000 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 
                                         

๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๓).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.(พิมพ์ครั้งที่ ๑๙).นนทบุรี: 
เอส.อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์. หน้า ๑๖๐. 

๑๑พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, ดร. (๒๕๔๘).พุทธวิถี.  กรุงเทพฯ:. ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม.หน้า ๔๗๓ – ๔๗๔. 



๔๐๗ 
 

1) ทุกข์ หมายถึง ภาวะบีบคั้นหรือความไม่สบายใจ อันที่จริงแล้ว ค าว่าทุกข์ ในข้อนี้มุ่งไปที่ความทุกข์ทาง
จิตใจเป็นด้านหลัก แต่ในระดับของการน าเอาหลักการอริยสัจจ์4 มาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการวัดหรือองค์กรนั้น การตีความค าว่า ทุกข์ ว่าคือ ปัญหาหรืออุปสรรค จุดอ่อน และหรือหมายถึง
ภัยคุกคามมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการก าหนดรู้หรือรับทราบยอมรับความมีอยู่จริงของปัญหา 
อันจะน าไปสู่การขยายผลเพื่อหาสาเหตุที่มาของปัญหาต่อไป 

2) ทุกขสมุทัย ข้อนี้แปลตรงตัวว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ ซึ่งก็ตีความได้ว่า ทุกประเด็นปัญหาล้วนมีเหตุ มีปัจจัย 
ดังศัพท์ที่ ใช้ ในวงการวิจัยว่า ตัวแปรต้น (Independent Variable) ตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) หรือตามหลักอิทัปปัจจยตาที่บอกว่า เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี ข้อนี้จะท าให้เราคล าหาต้นตอ
ของปัญหาได้ และจะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดต่อไป 

3) ทุกขนิโรธ ตามศัพท์ก็หมายถึงความดับทุกข์ ในขั้นของการขยายความก็หมายถึง โอกาสที่เราจะ
สามารถแก้ปัญหาในองค์กรนั้นมีอยู่อย่างแน่นอน เพราะแนวคิดเชิงพุทธเชื่อมั่นในหลักของเหตุปัจจัยที่
จะส่งผลให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนา โดยอาศัยความเพียรพยายามในการเข้าถึงต้นตอของปัญหาและมุ่งมั่น
ต่อการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ ดังพุทธพจน์ที่ว่า วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ แปลว่า คนเราจะล่วงพ้นทุกข์
ได้เพราะความเพียร มีความหมายเดียวกันกับประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า Potential vanishes into 
nothing without efforts.  

4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ในที่นี้หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ 
หลักการที่ต้องน ามาใช้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลอย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งเราเรียกว่า ศีล 
พร้อมกับการแก้ปัญหา จิตของผู้แก้ปัญหาต้องนิ่งและมุ่งมั่นอดทน รู้จักค าว่ารอคอยผลของการ
แก้ปัญหานั้นๆ เราเรียกว่า สมาธิ และที่ส าคัญที่สุดคือการใช้วิทยาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่มากด้วย
เหตุผลและอุดมไปด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งยุคสมัยในการด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการขจัด
ปัญหาในองค์กรให้หมดสิ้นไป ซึ่งเรียกว่า ปัญญา๑๒ 

 
 
 
บทสรุป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว วัดหรือพระพุทธศาสนาอันเป็นองค์กรส าคัญองค์กรหนึ่งในสังคมไทย จะด ารงอยู่ในฐานะ
สถาบันทางสังคมได้อย่างยั่งยืนและทรงคุณค่ายิ่งนั้น พระสงฆ์สามเณร (Man) ต้องมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร (Money and Material) ต่างๆ ภายในวัดอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล (Effective) 
ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยหลักแนวคิดส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ อันเป็นศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารจัดการระบบองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้ประชาชนของประเทศมีความสุขทั้ งกายและใจและสามารถอยู่
ร่วมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกได้โดยสันติ เป็นหลักพ้ืนฐานในการน าร่องเพ่ือการบริหารจัดการ 

นอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยหลักพุทธธรรม ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่าง
ลงตัว เช่น หลักไตรสิกขา 3 หลักภาวนา 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ และหลักอริยสัจจ์4 เป็นต้น  

ผู้เขียนเชื่อว่า ทุกยุคทุกสมัยทุกองค์กร หรือแม้กระทั่งวัด ต่างก็หนีไม่พ้นข้ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ในการ
พัฒนาเพ่ือให้องค์กรนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน และการยอมรับว่าปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละองค์กรนั้นมีอยู่จริง คือจุดเริ่มต้น
ของการจุดแสงร าไรให้ทอประกายที่ปลายอุโมงค์ ท าให้เกิดความหวัง เกิดจินตนาการ เกิดแรงผลักดันอันจะน าไปสู่การมี

                                         
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๓).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งท่ี ๑๙). นนทบุรี.

เอส.อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.หน้า๑๕๕. 



๔๐๘ 
 
ความพยายามอุตสาหะวิริยะของทุกคนทุกภาคส่วนที่จะรวมพลังกันขจัดต้นตอแห่งปัญหานั้นๆ ให้หมดสิ้นไป เมื่อเป็น
เช่นนี้แล้ว วัดอันเป็นองค์กรหลักของสังคมไทยก็จะถูกเพ่ิมมูลค่า มีคุณค่ามีความหมายต่อประชาชนคนไทยและสังคมโลก
อย่างยั่งยืนถาวรสืบไป     
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบการเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์และประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือพิจารณาพัฒนาการ
ทางการเมืองไปสู่ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศที่มีประสบการณ์การ
เป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจตะวันตก จึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและระบบการเมืองการปกครองที่น่ า
ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือให้ทราบพัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองของทั้งสองประเทศที่ส่งผลต่อเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง 

โครงสร้างการปกครองปัจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์เป็นปกครองแบบกึ่งสาธารณรัฐกึ่ง
สหพันธรัฐ รูปแบบรัฐบาลเป็นระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐธรรมนูญที่แบ่ง
อ านาจอธิปไตยเป็น 3 ฝ่าย คือ สภานิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ และมีระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เนื่องจาก
เป็นการผสมผสานกันระหว่างจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จากอิทธิพลของ
อังกฤษ และกฎหมายใหม่ของประเทศ หลังจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2558 แห่ง  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้
พม่ามีรูปแบบการปกครองแบบกึ่งสหพันธ์ มีการรวมอ านาจบางส่วนไว้ที่ส่วนกลางและการกระจายอ านาจให้กับหน่วย
บริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์ จึงเริ่มมีนวัตกรรมทางการปกครองในการ
จัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองแบบสันติวิธี นั่นคือแบ่งรัฐบาลออกเป็นสองส่วน ได้แก่ รัฐบาลกลางที่กรุงเน
ปิดอว์กับรัฐบาลมลรัฐในรัฐชาติพันธุ์และภาคพม่าแท้อีกท้ังหมด 14 แห่ง 

ส่วนโครงสร้างการปกครองปัจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปกครองแบบสังคมนิยม ประกอบด้วย 
สภาแห่งชาติ เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย และมีอ านาจให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มีองค์กรฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและบริหารประเทศ และรัฐบาลท้องถิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีสภาประชาชนและ
คณะกรรมการประชาชนประจ าท้องถิ่น เป็นองค์กรบริหารสูงสุดประจ าท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นบริหารงานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลางบัญญัติไว้  และการเมืองการปกคร องของเวียดนามมีพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเป็นองค์กรที่มีความส าคัญสูงสุดเพียงองค์กรเดียว  

ดังนั้น การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันทั้งสองประเทศมีบทเรียนทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ต่างกันแม้จะตกเป็น
ประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตกเหมือนกันก็ตาม ท าให้มีผลต่อเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์เกิดปัญหาการต่อต้านรัฐบาลจากรัฐของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศ  มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่แก้ไขไม่ตก แม้จะมีรัฐบาลทหารที่มีอ านาจเด็ดขาดปกครองก่อนหน้านี้และมีพัฒนาการทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถท าให้เสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงเท่าที่ควร ส่วนประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวเป็นองค์กรสูงสุด จึงท าให้มี
เสถียรภาพและเอกภาพทางการเมืองอยู่ในระดับสูง 
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ค าส าคัญ:การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เสถียรภาพทางการเมือง 
Abstract 

comparative study on politics of the two countries:- socialist republic of Myanmar and the 
socialist republic of Vietnam, on socio and cultural political issue based on historical approach 
considering political development leading to the politics’ stability of both countries which were 
conquered by the western powerful colony counties. Therefore, the politics history of both aforesaid 
countries is very essential to comparative analytical study resulting to political security and stability,         
 The political structure of Myanmar republic, at present, is the semi-republic and semi-
federation, and model of government is presidential ruler who works as both the country leader and 
prime minister. Constitution of Myanmar divided sovereignty into 3 sections- parliament, administration 
and justice. And the law system has its own specific identity which mixed both Myanmar’s traditional 
ritual and common law influenced from Great Britten. After election in 2015, the constitution fixed 
that Myanmar must govern by semi-republic system, that centralization and distribution of some power 
to regions and local governors. And the government creates ruling innovation for peaceful harmony in 
conflict management by divided power into 2 levels- central government of Naypyidaw, the capital, 
and 14 state governments which composted of various ethnic and Myanmar groups. 
 For the part of socialist republic of Vietnam,   The present government structure belongs to 
socialism composted of national parliament as national legislative organization working for constitution 
adjustment and law enactment including considering on the President appointing and relieving.   The 
Prime Minister and Deputy Prime Minister as leaders of the national administrative section working for 
making policies and country administration both central and local government. The country also has 
people parliament and local committee as the highest local administrative organization and follows 
the constitution and policies of central government. And socialist republic of Vietnam has only one 
political party called “Communist Party of Vietnam” as the highest important single organization of the 
country.          
Therefore, the politics of socialist republic of Myanmar and socialist republic of Vietnam are different 
on socio and cultural learning contexts of politics, even though they have been colonized by the 
western countries. These different political contexts leading to the differences of political unity and 
stability, for the part of socialist republic of Myanmar, it faced resistance of the ethnic groups and 
economic crisis which they could not solved, even though governed by military government and 
through some experience of democracy governing but they could not create political stability in the 
country. While socialist republic of Vietnam governs by communist system which leads by only one 
communist party as the single highest organization resulting to the high level of stability and unity on 
politics.  
Key words : Comparative Politics, The Republic of the Union of Myanmar, Socialist Republic of Vietnam, 
Political Stability. 
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บทน า 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสองประเทศที่มี
ประสบการณ์การเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจอย่างประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและระบบการเมืองการปกครองที่น่าศึกษาเปรียบเทียบ    เพ่ือให้ทราบพัฒนาการของทั้ง
สองประเทศว่ามี  ความคล้ายหรือต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะด้านการเมืองและการปกครอง ดังนั้น ก่อนที่จะศึกษา
เปรียบเทียบการเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลทั่วไปและสภาพทางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศเพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมืองและสภาพการเมืองการปกครองที่คล้ายหรือมีความต่างอันเป็นเหตุแห่ง
เสถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศ 

 
ข้อมูลทั่วไปและสภาพการเมืองการปกครอง 
 
 พม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar)  มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of 
the Union of Myanmar ) ซึ่งเมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ.2008 (พ.ศ.
2551)มีเมืองหลวง คือ เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ได้ย้ายมาจากย่างกุ้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  มี
ประชากรประมาณ55 ล้านคนใช้สกุลเงินจ๊าต (1 บาทไทย = 34.40 จ๊าต ) ส าหรับวัฒนธรรมของเมียนมาร์ได้รับอิทธิพล
ทั้งจากจีน อินเดีย และไทย ส่วนภาษาท่ีใช้เป็นทางการคือภาษาเมียนมาร์   นอกจากภาษาเมียนมาร์ ซึ่งเป็นภาษาทางการ
แล้ว เมียนมาร์ยังมีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา ด้านภูมิศาสตร์ทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศใต้ติดกับ
ประเทศไทยทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยและลาว  ทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและบังคลาเทศมีอากาศแบบ
ร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย และมี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและ
ฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศจะแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ มีประชากรประมาณ 55 ล้านคน อยู่รวมกันทั้งสิ้น 135 ชาติ
พันธุ์ส าหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุด ก็คือ รัฐฉาน เนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ 80 
ชาติพันธุ์ อาทิ ไทยใหญ่ ไทยน้อย ไทยทนุ  อินตา ลีซอ อาข่า ม้ง จีนฮ่อ  เป็นต้นและเชื้อชาติของชนเผ่าเมียนมาร์เป็นเชื้อ
ชาติผสมพยู มองโกล และอินเดีย ส าหรับศาสนาศาสนาพุทธเผยแผ่เข้ามาในเมียนมาร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และยังคงนับ
ถือสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ถือได้ว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาติ  สัดส่วนของการนับถือศาสนามี
ศาสนาพุทธ 89 เปอร์เซ็นต์  ศาสนาคริสต์ทุกนิกายรวมกัน 5.6 เปอร์เซ็นต์  ศาสนาอิสลาม  3.8เปอร์เซ็นต์ และศาสนา
ฮินดู0.5 เปอร์เซ็นต์ด้านเศรษฐกิจเมียนมาร์เป็นประเทศก าลังพัฒนาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลอยู่ในเกณฑ์ต่ า การเกษตร
กรรมถือเป็นอาชีพหลักของเมียนมาร์ ซึ่งมีการปลูกข้าวเจ้า ผัก และพืชเมืองร้อนหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการขุดแร่และ
น้ ามัน รวมทั้งมีเหมืองดีบุกอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ 
อัญมณี แร่ธาตุ และน้ ามันส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในขั้นก าลังพัฒนา โดยมีอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรอยู่บริเวณ
เมืองย่างกุ้ง มะริด และทวายประเทศเมียนมาร์ ประกอบด้วย7 รัฐ และมี7  เขตปกครอง๑ 
 
 สงครามกับอังกฤษการล่มสลายของราชอาณาจักรและการได้เอกราชจากการพยายามขยายอ านาจของ
ประเทศอังกฤษโดยอังกฤษได้ท าสงครามกับพม่าในช่วงปี  พ.ศ. 2367–2369และอังกฤษเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ฝ่าย
พม่าจ าต้องท าสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ท าให้พม่าต้องสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะข่าย และ
ตะนาวศรีอังกฤษเริ่มต้นตักตวงทรัพยากรของพม่านับแต่นั้น เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่โรงงานของ
ตนเอง สร้างความแค้นเคืองให้กับทางพม่าเป็นอย่างมาก ต่อมาพม่าจึงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และท าการโจมตี

                                         
 ๑ Myanmar    Political conditions ( https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Myanmar)  ๒๐ March,๒o๑๖ 
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ผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษ ทั้งต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลง
โดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษได้ผนวกหงสาวดีและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับตน โดย
ได้เรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าพม่าตอนใต้ สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า เริ่มต้นด้วยการเข้ายึด
อ านาจโดยพระเจ้ามินดง (Mindon Minครองราชย์ พ.ศ. 2396–2421) จากพระเจ้าปะกัน (Pagin Minครองราชย์ 
พ.ศ. 2389–2396) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม่าเพ่ือต่อต้านการรุกราน
ของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอก แต่ก็ยังไม่
เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดง เกิดความ
วุ่นวายขึ้นไปทั่ว ในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงได้ทรงกระท าไว้ และได้
ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามในปีพุทธศักราช 2428 ผลของสงครามครั้งนี้ท าให้อังกฤษสามารถเข้า
ครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ได้  ในที่สุดพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429  และ
ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง มีออง ซาน นักชาตินิยม และเป็นผู้น าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า 
พวกตะขิ่นเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองพม่าได้แล้ว กลับ
พยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพ่ือ
รับค าแนะน าในการด าเนินการเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ 
 

เมื่อคณะของอองซานได้เดินทางกลับพม่าใน พ.ศ. 2485 อองซานได้ก่อตั้ง องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่ง
ประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพ่ือต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ องค์การ
นี้ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว อองซานและพรรค 
AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวง
ใหญ่อังกฤษประจ าพม่าช่วยให้ค าปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้
พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ขึ้นแข่งอ านาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ จึงยินยอมให้
พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค  อองซานและ
คณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภา ต่อมา
ตะขิ่นนุหรืออูนุได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490 โดยอังกฤษได้
มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่พม่า
อย่างสมบูรณ์ 

 
 การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในพม่ารัฐบาลของอูนุได้พยายามฟ้ืนฟูประเทศหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จนใน พ.ศ. 2501 ประเทศพม่าประสบความล้มเหลวในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น
สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งน าโดยอูนุและติน อีกกลุ่มน าโดยบะ
ส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความส าเร็จในการน าประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข่ แต่เกิดปัญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และ
ชาวไทใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ท าให้รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพ กองทัพได้เจรจาปัญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่ากับรัฐบาล
ของอูนุ ท าให้อูนุเชิญเนวิน ผู้บัญชาการทหารเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลของเนวินประสบความส าเร็จในการท าให้
สถานการณ์มั่นคง และเกิดการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2503 ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุได้เสียงข้างมาก แต่เสถียรภาพไม่ได้
เกิดขึ้นนาน เมื่อขบวนการสหพันธ์ฉานน าโดยเจ้าส่วยใต้ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยที่เป็ นประธานาธิบดีคนแรกของพม่า 
ต้องการสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 ที่ขอแยกตัวออกไปได้เมื่อรวมตัวเป็นสหภาพครบสิบปี เน วินพยายามลด
ต าแหน่งเจ้าฟ้าของไทใหญ่โดยแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆใน พ.ศ. 2502 ในที่สุด เนวินได้ก่อรัฐประหารในวันที่ 2 
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มีนาคม พ.ศ. 2505 อูนุ เจ้าส่วยใต้ และอีกหลายคนถูกจับกุม เจ้าส่วยใต้ถูกยิงเสียชีวิต เจ้าจาแสง เจ้าฟ้าเมืองสีป้อหาย
ตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่จุดตรวจใกล้เมืองตองจี 
 
 การปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่า เม่ือ ค.ศ. 1988 การก่อการปฏิวัตินี้เริ่ม
ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 และจากวันที่นี้ (8-8-88) ท าให้เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู้จักในชื่อ "การก่อการปฏิวัติ 
8888”  ประเทศพม่าปกครองด้วยพรรคโครงการสังคมนิยมพม่าในฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 
การปกครองเน้นชาตินิยมและรัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือครั้งนี้เริ่มจากนักศึกษาในย่างกุ้งเมื่อ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2531 การประท้วงของนักศึกษาได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมามีคนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ 
เยาวชน นักศึกษา แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง การประท้วงสิ้นสุดลงในวันที่ 18 
กันยายน 2531หลังจากเกิดรัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟ้ืนฟูกฎหมายและกฎระเบียบแห่งรัฐซึ่งเป็นองค์กรที่เปลี่ยน
รูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า มีผู้เสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติในขณะที่
ในพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คน 
 
 เสถียรภาพทางการเมืองของพม่าจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่าประเทศพม่าประสบปัญหาเรื่องการรวม
ชาติให้เป็นปึกแผ่น เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในพม่านั้นมีมากมายหลายเชื้อชาติ พวกเขาเหล่านั้นต่างก็คิดว่าดินแดนที่
อาศัยอยู่นั้นเป็นดินแดนของพวกเขาโดยชอบธรรม เมื่อมีการรวบรวมรัฐ จึงท าให้เกิดการต่อต้านอย่างรุ นแรง ท าให้พม่า
แทบจะอยู่ภายใต้ภาวะของสงครามตลอดเวลา ด้วยปัญหาทางด้านการปกครองนี้เองที่ท าให้ชาติตะวันตกสามารถเข้า
แทรกแซงได้โดยง่ายอังกฤษสนใจประเทศพม่าเนื่องจากต้องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอินเดียตะวันออกของ
อังกฤษในแคว้นเบงกอลในอินเดียซึ่งติดกับดินแดนของพม่า กลัวว่าผลจากการท าสงครามภายในของพม่ากับชนกลุ่มน้อย 
ท าให้มีผลกระทบกระเทือนของดินแดนอังกฤษท าให้อังกฤษกลัวพม่าจะรุกราน อังกฤษจึงได้เตรียมตัวต่อต้านพม่า และ
การที่พม่าได้ประสบปัญหาการปราบปรามกับชนกลุ่มน้อยและได้ล่วงล้ าเข้าไปในเขตการปกครองของอังกฤษและเกิดการ
กระทบกระทั่งระหว่างพรมแดนบ่อยครั้งนี่เองที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสงครามระหว่างสองประเทศ พม่าต้องการ
สร้างความยิ่งใหญ่ให้ตนเองเหมือนกับในอดีตที่เคยขยายอ านาจเข้ามาในฝั่งไทย และต้องการปราบปรามชนกลุ่มน้อย
ภายในประเทศให้สิ้นซาก อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการใช้ก าลังคนและทรัพยากรของชนกลุ่มน้อยนั้น ๆ อังกฤษกลัวฝรั่งเศส
จะขยายอิทธิพลทางการค้าเข้าไปในจีนที่อังกฤษมีผลประโยชน์อยู่ ดังนั้นอังกฤษจึงต้องขอเจรจากับพม่าเพ่ือขอเข้าไปตั้ง
สถานีการค้า แต่ไม่ประสบผลส าเสร็จ จึงตัดสินใจท าสงครามกับพม่าจนในที่สุดอังกฤษก็ผนวกพม่าเข้ากับอินเดียอังกฤษ
เริ่มปกครองพม่าในฐานะจังหวัดหนึ่งของอินเดียโดยมีเมืองหลวงที่ย่างกุ้ง และกลายเป็นยุคใหม่ทางด้านการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของพม่า ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐบาล ราชวงศ์ถูกล้มเลิก แยกการเมืองและศาสนาออกจากกัน 
นอกจากนั้น อังกฤษยังเข้ามาจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยจัดตั้งโรงเรียนที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า และสนับสนุนให้มิชชันนารีเข้ามาสร้างโรงเรียน โดยในโรงเรียนทั้งสองระบบนี้พุทธศาสนา
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่าไม่ถูกกล่าวถึง เพ่ือท าลายความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรมของพม่าที่ต่างจากอังกฤษ ท าให้
เกิดการต่อต้านท่ัวไปในพม่าตอนเหนืออังกฤษจึงเข้าไปปราบปรามท าให้การต่อต้านสิ้นสุดลงและมีการยกเลิกการปกครอง
ในหมู่บ้านแบบเก่า จากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงในหมู่บ้าน ด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้านแบบหมุนเวียนกัน น า
ระบบเทศบาลเข้ามาใช้ตามเมืองใหญ่ ๆ ทางตอนล่างของพม่า เพ่ือยกระดับการเก็บภาษีให้สูงขึ้น นับว่าเป็นการท าลาย
ระบบทางสังคมแบบเก่าของพม่า เกิดการขัดแย้งระหว่างประชาชนและผู้ปกครองที่มาจากต่างหมู่บ้านประเทศอังกฤษได้
น าระบบการปกครองแบบรัฐบาล ๒ ระดับเข้ามาใช้ คือรัฐบาลของเมืองแม่คืออังกฤษ และรัฐบาลของคนพ้ืนเมืองมาใช้ 
และออกกฎหมายห้ามชาวพม่าว่างงาน ต้องท างานเพ่ือมิให้จับกลุ่มกันก่อกบฏ ท าให้ชาวพม่าซึ่งเคยหยุดงานเมื่อท าการ
เก็บเกี่ยวเสร็จไม่สามารถพักผ่อนได้ต้องออกมาหางานท าเกิดภาวะกดดันแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปอังกฤษควบคุมนโยบาย
ใหญ่ ๆ เช่น การคลัง การต่างประเทศ รัฐบาลพ้ืนเมืองดูแลเพียง การ ศึกษา สาธารณสุข ป่าไม้ เท่านั้น  มีการปฏิรูป



๔๑๔ 
 
การศึกษาเป็นแบบตะวันตก ชาวพม่าเลิกสนใจภาษาพม่ามาสนใจภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้ารับราชการ ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษ ให้พูดภาษาอังกฤษ และปฏิบัติตนตามแบบตะวันตกทุก ๆ ด้าน เพ่ือประโยชน์ต่อระบบราชการและความ
มั่นคงทางธุรกิจของอังกฤษ และมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยร่างกุ้ง ใช้การเรียนการสอนแบบอังกฤษ เปิดโอกาสให้คนเรียนดี
เข้ารับราชการและได้รับทุนการศึกษา คนกลุ่มนี้นิยมอังกฤษ เข้ารับราชการการอังกฤษ ไม่สนใจการเมืองและสังคมใน
พม่า ท าให้ชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่ชอบนักการเมืองพม่า และกลุ่มนักศึกษาที่หางานท าไม่ได้ รวมกลุ่มกันตั้งขบวนการ
ชาตินิยมต่อต้านอังกฤษ และได้รับความนิยมจากประชาชนจ านวนมาก ด้านการศึกษาแบบตะวันตกของพม่าได้ขยาย
กว้างไปทั่วประเทศในช่วงค.ศ. 1906 - 1937 ประชาชนชาวพม่าไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ
รวมทั้งไม่ต้องการที่จะฟ้ืนฟูการปกครองในระบอบกษัตริย์อีกด้วย การศึกษาท าให้คนพม่าเห็นโลกภายนอก ชาวพม่าเริ่ม
รวมตัวต่อต้านอังกฤษ โดยเริ่มต้นด้วยการประท้วงไม่ให้ชาวตะวันตกเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาหากไม่ถอดรองเท้า 
ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงออกในการต่อต้านชาวตะวันตกอย่างชัดเจนที่สุด๒ 
 
 ปัญหาภายหลักจากการได้รับเอกราชของพม่าภายหลังการได้รับเอกราช พม่าได้ประสบปัญหาภายในและ
ภายนอกมากมาย เช่น การไม่มีเสถียรภาพในการปกครอง เปลี่ยนแปลงผู้น าบ่อยครั้ง  การลอบสังหารอองซานซึ่งเป็นผู้น า
คนส าคัญ ท าให้พวกคอมมิวนิสต์และพวกทหารกองทัพแห่งชาติ ต่อต้านรัฐบาลใหม่ของพม่า รัฐบาลอูนุได้ปราบปราม
อย่างรุนแรง  การที่อูนุเข้าไปฟ้ืนฟูศาสนาปล่อยให้พระเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากเกินไป ท าให้ประชาชนไม่พอใจ
ในการกระท าของพระ โดยเฉพาะผู้น าทางทหาร นายพลเนวิน  เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม Anti Fescist People’s 
Freedom League (AFPFL) ซึ่งน าโดย อองซาน ซูยี ผนวกกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้อูนุต้องเชิญเนวิน
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อจัดการประเทศได้เรียบร้อยก็คืนอ านาจให้นายอูนุอีกครั้ง แต่รัฐบาลรอบสองของอูนุก็ประสบ
กับปัญหามากมายจนไม่สามารถประคับประคองต่อไปได้ ท าให้เนวินท าการรัฐประหาร ตั้งสภาคณะปฏิวัติ สมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นทหาร จึงกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษา รัฐบาล
ทหารของเนวินได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจโดยการน าระบอบสังคมนิยมมาใช้ มีการโอนกิจการต่า ง ๆ ของ
เอกชนมาเป็นของรัฐ ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปิดบังข่าวสาร ด าเนินนโยบายโดดเดี่ยว และเกิดความ
แตกแยกภายในกลุ่ม Anti Fescist People’s Freedom League (AFPFL)ซึ่งน าโดยอองซาน ซูยี เป็นองค์กรต่อต้าน
ญี่ปุ่น โดยร่วมมือกับอังกฤษ เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ อังกฤษเข้ามาปกครองพม่าดังเดิม ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าสืบ
เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ พม่าเสียหายอย่างหนัก เมื่อพม่าได้รับเอกราชจึงประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่รัฐบาลอูนุมีนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ท าให้เกิดปัญหาระหว่างนายทุนกับชนชั้น กรรมกร ถึงแม้
รัฐบาลต่อมาจะน าระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาทางสังคม และชนกลุ่ม
น้อยปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีมาอย่างยาวนาน ได้บ่อนท าลายเสถียรภาพทางการเมืองของพม่ามาตลอด เมื่อเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ชนกลุ่มน้อยก็มีอ านาจในการปกครองตนเองมากขึ้น ชนกลุ่มน้อยก่อกบฏขึ้นบ่อยครั้ง เกิดปัญหาในการรวม
ประเทศ รัฐบาลพม่าท าการปราบปรามอย่างหนัก และชนกลุ่มน้อยก็ท าการต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักเช่นกันปัญหาภายใน
พรรคคอมมิวนิสต์การที่พรรคคอมมิวนิสต์แตกแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้สร้างความวุ่นวายทางการเมือง เมื่อรัฐบาลพม่า
ประกาศยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต์จึงมีการต่อต้านใต้ดินหลังจากการเข้าร่วมสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2540 ท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาร์ก็ดูจะอ่อนลง โดยเริ่มจากการประกาศยุบสภาฟ้ืนฟูกฎหมายและความเป็น
ระเบียบแห่งรัฐ แล้วเปลี่ยนให้เป็นสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐแทน และให้มีการปล่อยตัวนางอองซาน ซูจีออก
จากสถานที่จองจ าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ดีในปีถัดมาระหว่างที่นางอองซาน ซูจีก าลังเดินสายทั่ว
ประเทศนั้น ก็ได้เกิดเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทหาร และกลุ่มผู้สนับสนุนนางอองซาน ซู จี ท าให้รัฐบาล

                                         
 ๒วาทิน  ศานติ์  สันติ. พม่า : ภายใต้การปกครองของอังกฤษ และปัญหาการภายหลังได้รับเอกราช. 
( แหล่งข้อมูลออนไลน์).https://www.gotoknow.org/posts/๓๐๙๐๙๐ ( สืบค้นข้อมูลวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ). 



๔๑๕ 
 
ทหารตัดสินใจจองจ าเธออีกครั้งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในอดีตเมียนมาร์ปกครองแบบกึ่งสาธารณรัฐ กึ่งสหพันธรัฐ 
รูปแบบรัฐบาลเป็นระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล โดยรัฐธรรมนูญของพม่า แบ่ง
อ านาจอธิปไตยเป็น 3 ฝ่าย คือ สภานิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ส าหรับระบบกฎหมายนั้นประเทศพม่ามี
ระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นการผสมผสานกันระหว่างจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์จากอิทธิพลของอังกฤษ และกฎหมายใหม่ของประเทศ๓ 
 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเมียนมาร์มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภา
ซึ่งประกอบด้วย สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดี
เป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ ตามกลุ่มเชื้อชาติที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ในแต่ละรัฐและแบ่งเป็ น  
7 ภาค ในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มที่ประชากรเชื้อสายเมียนมาร์อาศัยเป็นส่วนใหญ่นับแต่การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบการเมือง
ลูกผสมแบบก่ึงประชาธิปไตยภายใต้การบริหารปกครองของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง จนถึงการคว้าชัยชนะแบบขาวสะอาด
ของนางอองซาน ซู จี ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ.2555 พม่า คือ ตัวแบบการพัฒนาประชาธิปไตยในรัฐโลกที่สามที่เริ่มจาก
การปฏิรูปโดยชนชั้นน าทหาร หากแต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลับท าให้เกิดการคลายตัวของระบอบเผด็จการพร้อม
กับค่อยๆกระตุ้นให้กลิ่นอายแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตยสามารถก่อตัวขึ้นได้ในระบบการเมือง พม่าได้ส ร้างภูมิคุ้มกัน
รัฐประหารและการสะกดพลังปฏิวัติประชาชนที่รุนแรงผ่านการสถาปนารูปแบบรัฐบาลกึ่งทหารกึ่งพลเรือน โดยขมวดให้
กองทัพกับพลเรือนสามารถแบ่งอ านาจบริหารประเทศร่วมกันแบบถูกต้องตามกฏหมายและพม่าเริ่มมีนวัตกรรมทางการ
ปกครองใหม่ๆในการจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองแบบสันติวิธี โดยเฉพาะแนวคิดสหพันธรัฐนิยม ซึ่งแบ่ง
รัฐบาลพม่าออกเป็นสองส่วน คือ รัฐบาลกลางที่กรุงเนปิดอว์กับรัฐบาลมลรัฐในรัฐชาติพันธุ์และภาคพม่าแท้อีกทั้งหมด 
14 แห่ง ซึ่งสารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปั้นให้พม่ามีรูปการปกครองแบบกึ่งสหพันธ์ ซึ่งแม้จะมีการรวมอ านาจ
บางส่วนไว้ที่ส่วนกลาง หากแต่ก็มีการกระจายอ านาจให้กับหน่วยบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ก้าวหน้ากว้างไกล
กว่ายุคทหารที่มักมีแต่การจัดการปกครองผ่านหลักเอกภาพแบบรัฐเดี่ยวพม่าใต้การบริหารของอองซาน ซู จี อาจเป็นรัฐที่
มีทั้งการปฏิรูปประชาธิปไตยและการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะการขจัดพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นของ
นักการเมือง การสร้างระบบบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และสภาวะพร้อมรับผิดของรัฐบาลหากเกิด
ความผิดพลาดในการปกครองรัฐในทางมิชอบซึ่งจากแนวคิดการเมืองของนางซู จี และแรงรณรงค์การเมืองของสมาชิก
พรรค NLD ซึ่งมักให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งและการแข่งขันทางการเมืองที่ต้องน าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบใสสะอาด 
อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้บางระดับ ถึงความพยายามที่จะสถาปนาหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งอาจท าให้พม่ามีทั้งองค์ประกอบของประชาธิปไตย(Democracy)และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance)ในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นทิศทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองที่หาได้
ยากในรัฐโลกที่สามหรือรัฐส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
ประเทศเวียดนาม มีชื่อเป็นทางการ คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)มีเมืองฮานอย 
เป็นเมืองหลวง  เวียดนาม ไม่มีศาสนาประจ าชาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นคริสต์ และอิสลามมีภาษา
เวียดนามเป็นภาษาประจ าชาติและภาษาราชการเวียดนามอยู่ในพ้ืนที่มรสุมเขตร้อนมีประชากรประมาณ 86 ล้านคน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียด รองลงมาจะเป็นชนกลุ่มน้อย ชาวเขา และชาวเขมรเวียดนามมีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมีพืช

                                         
 ๓ดุลยภาค  ปรีชารัชช. ตื่นเถิดชาวไทย ความน่าสะพรึงกลัวของประชาธิปไตยในพม่า. 
http://www.xzyte.net/facebook.php?๐๕๖๗๖๒๓๖๖๙๙๗๕๒๑๒.๐๐๐๐๐๙๔๙๗๕๓๒๒๘๔๒๘๙๑๙. ( สืบค้นข้อมูลวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ). 



๔๑๖ 
 
เศรษฐกิจส าคัญ คือ ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ และยาสูบ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีแร่ส่งออกท่ีส าคัญ คือ เหล็ก 
ถ่านหินแอนทราไซต์และยังมีก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน 
 
 การเมืองการปกครองของเวียดนามยุคอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสให้ความสนใจเวียดนาม
ด้วยความหวังจะใช้เวียดนามเป็นทางผ่านเข้าไปยังตอนใต้ของจีน การเข้ามาในเวียดนามในระยะเริ่มแรกของฝรั่งเศสได้
เข้ามาท าการค้าและเผยแพร่ศาสนาคริสต์  ฝรั่งเศสอาศัยช่วงที่เวียดนามเกิดความวุ่นวายจึงเข้าแทรกแซงการเมือง
ภายในประเทศ   และใช้ก าลังทหารยึดครองเวียดนามได้ในที่สุด  และในคริสต์ศตวรรษที่ 20เวียดนามก็ถูกรวมเข้ากับ
กัมพูชาและลาว เรียกว่า สหพันธ์อินโดจีน การเข้ามายึดครองเวียดนามของฝรั่งเศสท าให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
ฝรั่งเศสได้มีจัดรูปแบบการการเมืองการปกครอง และการศึกษาของเวียดนามใหม่  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม ภายใต้การยึดครองของฝรั่ งเศสนั้นก็ได้เกิดขบวนการ
ต่อสู้เพื่อเอกราชมาโดยตลอด  โดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาแบบฝรั่งเศสได้มีจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอิน
โดจีน ขึ้นมีเหงวียน อาย  กว๊อก หรือที่รู้จักในนาม โฮจิมินห์ เป็นหัวหน้า  ขบวนการนี้มีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหว
ต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเอกราชของเวียดนาม จนในที่สุดเวียดนามได้รับเอกราชและกลายเป็นประเทศที่มีระบอบปกครองแบบ
สังคมนิยม ๔ 
 
 การเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนามของฝรั่งเศสในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสได้เข้าแทรกแซงโดยการ
เผยแพร่ศาสนาและท าการค้าในเวียดนาม  ซึ่งช่วงนั้นเวียดนามได้แบ่งแยกดินออกเป็น 2 ประเทศโดยคนสองกลุ่ม คือ 
ตระกูลตริ่นห์ปกครองฝ่ายเหนือ และตระกูลเหงวียนปกครองฝ่ายใต้  ต่อมา ค.ศ. 1772 ได้เกิดกบฏเตย์เซินขึ้นโดยท า
การโค่นล้มกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนและราชวงศ์ตริ่นห์ได้และรวมชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เวียดนามจึงตกอยู่ภายใ ต้
การปกครองของพวกเตย์เซินนับแต่บัดนั้น สภาพในเวียดนามหลังจากเกิดกบฏเตย์เซินนี้เองเป็นการเชื้อเชิญให้ชาวยุโรป
เข้ามาแทรกแซงมากขึ้น   อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสในขณะนั้นมีปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงช่วยให้เวียดนามรอด
พ้นไปอีกวาระหนึ่งพวกเตย์เซินมีอ านาจในการปกครองเวียดนาม กษัตริย์ราชวงศ์เหงวียนถูกจับปลงพระชนม์  แต่มีเหง
วียนไอ๊ห์ที่สามารถหลบหนีไปได้ ต่อมาเหงวียนไอ๊ห์ได้กลับเข้าประเทศเวียดนามไปรวบรวมพรรคพวกเพ่ือท าการปราบ
กบฏ แต่ก็ปราบกบฏไม่ส าเร็จ  จึงไปขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส  และได้ลงนามในข้อตกลงแวร์ซายส์กับผู้แทนฝรั่งเศส  
โดยฝรั่งเศสสัญญาจะให้ความช่วยเหลือทางการทหารเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่เวียดนามจะยกเมืองท่าตูราน  และเกาะ
ปูโลคอนดอร์  ตลอดจนให้สิทธิพิเศษมาค้าขายในเวียดนามโดยกีดกันชาติยุโรปอ่ืนๆ ออกไป  ด้วยความช่วยเหลือจาก
ฝรั่งเศสท าให้เหงวียนไอ๊ห์ปราบฝ่ายกบฏเตย์เซินได้ส าเร็จใน ค.ศ. 1802 และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า  
จักรพรรดิซาลอง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เหงวียน แล้วได้ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นเวียดนาม  จักรพรรดิซาลองเมื่อได้
ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแวร์ซายส์ ค.ศ.1787 แต่อย่างใดต่อมาในปี ค.ศ. 1820 จักรพรรดิมินห์หมาง
ขึ้นครองราชย์  พระองค์ทรงมีทัศนะเป็นปฏิปักษ์ต่อฝรั่งเศสอย่างรุนแรง ได้มีรับสั่งให้จับพวกบาทหลวงมาขึ้นศาลและ
ลงโทษประหารชีวิตถึง 5 คณะการกดขี่ทางศาสนาของจักรพรรดิมินห์หมางนี้เองเป็นเหตุให้รัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มยื่นมือเข้า
มาเกี่ยวข้องในทางการเมืองทันที  ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสพยายามที่จะเจรจาและเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเวียดนาม  
แต่ก็ไม่ส าเร็จจนต้องเลิกความพยายามไปชั่วระยะหนึ่ง  จนกระทั่งจักรพรรดิมินห์หมางบีบคั้นพวกบาทหลวงหนักเข้า  
รัฐบาลฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนนโยบายโดยใช้ก าลังทหารแทรกแซง  แต่จักรพรรดิมินห์หมางก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน  จักรพรรดิ
เตียวตรีได้สืบราชสมบัติต่อ  พระองค์ได้ทรงด าเนินนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวฝรั่งเศส  และกีดกันในทางศาสนา
เช่นเดียวกันกับจักรพรรดิมินห์หมาง แต่ไม่รุนแรงมากนัก ในระยะนี้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ปฏิบัติการอะไรรุนแรงนัก 

                                         
๔ศิรวิทย์  ยี่สุน  พร้อมคณะ. การเมืองการปกครองของเวียดนาม. http://politicsasean.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๑/blog-post_๖๔๓๐.html.(๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ). 
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ในปี ค.ศ. 1845 รัฐบาลจักรพรรดิเตียวตรีได้ตัดสินประหารบาทหลวงฝรั่งเศสคนหนึ่ง ฝรั่งเศสจึงน าเรือรบเข้า
มายังเมืองตูราน  จึงท าให้มีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเรือของชาวเวียดนามกับเรือชาวฝรั่งเศส  หลังจากเหตุการณ์
กระทบกระทั่งอันรุนแรงนี้ไม่นาน  จักรพรรดิเตียวตรีก็สวรรคต   จักรพรรดิตือดึค มีพระชนมายุเพียง 18พรรษา ได้
สืบราชสมบัติต่อ ในปี ค.ศ. 1847 พระองค์ทรงเจริญวัยท่ามกลางการเบียดเบียนของฝรั่งเศส จึงได้ด าเนินนโยบายรุนแรง
ปราศจากความยั้งคิดและค านึงถึงผลที่ตามมาจนในเดือนกันยายน ค.ศ. 1856 ฝรั่งเศสได้ส่งเรื อรบเข้าไปในอ่าวเมืองตู
ราน ยื่นจดหมายขอเจรจากับเวียดนามเพ่ืออนุญาตให้ฝรั่งเศสมีเสรีภาพทางการค้าและศาสนา แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ดังนั้น 
พระเจ้านโปเลียนที่ 3 จึงมีนโยบายใช้ก าลังทหารในการแทรกแซงและยึดครองเวียดนาม โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้น ากองเรือ
รบฝรั่งเศสมาถึงเมืองตูรานแต่ก็ไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้ฝรั่งเศสจึงได้เพ่ิมการรุกรานเวียดนามเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถยึด
เมืองไซ่ง่อนของเวียดนามได้ ฝรั่งเศสได้ท าทุกวิถีทางเพ่ือเป็นการบีบบังคับให้จักรพรรดิตือดึคยอมเซ็นสัญญา  ในที่สุด
จักรพรรดิตือดึคตัดสินพระทัยที่จะท าสัญญาสงบศึกกับฝรั่งเศส ผลที่สุดทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเงื่อนไขและได้ลงนามในสัญญา
สันติภาพกันที่เมืองไซ่ง่อน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1862ตามสนธิสัญญาสันติภาพฉบับนี้เวียดนามยอมยก 3 จังหวัด
ที่ฝรั่งเศสยึดไว้ได้ทางทิศตะวันออกของไซ่ง่อน รวมทั้งเกาะปูโลคอนดอร์ให้กับฝรั่งเศส  ยอมเปิด เมืองทางต่างๆ ให้มีการ
ค้าขายกับประเทศตะวันตก  ทั้งยังอนุญาตให้คณะบาทหลวงฝรั่งเศสท าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้โดยเสรี  และยัง
ยินยอมให้เรือรบฝรั่งเศสแล่นขึ้นไปตามแม่น้ าโขงเพ่ือไปยังชายแดนเขมรได้ นอกจากนี้ยังผูกมัดมิให้เวียดนามท าสัญญา
ยอมยกดินแดนส่วนหนึ่งส่วนใดของตนให้แก่ชาติมหาอ านาจใดๆ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากฝรั่งเศสเสียก่อน ประการ
สุดท้ายเพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหาย เวียดนามต้องจ่ายค่าท าขวัญให้แก่ฝรั่งเศสเป็นเงิน 20 ล้านฟรังค์ หลังจากนั้นไม่นาน
ฝรั่งเศสก็ท าการยึดครองภาคใต้  ภาคกลาง และภาคเหนือของเวียดนาม  และมีข้อตกลงจนท าให้เวียดนามต้องตกเป็นรัฐ
อารักขาของฝรั่งเศส ถึงแม้จีนจะพยายามเข้าแทรกแซงเพ่ือรักษาอ านาจในเวียดนาม  แต่ในที่สุดจีนก็ยอมลงนามใน
ข้อตกลงเทียนสิน จีนยอมรับอ านาจการปกครองของฝรั่งเศส เป็นอันว่าเวียดนามตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสโดยสมบรูณ์ 
การจัดการปกครองเวียดนามฝรั่งเศสได้ด าเนินนโยบายแบ่งแยกและปกครอง  โดยได้จัดแบ่งเวียดนามเป็น  3 ประเทศ 
คือ โคชินจีน  อันนัม  และ ตังเกี๋ยมีการปกครองต่างกันไป  แต่ละประเทศแยกกัน  แต่รวมกันเรียกว่า อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส  ซึ่งรวมกัมพูชาและลาวเข้าไปด้วย  การดูแลกิจการงานต่างๆ เช่น ความมั่นคง  การเงิน  การสาธารณะ  การ
สื่อสาร  การสารณสุข  การค้าและอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับกระทรวงอาณานิคม  โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่มาเป็น
ผู้ปกครอง  ความตั้งใจของฝรั่งเศสคือต้องการท าลายเอกภาพของชาติเวียดนาม เพ่ือจะได้ง่ายต่อปกครอง ใน ค.ศ. 1899 
รัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ให้การปกครองของกษัตริย์ยกเลิกการเก็บภาษีและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในส านักงานส่วน
พระองค์เอง  ส่วนในอันนัมและตังเก๋ียในระดับเมืองและในระดับชนบทนอกจากข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจ าจังหวัดแล้วยัง
มีผู้บริหารชาวเวียดนามซึ่งเป็นเหมือนหุ่นเชิด  ข้าหลวงมีสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้ช่วย  สมาชิกในสภาคัดเลือก
มาจากเจ้าที่ดินกลุ่มน้อย  พ่อค้าท่ีมั่งค่ังหรือนักอุตสาหกรรมและผู้มีต าแหน่งสูง การจัดแบบการบริหารดังกล่าวไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใดๆ จนสิ้นสุดสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศส 
 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การปกครองฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศอาณานิคม  ซึ่งการก่อตั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอาณานิคมก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฝรั่งเศสซึ่งไป
ลงทุนกิจการในอินโดจีน  อาณานิคมจึงกลายเป็นแหล่งระบายสินค้าของอุตสาหกรรมฝรั่งเศสและยังเป็นผู้ จัดหาวัตถุดิบ
และแรงงานราคาถูกๆ ให้อีกด้วยในด้านการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงระบบถือครองที่ดินและการผลิตข้าวเพ่ือส่งออก  
ฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามด้วยจุดประสงค์ที่จะใช้ทรัพยากรที่มั่งคั่งของเวียดนาม ฝรั่งเศสเห็นว่าถ้าหากสามารถพัฒนาที่
ราบลุ่มแม่น้ าโขงให้ปลูกข้าวได้จ านวนมาก  รัฐบาลจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมหาศาล  ด้านสังคมเดิมทีสังคม
เวียดนามไม่ได้มีโครงสร้างสังคมและการแบ่งกลุ่มทางสังคมที่ซับซ้อน  ประกอบด้วยเพียงชนชั้นปกครองที่อยู่ในเมือง
หลวงและหัวเมืองกับชาวนาที่อยู่ในชนบท  รูปแบบสังคมดังกล่าวก าลังเปลี่ยนไปภายใต้ระบบอาณานิคม  ระบบ



๔๑๘ 
 
การศึกษาใหม่และการรับรู้ของวัฒนธรรมของฝรั่งเศส  มีผลท าให้ค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติตัวของหนุ่มสาว
เวียดนามบางกลุ่มเปลี่ยนไป  จารีตและความเชื่อทางสังคมแบบเก่าของเวียดนามก าลังเลือนหายไป ขณะที่ความคิดและ
ค่านิยมแบบใหม่จากสิ่งพิมพ์และวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาแทนที่ 
 
มหาสงครามบูรพา  สงครามโลกครั้งท่ีสอง  และสงครามอินโดจีน 
 

เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นได้ยกก าลังเข้ายึดอินโดจีนของฝรั่งเศส และได้ประกาศยกเลิกอ านาจการ
ปกครองของฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2483 พร้อมกับได้มอบหมายให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ของเวียดนามประกาศอิสรภาพ และจัดตั้ง
รัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น ในเวียดนามได้มีขบวนการต่อต้าน
ฝรั่งเศส ที่ส าคัญอยู่ขบวนหนึ่งเรียกว่า สันนิบาตเพ่ือเอกราชเวียดนาม หรือเวียดมินห์ ผู้ก่อตั้งขบวนการนี้คือ โฮจิมินห์  
ขบวนการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะแยกสลายศัตรู และรวมพลังต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพ่ือที่จะพิทักษ์รักษาประเทศชาติ และ
ปลดปล่อยประชาชน ฐานที่มั่นของขบวนการนี้อยู่ที่เวียดบัค  และขบวนการดังกล่าวได้กลายมาเป็นกองทัพประชาชนของ
เวียดนามในเวลาต่อมา จีนและสหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือขบวนการนี้เพ่ือต่อต้านญี่ปุ่น ท าให้โฮจิมินห์สามารถ
ก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นทั่วประเทศ เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงในปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นเป็น
ฝ่ายแพ้สงคราม จักรพรรดิเบาได๋ได้สละราชสมบัติ และมอบอ านาจการบริหารให้แก่ฝ่ายเวียดมินห์ ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยมี
อังกฤษเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอ านาจในเวียดนามอีก โฮจิมินห์ได้ประกาศท าการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธ
อย่างเปิดเผย  โดยได้ประกาศอิสรภาพและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยตังเกี๋ยอันนัม 
และโคชินไชน่าขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2488  โดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง และโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี  ซึ่งฝรั่งเศสได้ให้
การรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกล่าวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์อินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งขัดแย้ง
กับเจตจ านงของพวกเวียดมินห์ต่อมา พ.ศ.2492  ฝรั่งเศสได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเสรีแห่งเวียดนามใต้ขึ้นโดยมี
จักรพรรดิเบาได๋เป็นประมุขและมีโงดินห์เดียมเป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้มีการสู้รบระหว่างเวียดมินห์กับฝรั่งเศส ในที่สุด
ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายปราชัยแก่ฝ่ายเวียดมินห์ฝรั่งเศสได้ลงนามในข้อตกลงเจนีวากับฝ่ายเวียดมินห์ในปีเดียวกัน โดยฝรั่งเศ ส
ยอมเคารพต่อความเป็นเอกราชอธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้อตกลงเจนีวา 
(Geneva Agreement) ดังกล่าวได้ระบุให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน(เวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต้) โดยใช้เส้น
ขนาน(เส้นละติจูด)ที่ 17 เป็นเส้นแบ่งเขตชั่วคราว และจัดให้มีเขตปลอดทหารขึ้น โดยให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารกลับเข้า
เขตของตน ให้ประชาชนเลือกอพยพเข้าไปอยู่ในแต่ละภาคตามความสมัครใจ ภายใน 300 วัน สนธิสัญญาดังกล่าว ยัง
ห้ามชาวต่างชาติโยกย้ายทหาร และอาวุธเข้าไปตั้งมั่นในแต่ละภาค ห้ามเวียดนามทั้งสองฝ่ายเข้าเป็นพันธมิตรทางทหาร
กับต่างประเทศ และให้มีกรรมการควบคุมตรวจตราระหว่างประเทศ ( ICC) ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลง มีการ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือรวมเวียดนามทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน ภายใน พ.ศ. 2499  แต่การด าเนินการรวม
ประเทศเข้าด้วยกันไม่ได้มีขึ้นตามข้อตกลงเนื่องจากเวียดนามใต้ ไม่ยินยอม โดยอ้างว่าเวียดนามเหนือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการถอนทหาร โดยยังมีกองก าลังเวียดนามเหนืออยู่ในเวียดนามใต้ ประมาณ 5000 คน ในปี พ.ศ. 
2498  โงดินห์เดียม นายกรัฐมนตรีเวียดนามใต้  ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาให้ล้มเลิกระบบกษัตริย์ และ
เปลี่ยนรูปการปกครองของเวียดนามใต้เป็นระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษัตริย์)โดยโงดินห์เดียมได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต้  ในขณะเดียวกันเวียดนามเหนือก็ได้พยายามที่จะให้มีการออกเสียง
ประชามติเกี่ยวกับการรวมเวียดนาม แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จจึงได้หันมาใช้กลวิธีทางการเมือง เริ่มด้วยการจัดตั้งขบวนการ
คอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ หรือ เวียดกงได้จัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ ขึ้นใน พ.ศ.2503  โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของ
ชาวเวียดนามใต้ ในการต่อสู้กับเวียดนามใต้เพ่ือให้มีการรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน แนวร่วมดังกล่าวได้ประกาศจัดตั้ง 
"รัฐบาลปฎิวัติชั่วคราวแห่งเวียดนามใต้ เมื่อ พ.ศ.2512  ส่วนในด้านการทหารนั้น เวียดนามเหนือได้ปฎิบัติการรบแบบ
กองโจรด้วยหน่วยก าลังขนาดเล็ก ตั้งแต่ พ.ศ.2498 และได้ขยายขนาดก าลังเป็นกองพันในปี พ.ศ.2506ในขณะที่



๔๑๙ 
 
ฝ่ายเวียดกงมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ภายในเวียดนามใต้เองกลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง มีการแย่งชิงอ านาจกันหลาย
ครั้งหลายคราว  โงดินห์เดียมถูกโค่นอ านาจและผู้น าทหารเข้ามาปกครองแทน จนถึงปี พ.ศ.2508 สหรัฐอเมริกาจึง
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้นโดยมี นายพล เหงียนเกากี เป็นนายกรับมนตรี รัฐบาลชุดนี้ได้จั ดร่างรัฐธรรมนูญ 
และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 นายพลเหงียนวันเทียว ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้ด ารงต าแหน่งมาถึงปี 
พ.ศ.2518 แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญให้ลุล่วงไปได้ ช่วงเวลาดังกล่าว สงครามในเวียดนามได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
สหรัฐอเมริกาได้เริ่มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเป็นครั้งแรก เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อ่าวตังเกี๋ย ใน พ.ศ. 2507 และใน 
พ.ศ. 2508 ได้ส่งก าลังทหารเข้าร่วมรบกับก าลังทหารของเวียดนามใต้โดยตรงในพ.ศ.2510 เวียดนามเหนือได้ขยาย
ก าลังรบในเวียดนามใต้เป็นระดับกองพล และได้ท าการรุกใหญ่สองครั้งแต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะถูกสกัดกั้นทาง
ภาคพ้ืนดิน การโจมตีทางอากาศ และการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร  และได้มีการเจรจาสันติภาพ
ที่กรุงปารีส ตั้งแต่ พ.ศ.2511 ได้มีการลงนามใน พ.ศ.2516 ก าหนดให้มีการหยุดยิงในเวียดนามใต้ และให้มีการถอน
ก าลังทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ ก าหนดให้เวียดนามใต้และเวียดนามเหนือจัดตั้งสภาเพ่ือควา
สามัคคีปรองดองเพ่ือท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งทั่วไปในเวียดนามและให้มีการรวมเวียดนามเข้าด้วยกัน และยังก าหนดให้
สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูบูรณะอินโดจีนรวมทั้งเวียดนามเหนือภายหลังสงครามสิ้นสุดลงแต่ในทาง
ปฏิบัติปรากฏว่าประสบผลแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต้ 
การแลกเปลี่ยนเชลยศึก การกวาดทุ่นระเบิด และยุติการลาดตระเวนทางอากาศในเวียดนามเหนือเท่านั้น แต่การยุติการสู้
รบไม่ได้มีผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง ในต้นปี พ.ศ.๒๕๑๘  ฝ่ายเวียดนามเหนือได้เริ่มการรุกใหญ่อีกครั้ง เข้าไปในเขต
เวียดนามใต้ ฝ่ายเวียดนามใต้ซึ่งขาดการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการรบ ฝ่ายเวียดนามเหนือ
ยึดครองพ้ืนที่ได้สองในสามของพ้ืนที่ทั้งหมดในเวียดนามใต้ ก็ได้ใช้ก าลังกดดันไซ่ง่อนอย่างหนักจนฝ่ายเวียดนามใต้ยอม
จ านน เมื่อวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ เมื่อเวียดนามเหนือยึดครองเวียดนามใต้แล้ว ก็รวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  

 
เวียดนามยุคการปฏิรูปโด่ยเม่ย (DoiMoi) และผลกระทบทางสังคมจากการเมืองจากการปฏิรูป 
 
 นโยบายปฏิรูป โด่ยเหม่ยDoiMoiพ.ศ.๒๕๒๙มาจากสภาพความยากล าบากทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ 
เป็นต้นมา ประกอบกับในช่วง พ.ศ.๒๕๒๓ สหภาพโซเวียตประกาศนโยบายเปิดประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของ
เหล่าผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยเช่นกันใน พ.ศ.๒๕๒๙ เวียดนามจึงประกาศนโยบายปฏิรูปโด่ยเหม่ย ในภาษา
เวียดนาม โด่ย  แปลว่า เปลี่ยน   เหม่ย  แปลว่า ใหม่ มีการเริ่มปฏิรูปตลาดเสรีโดยยังควบคุมกิจการของรัฐไว้ แต่เริ่มผ่อน
ปรนอนุญาตให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการด าเนินธุรกิจการค้าด้วยตัวเองได้ และในช่วงพ.ศ.๒๕๓๒-พ.ศ.๒๕๓๔
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ท าให้เวียดนามต้องทบทวนและปรับนโยบายเปิดประเทศมากขึ้นโดยหันมาใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบการตลาดภายใต้ระบบสังคมนิยมในปี พ.ศ.๒๕๐๗ และในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)ชาวเวียดนามที่อพยพไปอยู่ประเทศตะวันตกที่คนเวียดนาม เรียกว่า เวียดเกี่ยวกลับมาเป็น
ก าลังส าคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจากเงินที่ส่งกลับเข้ามาให้ญาติพ่ีน้องที่ยังอยู่ในเวียดนามปีละหลายพันล้านเหรียญ 
และบางคนกลับมาสร้างธุรกิจด้วยเงินทุนความรู้และประสบการณ์จากโลกตะวันตกเวียดนามในพ.ศ.๒๕๔๓ได้มีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย์โดยเริ่มต้นมีทรัพย์จดทะเบียนเพียง 4-5 หลักทรัพย์และไม่ได้ความสนใจจากนักลงทุน แต่ต่อมาเมื่อ
รัฐบาลเริ่มน ากิจการของรัฐทยอยเข้าตลาด (อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เดิมล้วนเป็นกิจการของรัฐ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่อน้ า 
ผลิตภัณฑ์รองเท้าผลิตภัณฑ์นมและการท าประมง เป็นต้น) และบริษัทเอกชนต่างๆเข้าจดทะเบียนมากข้ึนตลาดหลักทรัพย์
จึงพัฒนาขึ้นมาอย่างเรื่อยๆเข้าจนถึงช่วงที่ดัชนีตลาดพุ่งทะยานขึ้นอย่างร้อนแรงในปี พ.ศ.๒๕๔๙ อย่างท่วมท้น ใน
ขณะเดียวกันปี พ.ศ.๒๕๔๙ก็เปน็ปีที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมAsia-Pacific Economic(APEC)ด้วย 
 



๔๒๐ 
 
เสถียรภาพทางการเมืองการเมืองการปกครองปัจจุบันของเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมที่ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต์  ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่มีอ านาจสูงสุดท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายในการปกครองประเทศโดย มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการร่างกฎหมายและปกครองทั่วไปประธานาธิบดีท าหน้าที่ดูแลนโยบายของรัฐ การทหาร 
และการรักษาความสงบภายในประเทศ และมีสถาบันที่ส าคัญ  คือ รัฐบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดย
สถาบันแห่งชาติ มีวาระ 5  ปี  เวียดนามแบ่งออกเป็น 59  จังหวัด และ 5 เขตเมือง หรือเรียกว่า นคร การเมืองของ
เวียดนามมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นองค์กรที่มีอ านาจ สูงสุดผูกขาดการชี้น าภายใต้ระบบผู้น าร่วมที่
คานอ านาจระหว่างกลุ่มผู้น า ได้แก่กลุ่มปฏิรูป  ที่สนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ น าโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฟาน วัน
กลุ่มอนุรักษ์นิยม  ซึ่งต่อต้านหรือชะลอการเปิดประเทศ เพราะเกรงภัยของวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการเปิดประเทศ
และกลุ่มที่เป็นกลางเป็นกลุ่มที่ประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มแรก น าโดยอดีตประธานาธิบดี เจิ่น ดึ๊ก เลือง ส่งผลให้
รัฐบาลเวียดนามต้องปรับแนวทางการบริหารประเทศให้ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น ส าหรับโครงสร้างการปกครองของ
เวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก สภาแห่งชาติ เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ านาจในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายต่างๆ มีอ านาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี รองลงมาเป็น องค์กรฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารประเทศและ
สุดท้ายคือรัฐบาลท้องถิ่นมีสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจ าท้องถิ่นเป็นองค์กรบริหารสูงสุดประจ า
ท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะบริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลางบัญญัติไว้อีกทั้งมีการ
กระจายอ านาจการบริหารในทางเศรษฐกิจแก่แต่ละจังหวัดเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และยังมี
ระบบโครงสร้างทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเป็นองค์กรที่มีความส าคัญสูงสุด บทบาทของ
พรรคคอมมิวนิสต์นั้นมีมาก ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับก าหนดให้เคารพบทบาทน าของพรรคในการใช้อ านาจของรัฐมากกว่า
ในระบบเสรีประชาธิปไตยแบบท่ัว ๆ ไปจึงส่งผลให้การเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพและเอกภาพสูง๕ 
 

สรุปการศึกษาเปรียบเทียบจากข้อมูลและสภาพทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของทั้งประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้น าเสนอมาเป็นล าดับนั้นท าให้เห็นความ
แตกต่างในด้านการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศซึ่งจะเห็นว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์ในอดีตมี
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีกษัตริย์ปกครอง แบ่งแยกเป็นราชอาณาจักรพุกามและราชอาณาจักรมอญ  
ภายหลังได้รวบรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ราชอาณาจักรพุกามในสมัยราชวงศ์ตองอู ส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เดิมมีกษัตริย์ปกครองเช่นกัน ต่อมาการปกครองแบ่งเป็นเวียดนามเหนือมีกษัตริย์ตระกูลตริ่นห์ปกครองและเวียดนามใต้ มี
ตระกูลเหงียนปกครอง ภายหลังทั้งสองถูกรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยตระกูลเตย์เซินต่อมาทั้งสองประเทศถูกประเทศ
อาณานิคมเข้าปกครองโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ โดยเหตุ
ที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในแคว้นเบงกอลในอินเดีย กอรปกับอังกฤษไม่พอใจ
ระเบียบพิธีการในราชส านักพม่า รวมถึงอังกฤษเกรงฝรั่งเศสจะขยายอิทธิพลทางการค้าเข้าไปในจีนที่ อังกฤษมี
ผลประโยชน์อยู่  และเข้ามาโดยการท าสงครามถึงสามครั้งจนสามารถยึดดินแดนได้ส าเร็จปกครองพม่าในฐานะจังหวัด
หนึ่งของอินเดียโดยมีเมืองหลวงที่ย่างกุ้ง ให้ยกเลิกการปกครองในหมู่บ้านแบบเก่า จากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงใน
หมู่บ้าน ด้วยการแต่งตั้งหัวหน้าหมู่บ้านแบบหมุนเวียนกัน  น าระบบเทศบาลเข้ามาใช้ตามเมืองใหญ่ ๆ ทางตอนล่างของ
พม่า  น าระบบการปกครองแบบรัฐบาล ๒ ระดับเข้ามาใช้ คือรัฐบาลของเมืองแม่คืออังกฤษ และรัฐบาลของคนพ้ืนเมือง  
อังกฤษยืนยันที่จะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ  แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชอย่าง
สมบูรณ์   ต่อมาตะขิ่นนุหรืออูนุได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  

                                         
๕ศิรวิทย์  ยี่สุน  พร้อมคณะ. การเมืองการปกครองของเวียดนาม. ( แหล่งข้อมูลออนไลน์ ).  

http://politicsasean.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๑/blog-post_๖๔๓๐.html. ( สืบค้นข้อมูลวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ). 
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2490 โดยอังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได้มอบ
เอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบูรณ์  ส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสเพราะ
ฝรั่งเศสหวังจะใช้เวียดนามเป็นทางผ่านเข้าไปยังตอนใต้ของจีนเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า เริ่มแรกเข้ามาโดยทางการค้า
และการเผยแผ่ศาสนา และการเมืองในราชส านักเวียดนามเกิดความวุ่นวาย จึงได้เข้ามาแทรกแซงทางการเมือง ระบบการ
ปกครองสมัยภายใต้อาณานิคม จัดแบ่งเวียดนามเป็น  3 ประเทศ คือ โคชินจีน  อันนัม  และ ตังเกี๋ย  มีการปกครองแต่
ละประเทศแยกกัน  แต่รวมกันเรียกว่า อินโดจีนของฝรั่งเศส  การดูแลกิจการงานต่างๆขึ้นอยู่กับกระทรวงอาณานิคม  
โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่มาเป็นผู้ปกครอง  การประกาศเอกราช  โฮจิมินห์ได้ประกาศท าการต่อสู้ด้วย
ก าลังอาวุธอย่างเปิดเผยภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา  โดยได้ประกาศอิสรภาพและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม ซึ่งฝรั่งเศสได้ให้การรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกล่าวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์อินโด
จีนของฝรั่งเศส 

ส าหรับโครงสร้างการปกครองในปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์ปกครองแบบกึ่ งสาธารณรัฐกึ่ง
สหพันธรัฐรูปแบบรัฐบาลเป็นระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐธรรมนูญที่แบ่ง
อ านาจอธิปไตยเป็น 3 ฝ่าย คือ สภานิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ และมีระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เนื่องจาก
เป็นการผสมผสานกันระหว่างจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จากอิทธิพลของ
อังกฤษ และกฎหมายใหม่ของประเทศหลังจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2558 โดยพรรค NLD ของนางออง ซาน ซูจีได้รับ
ชัยชนะ พม่าเริ่มมีนวัตกรรมทางการปกครองใหม่ๆในการจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองแบบสันติวิธี  
โดยเฉพาะแนวคิดสหพันธรัฐนิยม ซึ่งแบ่งรัฐบาลพม่าออกเป็นสองส่วน คือ รัฐบาลกลางที่กรุงเนปิดอว์กับรัฐบาลมลรัฐใน
รัฐชาติพันธุ์และภาคพม่าแท้อีกทั้งหมด 14 แห่ง สารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ปั้นให้พม่ามีรูปการปกครองแบบ
กึ่งสหพันธ์ ซึ่งแม้จะมีการรวมอ านาจบางส่วนไว้ที่ส่วนกลาง หากแต่ก็มีการกระจายอ านาจให้กับหน่วยบริหารส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นด้วย 

ส่วนโครงสร้างการปกครองในปัจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ เป็น
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีอ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย และมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
และถอดถอนประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มีองค์กรฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
บริหารประเทศ และรัฐบาลท้องถิ่น เวียดนามมีสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจ าท้องถิ่นเป็นองค์กร
บริหารสูงสุดประจ าท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะบริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลาง
บัญญัติไว้ระบบโครงสร้างทางการเมืองของเวียดนามมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศคอมมิวนิสต์อ่ืนๆ คือ มีพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเป็นองค์กรที่มีความส าคัญสูงสุดเสถียรภาพทางการเมืองการเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพ
และเอกภาพสูง เนื่องจากมีการปกครองแบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม อีกทั้งมีการกระจายอ านาจการ
บริหารในทางเศรษฐกิจแก่แต่ละจังหวัดเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในการเปลี่ยนผู้น าครั้งล่าสุด
ภายหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนามสมัยที่ 10 เมื่อปี 2549 ได้มีการเลือกตั้งผู้น าที่มาจากทั้ง
ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและมีภาพลักษณ์ของผู้น ารุ่นใหม่ 

ดังนั้น เสถียรภาพทางการเมืองของทั้งสองประเทศจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด พม่าตั้ งแต่อดีตจนถึ ง
ปัจจุบันเกิดปัญหาการต่อต้านรัฐบาลจากรัฐของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศ ผสานกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่แก้ไขไม่ตก จึงท า
ให้เสถียรภาพทางการเมืองมีความไม่มั่นคงเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีนวัตกรรมทางการปกครองแบบใหม่ขึ้นก็ยังคง
ต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าจะเอ้ือให้การเมืองมีเสถียรภาพได้หรือไม่เพียงใดส่วนเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมมี
พรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวเป็นองค์กรสูงสุด จึงท าให้มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง 

 
เอกสารอ้างอิง 
Myanmar Political conditions ( https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Myanmar)  20 Jan,2015 
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บทคัดย่อ 

 
กรณีพิพาทการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย

ขณะนี้จุดที่มีความขัดแย้งที่สุดคือ การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล ซึ่งถื อได้ว่าเป็นปัญหาที่มี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากมีประเทศที่เก่ียวข้องในการเป็นผู้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนพิพาท หมู่เกาะบริเวณทะเลจีนใต้มี
ถึง 6 ประเทศ  และจากกรณีค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ได้พิจารณาตัดสินคดี ตามค าร้องขอของประเทศฟิลิปปินส์ ให้คัดค้านการอ้างสิทธิ์
เหนือพ้ืนที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้ โดยศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กล่าวว่าจีนไม่มีสิทธิพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายในการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยการถือสิทธิ์ครอบครองเหนือพ้ืนที่
ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ และอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ซึ่งการเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆในพ้ืนที่ดังกล่าว ยังถือเป็นการสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปะการังในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย 

กรณีพิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้เป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ เนื่องจากจีนมีท่าทีและจุดยืน
มาตลอด ในการหลีกเลี่ยงและไม่ยอมรับการตัดสิน เพ่ือระงับปัญหาโดยวิธีการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ หรือวิธี อ่ืน
ใดที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย  

ขณะเดียวกันยังมีกรณีพิพาทดังกล่าวยังมีชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาท และเป็นตัวแสดง
ส าคัญของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ เนื่องจากสหรัฐฯ เล็งเห็นว่าปัญหานี้มีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ (National 
Interest) ของสหรัฐฯ  สหรัฐฯเองยังได้แสดงอย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะยังคงปฏิบัติการทางการทหารในบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป เพ่ือรักษาอิสรภาพให้ประเทศต่างๆ สามารถส ารวจและหาผลประโยชน์ทางทะเลในน่านน้ าสากล  
และสหรัฐฯ ได้จัดซ้อมรบประจ าปี SEACAT (Southeast Asian Cooperation and Training) กับประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ เองก็พร้อมเข้ามาแทรกแซงพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ทุกเมื่อ  สหรัฐฯ ย้ าจุดยืน
ของตนในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) และการเข้าถึงอย่าง เสรี (Open Access) โดย
เรียกร้องให้จีนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ท าให้จีนไม่พอใจต่อท่าทีของสหรัฐฯ   

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า กรณีพิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า จากพฤติกรรมการแสดงออกของประเทศที่เกี่ยวข้องนั่นแสดงถึงคือการที่รัฐที่อ้างสิทธิ์เหล่านั้น พยายาม
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญ รัฐจ าเป็นต้องรักษาการด ารงอยู่ของชาติ (Self-preservation) หรือการด ารงรักษา
ความเป็นชาติ อันได้แก่การรักษารัฐบาล ดินแดน ประชาชน และ อ านาจอธิปไตย ดังนั้นการที่รัฐต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิ์เหนือ
พ้ืนที่ในทะเลจีนใต้  จึงถือว่ารัฐตนมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้หากต้องสูญเสียไปย่อมหมายถึงการเสีย
ผลประโยชน์แห่งชาติรัฐต่าง ๆ เหล่านั้นจึงพยายามทุกทางอันเป็นการแสดงออกถึงอ านาจของรัฐเพ่ือรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการรักษาดินแดนและอ านาจอธิปไตยของตน แต่ละรัฐมีเป้าหมายของความมั่นคงปลอดภัย  (Security) ด้วย
การป้องกันและลดภัยคุกคามที่มีต่อรัฐ  ในขณะเดียวกันทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ เป็นปัจจัยส าคัญท่ี
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ท าให้รัฐต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลจีนใต้พยายามทุกวิถีทางเพ่ือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่งค่ังของชาติ  

ชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาท และเป็นตัวแสดงส าคัญของปัญหาข้อพิพาทในการการอ้าง
สิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้เช่นกัน เนื่องจากสหรัฐฯ เล็งเห็นว่าปัญหานี้ย่อมมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่ภูมิภาคนี้เป็นยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างเขตอิทธิพล ใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจและสกัดก้ันการก้าวขึ้นมาครอง ความเป็นเจ้า (Hegemony) ของจีนนั่นเอง  
 
ค าส าคัญ: อ านาจ, ผลประโยชน์แห่งชาติ, ข้อพิพาททะเลจีนใต้ 

 
Abstract 
 

Pretention over of Territorial disputes in South China Sea is now a conflict occurred in the 
Southeast Asia. At this point, there is complicated dispute over The Spratly Islands and The Paracel 
Islands, six countries are involved in Pretention over of Territorial disputes in South China Sea. The 
verdict of the International Arbitration Court at The Hague, Netherlands on 12 July 2559 to considered 
the judgment by the request of the Philippines to composited pretention over area of 3.5 million 
square kilometers in the South China Sea. The Court of International Arbitration said that China has no 
legal rights to historical pretention territorial disputes in the South China Sea and ownership over the 
area constitutes a violation of Philippine sovereignty. And the Convention on the Law of the Sea, The 
latest building in those areas are also considered creating serious consequences for the environment 
and reefs in the area. 

Pretention over of territorial disputes in the South China Sea is still not find a solution, since 
China’s stance and attitude throughout to avoid and do not accept the decision for settle the issue by 
way of a Court or Arbitration or other way that is legally binding. 

At the same time, powerful country as The United States of America inwards a role and interests 
of this situation, The United States see this disputes would affect the own National Interest, and also 
shown clearly that will continue military operation in Southeast Asia, to maintain independence of 
another countries for explore and maritime interests in the international water.The United States have 
organized annual maneuver SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training) with any countries in 
this region to demonstrate that the America ready to intervene in the South China Sea area at any time. 
America reiterated its position on Freedom of Navigation and Open Access by calling China to respect 
in the international law. So China had dissatisfaction with America’s attitude. 

The phenomenon of pretention over of territorial disputes in the South China Sea can be 
analyzed that, the attitude’s behavior of the involved countries show that the state’s pretentions; to 
safeguard the national important interests, the states have to maintain self-preservation or maintaining 
the nation as following: securing’s government, realm, people and sovereignty. Therefore pretention of 
the influence sovereignty over in the South China Sea, if lost would mean national interests losing. The 
states try its way to show thestate’s power for national interests and preserve its realm and sovereignty. 
Each country had objective in Security, to preserve and reduce the treat’s state, to pretention over that 
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territorial for dominate natural resources and also preserve national security in the South China Sea 
area.  

The United States of America as Powerful country inwards also a role and interests of this 
Pretention over of territorial disputes in the South China Sea. Since this situation have an effect to the 
own national interests, this region is an America’s strategic area to create influence zone in the 
Southeast Asia and for the balance of power to block up the Hegemony of China. 

 
1. บทน า  
  ทะเลจีนใต้นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริเวณหมู่เกาะ
พาราเซล (Paracels) และสแปรตลีย์ (Spratlys) (Abbugao, 2011 : 6 , อ้างใน ฑภิพร สุพรและภูวินบุณยะเวชชีวิน 
:156 )แล้วยังเป็นบริเวณที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากจะคาดการณ์กันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงาน
และอาหารทะเลปริมาณมหาศาลดังที่ได้กล่าวแล้ว ยังมีความส าคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ  ใน
ฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือและช่องทางล าเลียงแหล่งพลังงานที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการค้าโลก มีความส าคัญ
ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ  ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเล เส้นทางสิงคโปร์กับเอเชียเหนือ มี
มูลค่าและปริมาณสูงกว่าการขนส่งทางทะเลเส้นทางอ่ืน ๆ  พ้ืนที่บริเวณทะเลจีนใต้จึงมีฐานะเป็นเส้นทางเดิ นเรือของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นปัจจัยส าคัญต่ออนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังผลให้รัฐต่างๆ ทั้งที่เป็น
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และรัฐนอกกลุ่มอาเซียนอันได้แก่ ไต้หวัน และจีน ก็ล้วน
ต้องการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตย (Sovereign rights) ในบริเวณนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเช่นเดียวกับ
ชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นตัวแสดงส าคัญของปัญหาเขตแดนในบริเวณทะเลจีนใต้ 
  กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นความขัดแย้งในการการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ที่มีรัฐเป็นคู่กรณีพิพาท 
โดยล่าสุดเริ่มมีความตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดจากการรายงานข่าวของส านักข่าวหลายส านักที่กล่าวถึงประเด็นปัญหากรณี
พิพาทในทะเลจีนใต้ ในกรณีค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้
พิจารณาตัดสินคดีตามค าร้องขอของประเทศฟิลิปปินส์ ให้คัดค้านการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตร ใน
ทะเลจีนใต้ หรือที่เรียกว่า "แผนที่เส้นประ 9 เส้น" ของจีน (Nine dash line) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน ที่หลายประเทศต่างก็
อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ทั้งฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย และไต้หวัน  โดยศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
กล่าวว่าจีนไม่มีสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายในการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยการถือสิทธิ์
ครอบครองเหนือพ้ืนที่ดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ และอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ซึ่งการ
เข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพ้ืนที่ดังกล่าว ยังถือเป็นการสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปะการัง
ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
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แผนที่ 1แผนที่เส้นประ 9 เส้น ที่จีนใช้เป็นพ้ืนฐานในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้  
(ภาพจากวิกีพีเดีย)  
 
  หลังการประกาศค าตัดสินของศาลศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  ฟิลิปปินส์ได้ออกมาแสดงความยินดี 
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้น ขณะที่ส านักข่าวซินหัวของจีน ออกมา �รายงานว่า รัฐบาลจีนไม่ยอมรับค าตัดสินของ
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าค าตัดสินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของจีน โดยที่
ก่อนหน้านี้ ชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคน ได้รวมตัวกันเดินขบวนไปยังสถานกงสุลจีนในกรุงมะนิลา เพ่ือเรียกร้องให้จีน
ออกไปจากน่านน้ าของฟิลิปปินส์ พร้อมขอให้จีนยอมรับค าตัดสินของศาลโลกด้วย 
 รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกวันนี้ (12 ก.ค.59) ประกาศค าตัดสิน
คดีว่าจีนไม่สามารถอ้างสิทธิตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ภายในน่านน้ าแทบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ 
นอกจากนั้นปักกิ่งยังได้ละเมิดสิทธิอธิปไตยของฟิลิปปินส์จากความประพฤติการปฏิบัติต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว ทางด้าน
ปักก่ิงได้ออกค าแถลงตอบโต้ในทันทีว่าไม่ยอมรับผลการตัดสินและไม่ยอมรับว่าศาลแห่งนี้มีอ านาจวินิจฉัย ขณะที่มะนิลา
เรียกร้องให้ทุกๆ ฝ่ายยับยั้งชั่งใจและมีสติรอบคอบ
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000069527 

ศาลโลก พิพากษาตัดสิน จีนไม่มีสิทธิ์กล่าวอ้างถึงอธิปไตยในหมู่เกาะ �ทะเลจีนใต้ พร้อมสนับสนุนข้อ
คัดค้านของฟิลิปปินส์ ที่ยื่นค าร้องต่อศาลโลกเมื่อปี 2556  http://news.ch7.com/ 

 

http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000069527
http://news.ch7.com/
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คณะผู้พิพากษา 5 คนของ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศค า
ตัดสินคดีท่ี ฟิลิปปินส์ฟ้องจีน เกี่ยวกับ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ในประเด็นหลักได้แก่ จีนไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่
จะร้องเรียนบังคับใช้สิ่งที่เรียกว่า สิทธิตามประวัติศาสตร์ เหนือน่านน้ าต่าง ๆ ซึ่งอยู่เกินเลยข้อจ ากัดที่นิยาม
เอาไว้ ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้ วยกฎหมายทะเลที่ จีนและฟิลิปปินส์ เป็นภาคีอนุสัญญาอยู่
http://www.thairath.co.th/content/664319 

 
 ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินให้ฟิลิปปินส์ชนะคดีข้อพิพาททะเลจีนใต้ ชี้จีนไม่มีสิทธิ
เหนือทรัพยากรในน่านน้ าพิพาท เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประกาศค าตัดสินประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้ว่าฟิลิปปินส์มีสิทธิท าประมงในบริเวณหมู่เกาะ
ปะการังสการ์โบโรห์  พร้อมชี้ขาดว่า รัฐบาลจีนไม่มีสิทธิเหนือทรัพยากรบริเวณน่านน้ าพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ 
ศาลยังระบุว่า จีนได้ละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในเขตเศรษบกิจพิเศษ โดยเข้าแทรกแซง การท าประมงและ
การส ารวจน้ ามันของฟิลิปปินส์ ด้วยการสร้างเกาะเทียม และไม่ขัดขวางชาวประมงจีนในการเข้าหาปลาในเขต
ดังกล่าวhttp://www.posttoday.com/world/news/442617 
 
 ศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration – PCA) มีค าตัดสินคดีกรณีพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์ กับ จีน โดยตัดสินว่า ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พิจารณาได้ จีนจึงไม่มีสิทธิ์
อ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ ศาลประจ าอนุญาโตตุลาการตัดสินปฏิเสธข้ออ้างของจีนต่อสิทธิทาง
เศรษฐกิจเหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยระบุว่า “จีนไม่มีหลักฐานทางกฎหมายที่จะอ้างสิทธิทาง
ประวัติศาสตร์เหนือทรัพยากรในบริเวณพ้ืนที่ที่จีนเรียกว่า nine-dash line” โดยบริเวณเส้นเชื่อมทั้ง 9 จุดตาม
หลัก nine-dash line ของจีน ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในแง่พลังงาน แร่ธาตุ และการประมง
นอกจากนี้ ศาลยังระบุว่า หน่วยงานลาดตระเวนของจีนยังสร้างความเสี่ยงจากการปะทะกันกับเรือประมงของ
ชาวฟิลิปปินส์ และจีนยังสร้างความเสียหายให้กับแนวปะการังในบริเวณดังกล่าวด้วยการก่อสร้างในพ้ืนที่ด้วย
ทั้งนี้ จีนบอยคอตต์คดีดังกล่าว และระบุว่าจะไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินใดๆ ของศาลโลก โดยบทบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ์ People’s Daily ของจีน ในช่วงเช้าวันจันทร์ (11 ก.ค. 59) ระบุว่า อนุญาโตตุลาการในเรื่องทะเล
จีนใต้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องตามกฎหมายและผลักดันโดยฟิลิปปินส์เพียงฝ่ายเดียว จึงไม่สามารถลบล้างสิทธิตาม
ท านองคลองธรรมและผลประโยชน์ของจีน พร้อมกล่าวถึงค าตัดสินของศาลครั้งนี้ว่า “มีค่าไม่ต่างจากกระดาษ
แผ่นเดียว”กรณีดังกล่าว เมื่อวันที่  22 มกราคม 2556/2013 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ เริ่มกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการโดยผ่านกลไก ศาลประจ าอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration – PCA) เพ่ือ
ฟ้องร้องจีนภายใต้บทบัญญัติของภาคผนวก 7 (Annex VII) ย่อหน้า 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS 
II) ปี 2525/1982 โดย “อ้างถึงข้อพิพาทกับจีนเหนือเขตอ านาจในพ้ืนที่ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก (with 
respect to the dispute with China over the maritime jurisdiction of the Philippines in the West 
Philippine Sea.)” 

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556/2013 จีนได้ส่งสารบันทึกวาจา (Note Verbale) ว่าด้วย 
“ท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ (the Position of China on the South China Sea issues)” ไปยังฟิลิปปินส์ 
เพ่ือปฏิเสธค าร้องของฟิลิปปินส์ โดยศาลประจ าอนุญาโตตุลาการได้ด าเนินการรับค าร้องของฟิลิปปินส์เพ่ือเข้าสู่ 
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแล้ว และได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจ านวน 5 คน ได้แก่ ทอมัส 
เอ. เมนซาห์ (Thomas A. Mensah) เป็นประธาน ฌอง-ปิแอร์ คอท (Jean-Pierre Cot) สแตนิชลอว์พาวลัค 
(Stanislaw Pawlak) อัลเฟรดเอช. เอ. ซูนส์ (Alfred H. A. Soons) และ รุดดิเจอร์วอลฟรุม 

http://www.thairath.co.th/content/664319
http://www.posttoday.com/world/news/442617
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(RüdigerWolfrum)และฝ่ายฟิลิปปินส์ได้แต่งตั้งผู้แทน (agent) ตามข้ันตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
แล้ว แต่ฝ่ายจีนยังไม่มีท่าทีที่จะแต่งตั้งผู้แทนของฝ่ายตนแต่อย่างใด โดยในสารบันทึกวาจา (Note Verbale) 
ของจีน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556/2013 จีนได้ย้ าว่า “จุดยืนของฝ่ายจีนคือการไม่ยอมรับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการที่ฟิลิปปินส์ เริ่ม
ขึ้น”http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468319749 
 

2. ภูมิศาสตร์ของทะเลจีนใต้ 
“ทะเลจีนใต้” ถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆกันไปตามแต่ภาษาของประเทศผู้อ้างอธิปไตย ดังนี้ 
จีนเรียก ทะเลจีนใต้ ว่า ทะเลใต้ หรือ South Sea หรือ Nan Haiส่วนเวียดนาม เรียกว่า ทะเลตะวันออก หรือ 

East  Sea หรือ BiểnĐôngมาเลเซีย เรียกว่า LautCina Selatan   อินโดนีเซีย เรียกว่า LautCina Selatan เช่นกัน ส่วน
ฟิลิปปินส์ เรียกว่า ทะเลลูซอน (Luzon Sea) หรือ  DagatTimogTsinaต่อมาเรียกว่า ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก (West 
Philippine Sea) 

ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่มีขนาดกว้างใหญ่เชื่อมโยงระหว่างทะเลด้านใต้ของจีน และ
ไต้หวัน กับทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนาม และหมู่เกาะแปซิฟิก ทะเลจีนใต้มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด (Semi enclosed 
sea) ที่ถูกล้อมรอบด้วย 8 รัฐชายฝั่งประกอบด้วยบูรไน จีน อินโดนีเวีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ
เวียดนาม (ดุลยวัฒน์ เชาว์ดี,2556)๑ลักษณะทางภูมิศาสตร์และความซับซ้อนของพื้นที่ นั้นพบว่าทะเลจีนใต้ประกอบด้วย 
หมู่เกาะ มีเกาะประมาณ 250 เกาะ อันรวมถึงเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง โขดหิน หินโสโครก แนวปะการังใต้
ทะเล รวมทั้ง สันดอนสันทรายจ านวนมากมายที่ไม่มีคนอาศัยอยู่  และในช่วงน้ าขึ้นเกาะ สันดอน และโขดหินเหล่านี้จะ
จมอยู่ใต้น้ า หรือ บางส่วนจะจมอยู่ใต้น้ าตลอดเวลา ทะเลจีนใต้ประกอบด้วยหมู่เกาะหลักๆ 3 หมู่เกาะ และอีกกลุ่มเกาะ
เล็กๆ หรือโขดหิน หรือ แนวโขดหินเล็กๆอีก  2 กลุ่มตามขนาด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 2  แผนที่แสดงภูมิศาสตร์ของทะเลจีนใต้บริเวณพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ (ภาพจากวิกีพีเดีย)  
 

                                         
๑น.อ. ดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี รองผู้อ านวยการกองศึกษาการสงครามทางเรือ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.) ได้เขียนบทความนี้โดย เป็นส่วนหนึ่ง
ผลงานการศึกษาทางวิชาการเฉพาะกรณีของ ศยร.เมื่อ ก.ค.๕๖ โดยได้น าบทความนี้ออกเผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการด้านความมั่นคงทางทะเลของ ศยร. ณ รร.แกรนด์แปซิฟิกซอฟเวอริน อ.ชะอ า ใน ส.ค. ๕๖ 
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1) หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratleys Islands) หรือ หนานชา (Nansha) ในภาษาจีน และเจื่องซา (Truong Sa) ใน

ภาษาเวียดนาม  เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลจีนใต้ รวมถึง เกาะ สันดอนและโขดหินในจ านวนที่ไม่สามารถบอกได้
แน่นอน อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 175 แห่ง กินพ้ืนที่ 810 x 900 กิโลเมตร 
ประเทศที่อ้างอธิปไตยทั้งหมู่เกาะ ก็คือ จีน ไต้หวัน เวียดนาม  ส่วนมาเลเซียและบรูไน อ้างอธิปไตยบางส่วน ในขณะที่
เวียดนามครอบครองเกาะมากที่สุด คือ จ านวน 27 เกาะ จีนครอบครอง 7-9 เกาะ ฟิลิปปินส์ครอบครองจ านวน 9  
เกาะ มาเลเซีย 3 เกาะ และไต้หวันครอบครองเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะสแปรตลีย์ นั่นคือ อีตู อบา ( Itu Aba) หรือ
เกาะไตปิง  (Taiping Island) ซึ่งมีความยาว 1.3 กิโลเมตร โดยไต้หวันเป็นประเทศแรกที่เข้ามาครอบครองเกาะในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

2) หมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) หรือ ซีชา ในภาษาจีน (Xisha Islands) และ ฮว่างซา (Hoang Sa 
Islands) ในภาษาเวียดนาม  ประเทศที่อ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซล ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม หมู่เกาะพารา
เซลอยู่ภายใต้อ านาจการบริหารของจังหวัดไห่หนาน (Hainan) ของจีน ก่อนปี 1974 เวียดนามครอบครองหมู่เกาะนี้ แต่
ต้องสูญเสียให้จีนหลังจากการพิพาทในปี 1974 

3) หมู่เกาะปราตัส (Pratas Islands) หรือ ดงชา (Dongsha) ในภาษาจีน ซึ่งไต้หวันครอบครองอยู่ และจีนก็อ้าง
สิทธิ์ด้วยเช่นกัน 

4) แมคเคิลส์ฟิลด์แบงค์ (Macclesfield Bank) หรือ ซงชา (Zhongsha Island) ในภาษาจีน อ้างสิทธิ์โดย จีน 
ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ แมคเคิลส์ฟิลด์แบงค์ มีพ้ืนที่ 6,448 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของหมู่เกาะพาราเซล ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของหมู่เกาะปราตัส และทางเหนือของหมู่เกาะสแปรตลีย์  แมคเคิลส์ฟิลด์แบงค์มีความยาวมากกว่า 130 
กิโลเมตร มีส่วนกว้างมากที่สุดคือ 70 กิโลเมตร 

5) สกาโบโร โชล (Scarborough Shoal) หรือ Huangyan Dao ในภาษาจีน หรือ ปานาตัก โชล(Panatag 
Shoal หรือ Panatag Reef) ในภาษาตากาล๊อกหมู่เกาะปะการังสการ์โบโร (Scarborough shoal) หรือหมู่เกาะหวงเห
ยียนอ้างอธิปไตยโดย จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ระหว่างแมคเคิลส์ฟิลด์แบงค์กับเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ และห่างจาก
ฐานทัพเก่าอเมริกันที่ซูบิคเบย์ (Subic Bay) เป็นระยะทาง 123 ไมล์ทะเล สกาโบโร โชล เป็นกลุ่มหิน หรือโขดหิน หรือ
เกาะขนาดเล็กมากๆ และ แนวปะการังในรูปวงแหวนที่อยู่ในทะเลจีนใต้ 
 
3. ความส าคัญของทะเลจีนใต้ 

ทะเลจีนใต้ มีความส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ ในทางเศรษฐกิจ ทะเลจีนใต้ มีความส าคัญอย่าง
น้อยๆ 3 ประการ อันได้แก่ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า เป็นแหล่งปลาที่ส าคัญ
แห่งหนึ่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  

1) ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือท่ีส าคัญ 
ทะเลจีนใต้มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  3.5 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิ ค 

ครอบคลุมพ้ืนที่จากสิงคโปร์ ช่องแคบมะละกา ไปยังช่องแคบไต้หวัน ทะเลจีนใต้ยังเชื่อมมหาสมุทรอินเดียเข้ากับ
มหาสมุทรแปซิฟิค หรือที่เรียกว่า เส้นทางตะวันออก-ตะวันตก และเชื่อมออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เข้ากับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่า เส้นทางเหนือ-ใต้ ซึ่งเส้นทางเหล่านี้จะผ่านช่องแคบมะละกา (Malacca) ซุนดา 
(Sunda) และลอมบ็อก ( Lombok) 

ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญเส้นทางหนึ่งของโลก ปัจจุบัน เรือจ านวน 60,000 ล าแล่น
ผ่านทะเลจีนใต้ในแต่ละปี ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางผ่านของเกือบจะครึ่งหนึ่งของการขนส่งทางทะเลของโลกในแง่ของ
ระวางน้ าหนักเป็นตัน เป็นเส้นทางผ่านของ 1 ใน 3 ของการค้าทางทะเลของโลก เป็นเส้นทางล าเลียงน้ ามันดิบ ร้อยละ 
80 ของจีน ร้อยละ 66 ของเกาหลีใต้ และร้อยละ 60 ของญี่ปุ่น  ทะเลจีนใต้ยังเป็นเส้นทางล าเลียงก๊าซธรรมชาติเหลว 
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(liquefied natural gas) จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนก๊าซธรรมชาติของโลก และน้ ามันที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ก็มี
จ านวนมากกว่าน้ ามันที่ต้องผ่านคลองสุเอซถึง 6 เท่า (13.6 ล้านบาเรลต่อวัน -2011) และมากกว่าน้ ามันที่ต้องผ่าน
คลองปานามา จ านวน 16 เท่า (0.8  ล้านบาเรลต่อวัน-2011) 

ทะเลจีนใต้ยังมีความส าคัญต่อการน าเข้าส่งออกของประเทศนอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
อินเดียด้วยเช่นกัน โดยร้อยละ 50 ของการน าเข้าส่งออกของอินเดียต้องผ่านทะเลจีนใต้ ยิ่งกว่านั้น ทะเลจีนใต้ยังมี
ความส าคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของอินเดีย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดจุดยืนของอินเดี ยต่อทะเลจีนใต้ ดังที่ว่า 
ความขัดแย้งต้องแก้ไขอย่างสันติวิธี บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ทะเลจีนใต้ยังมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต กล่าวคือ ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดย
กองทัพพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นได้ใช้เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้เป็นฐานในการโจมตีประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ปัจจุบัน ทะเลจีนใต้ก็มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งด้วยเช่นกัน 

2) ความอุดมสมบูรณ์ของน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
ทะเลจีนใต้เป็นแหล่งน้ ามันดิบและก๊าสธรรมชาติแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง แหล่งน้ ามันพบอยู่ในเขตซาบาห์ 

(บรูไน/มาเลเซีย) นามโกนเซิน (ทางใต้ของเวียดนาม) ซาราวัค (อินโดนีเซีย) มาลัมปายา (ฟิลิปปินส์) 
การส ารวจน้ ามันได้เริ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 1973 ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์น้ ามัน ประเทศผู้อ้างสิทธิ์  เช่น จีน 

ท าการส ารวจน้ ามันโดยการร่วมทุนกับต่างประเทศ ในปี 2006 China National Offshore Oil Company (CNOOC) 
ร่วมมือกับบริษัท Husky Energy ของแคนาดาได้ท าการส ารวจและค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ  จีนคาดว่า มีน้ ามันส ารอง
ในจ านวนถึง 210 พันล้านบาเรลในทะเลจีนใต้  และมีก๊าซธรรมชาติในจ านวน 266 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (266  
trillion cubic feet) 

สถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ
การขาดแคลนน้ ามัน อีกทั้ง จ านวนน้ ามันส ารองในโลกที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในเอเชีย-แปซิฟิกท าให้ประเทศผู้อ้างสิทธิ์  หันมาสนใจและต้องการครอบครองพ้ืนที่นี้ 
 3) ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล 

ทะเลจีนใต้เป็นแหล่งสัตว์น้ า และมีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล มีจ านวนสัตว์น้ าในจ านวน 1 
ใน 3 ของโลก 

จีนเคยอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ทะเลจีนใต้เป็นทะเลสาปทางใต้ของจีนและชาวประมงจีน
มักจะเข้ามาท าประมงในพ้ืนที่นี้ ทะเลจีนใต้ยังเป็นทั้งเส้นทางผ่านและเป็นที่เพาะพันธุ์ของปลาทุน่าครีปเหลือง อีกท้ัง เป็น
พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ส าหรับการประมงเพ่ือการพาณิชย์ ผลผลิตการประมงมีปริมาณประมาณร้อยละ 8 ของผลผลิตประมง
ของโลก ทะเลจีนใต้สามารถให้ผลผลิตในอัตรา 7 ล้านตันต่อปี ด้วยมูลค่าประมาณ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อุตสาหกรรมประมงมีความส าคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชายฝั่ง เช่น กรณี
อุตสาหกรรมประมงของฟิลิปปินส์ คิดได้เป็นร้อยละ 5 ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ (GNP) และคนฟิลิปปินส์จ านวน 5 
ล้านคนเป็นชาวประมง ขณะที่คนฟิลิปปินส์บริโภคปลา 40 กิโลกรัมต่อคน ต่อปี 

การขยายพ้ืนที่อธิปไตยและพ้ืนที่จับปลา อีกทั้ง การขยายพ้ืนที่ประมงที่ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ 
ก่อให้เกิดความตึงเครียด การกระทบกระทั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจบางประการของทะเลจีนใต้ที่กล่าวมาข้างต้นนี้  ท าให้ 6 ประเทศที่กล่าวมา
ข้างต้นอ้างและยืนยันอ านาจอธิปไตยของตนเหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ และสิ่งที่ท าให้เกิดความกังวลและกลายเป็นความตึง
เครียดในทะเลจีนใต้ ก็คือ การยืนยันในอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้อย่างแข็งกร้าว  ความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถของก าลังทางทหารทางทะเลของจีนที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมมาก
ขึ้น และการปฏิบัติการทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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ความส าคัญของทะเลจีนใต้ในด้านยุทธศาสตร์ยังเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ และเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้
ประเทศมหาอ านาจใหญ่ ดังเช่น สหรัฐฯ ต้องการกลับมายังภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง(ธัญญาทิพย์ ศรีพนา,2555) ๒ 
http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1215 
 
4. ปัญหากรณีพิพาท ในทะเลจีนใต้ 

 
แม้ว่าปัญหาทะเลจีนใต้จะเป็นปัญหาเก่าที่ไม่ได้เพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ปัญหาดังกล่าวกลับเป็นปัญหาใหม่ที่เผย

ให้เห็นถึงแง่มุมใหม่ๆ ปัจจุบัน ปัญหาทะเลจีนใต้คือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองดินแดนเหนือหมู่เกาะสแปรต
ลีย์(Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands)  

ด้านหมู่เกาะสแปรตลีย์นั้นมีประเทศผู้เรียกร้องสิทธิ จ านวน 6 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
มาเลเซีย บรูไนและไต้หวันในส่วนหมู่เกาะพาราเซลมีประเทศผู้อ้างสิทธิทับซ้อนกัน จ านวน 3 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม
และไต้หวัน 

เบื้องหลังของการที่แต่ละประเทศอ้างสิทธิ เหนือดินแดนดังกล่าวนั้น มิใช่ เพียงเพราะพ้ืน ที่ พิพาทมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นจ านวนมาก แต่ยังเป็นที่น่าจับตามองว่า พ้ืนที่ดั งกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต เช่น น้ ามันดิบและก๊าชธรรมชาติด้วย  นอกจากนี้ ทะเลจีนใต้ยังเป็นพ้ืนที่มหาสมุทรที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องมาจากทะเลจีนใต้ถูกใช้เป็นเส้นทางทางทะเลที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับมหาสมุทร
อินเดีย จีนได้สร้างลานบินและท่าเทียบเรือเป็นระยะทางยาว 2,500  เมตร พาดผ่านเกาะวู้ดดี้ (Woody Island หรือใน
ภาษาจีนเรียกว่า Yongxing) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะพาราเซล กับแนวโขดหินไฟเออรี่ ครอส (Fiery 
Cross Reef หรือในภาษาจีนเรียกว่า Yongshu Reef) ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์ และได้ใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว เป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกองทัพเรือด้านใต้ ที่ขึ้นตรงกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 
(People's Liberation Army: PLA)  ส าหรับ 
ปฏิบัติการรักษาพ้ืนที่ที่ไม่ใช่เฉพาะแต่ทะเลจีนใต้เท่านั้น ยังรวมถึงช่องแคบไต้หวันด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๒นักวิจยัด้านเวยีดนามศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จากคณะกฎหมายและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aix-
Marseille III ประเทศฝรัง่เศส 
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แผนที่ 3  แสดงภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่บริเวณทะเลจีนใต้ที่ถูกโอบล้อมด้วยประเทศผู้เรียกร้องสิทธิทั้ง 6 
ประเทศ 

ปัจจัยเบื้องหลังที่ท าให้ปัญหาทะเลจีนใต้กลับมาปะทุข้ึนอีกครั้งมีอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ 
ปัจจัยแรก คือ การที่จีนแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลประโยชน์หลักเหนือดินแดนพิพาท เมื่อเดือนมีนาคม 

2555ท าให้ นายเจมส์สไตน์เบิร์ก (James Steinberg) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ได้เดินทางเยือนจีนและได้เข้าพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีน โดยด้านเจ้าหน้าที่จีนได้ถ่ายทอดสารผ่าน
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปยังรัฐบาลวอชิงตัน ใจความว่า “ทะเลจีนใต้นั้นเป็นผลประโยชน์หลัก (core interest) ของ
รัฐบาลปักกิ่ง”จีนได้จัดล าดับความส าคัญของทะเลจีนใต้ให้เป็นผลประโยชน์หลักของจีนเทียบเท่ากับไต้หวันและทิเบต 
และได้ประกาศอย่างเป็นทางการทั้งภายในและภายนอกประเทศว่า“รัฐบาลจีนไม่ปรารถนาที่จะเจรจาต่อรองในเรื่อง
ดังกล่าว และจะไม่ยอมอ่อนข้อในการใช้ก าลังทหารเข้าปกป้องสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนเช่นกัน”การกระท าฝ่ายเดียว
ของจีน (Unilateral Action) ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเลบนมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผนวกกับการที่จีนได้ปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(People's Liberation Army: PLA)
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปยังคงมีความคลุมเครือ พร้อมกันกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ ยังปรากฏการด าเนินการทางทหารที่ยึดมั่นตามหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อทะเลจีนใต้ 
อาทิ การประกาศห้ามรัฐชายฝั่งอ่ืนๆ ท าประมงในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้การจับกุมตัวลูกเรือและเรือประมงต่างชาติและการ
ปะทะกับเรือญี่ปุ่นบริเวณหมู่เกาะเซนกากุของจังหวัดโอกินาวา เหล่านี้ท าให้การแถลงการณ์ของจีนเรื่องผลประโยชน์หลัก
ในทะเลจีนใต้มีความชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้น การที่จีนยกระดับผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ให้เป็นผลประโยชน์หลักของ
จีนนั้น ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบใหม่ของกรณีพิพาททะเลจีนใต้ 

ปัจจัยที่ 2 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ นั่นก็คือ ท่าทีของสหรัฐอเมริกา
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สหรัฐอเมริกา เคยวางตัวเป็นกลางต่อกรณีพิพาททะเลจีนใต้ ภายหลังจากท่ีจีนออกแถลงการณ์
ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังแสดงออกถึงจุดยืนที่มีต่อข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกา – ฟิลิปปินส์ ว่าไม่มีผล
ครอบคลุมหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ (Spratly Islands) และมองว่ากรณีพิพาทดังกล่าวเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไข
ร่วมกัน โดยกลุ่มรัฐผู้พิพาทมากกว่า แต่ในปัจจุบันท่าทีของสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ใน
หลายวาระ ดังนี้ 

1) ในที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
(ASEAN Regional Forum : ARF) ครั้งที่ 17  ที่จัดขึ้นที่กรุงฮานอย เมื่อกรกฎาคม 2553 ในการประชุมครั้งนั้นนางฮิล
ลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมและได้กล่าวเน้นย้ าในที่ประชุมว่า 
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) ในทะเลจีนใต้นั้น เป็นผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
เช่นเดียวกันและยังกล่าวอีกด้วยว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมการจะผลักดันข้อริเริ่มและมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
บนพ้ืนฐานของหลักการใน “ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีใน ทะเลจีนใต้(the Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea : DOC)” 

2) ถ้อยแถลงของนางฮิลลารี คลินตัน อันเป็นชนวนเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดคดี USNS Impeccableเมื่อ
เดือน มีนาคม 2552ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือ Impeccable ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ก าลังแล่นเรือ
เพ่ือส ารวจข้อมูลในทะเลจีนใต้ โดยใช้คลื่นเสียงโซนาร์ในการติดตามภัยคุกคามใต้ทะเลลึก กับเรือลาดตระเวนของหน่วย
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พิทักษ์น่านน้ าของจีน จ านวน 5 ล า เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2552 บริเวณทะเลจีนใต้ ห่างจากชายฝั่งมณฑลไห่หนานของ
จีนไปทางทิศใต้ราว 120 กิโลเมตร 

3) สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการลงมติในสภาเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของฟิลิปปินส์
ตามข้อตกลงด้านความมั่นคงที่สองประเทศลงนามร่วมกัน โดยมีผลบังคับใช้ออกมาในรูปแบบของการฝึกซ้อมทางทหาร
ร่วมกันในพ้ืนที่พิพาททะเลจีนใต้ทั้งกับฟิลิปปินส์และเวียดนาม เพ่ือเป็นการรับประกันความปลอดภัยและเสรีภาพในการ
เดินเรือเหนือน่านน้ าทะเลจีนใต้ 

4)  ในที่ประชุมด้านความมั่นคงแห่งเอเชีย หรือ the Shangri - La Dialogue (SLD) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2544 นั้น นายโรเบิร์ต มิคาเอลเกทส์ (Robert Michael Gates) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า จะส่งเรือโจมตีชายฝั่ง (Littoral Combat Ship : LCS) ที่เป็นเรือโจมตีรุ่นใหม่ล่าสุดของ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาประจ าการที่สิงคโปร์และยังมีโครงการที่จะมอบเรือรุ่นดังกล่าวให้เป็นของขวัญแก่ประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกเหนือจากปัจจัยเบื้องหลัง 2 ปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาและจีนจะเผชิญหน้า
กันในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน นับว่าเป็นการยกระดับข้อพิพาททะเลจีนใต้ให้มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นตามล าดับ(วิ
ลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล ,2557) ๓ 
 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจและผลประโยชน์แห่งชาติ 
5.1 อ านาจ (Power) อ านาจของชาติ  หมายถึง  ความสามารถของชาติหนึ่งซึ่งสามารถท าให้ชาติอ่ืนปฏิบัติตาม

สิ่งที่ตนปรารถนา  อ านาจของชาติมีความส าคัญต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 ประการ  คือ  การส่งเสริม
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ และการค้ าประกันความมั่นคงแห่งชาติ 

อ านาจของชาติประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 9 ประการ  ได้แก่   
1) ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์   
2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
3) ปัจจัยทางด้านความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี   
4) ปัจจัยทางด้านประชากร   
5) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ   
6) ปัจจัยทางการทหาร   
7) ปัจจัยทางด้านคุณภาพของรัฐบาล   
8) ปัจจัยทางด้านขวัญและก าลังใจของคนในชาติ   
9) ปัจจัยทางด้านนโยบาย 

 
อ านาจของชาติยังประกอบด้วยปัจจัยย่อยอีก 6 ประการ  ได้แก่   

1) ลักษณะประจ าชาติและมรดกทางประวัติศาสตร์   
2) อุดมการณ์แห่งชาติ   
3) อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมทางการเมือง   
4) ผู้น าทางการเมือง   

                                         
๓The Japan Institute of International Affairs, 南シナ海問題における日本の役割と課題, accessed December ๒๐, ๒๐๑๓, 
available from http://www๒.jiia.or.jp/RESR/column_page.php?id=๒๑๑ 
บทความเรื่อง บทบาทของญี่ปุ่นและปัญหาที่ต้องแก้ไขในกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้.แปลและเรียบเรียง โดยนางสาววิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการกลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีส านักภาษาต่างประเทศ 

http://www2.jiia.or.jp/RESR/column_page.php?id=211
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5) ศิลปะทางการทูต   
6) สถานการณ์ระหว่างประเทศ 

 
5.2 ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของการก าหนดและการด าเนิน

นโยบายต่างประเทศ  เมื่อพูดในภาพกว้างผลประโยชน์แห่งชาติจะเป็นตัวก าหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ ภายใน
ระบบการเมืองระหว่างประเทศและเป็นปัจจัยน าเข้า  (Input)  ให้รัฐก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือก าหนดพฤติกรรมของรัฐ
ในเวทีการเมืองโลก  ผลประโยชน์แห่งชาติจะมีความหมายหรือลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละชาติซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งที่จัดต้องได้  (Tangible Interest)  และสิ่งที่จับต้องไม่ได้  (Intangible interest)  ความส าคัญของ
ผลประโยชน์แห่งชาติได้ผลักดันให้ผลประโยชน์แห่งชาติกลายเป็นหัวใจส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดย
ปรากฏในหลักการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ว่า “ประเทศไม่มีศัตรูถาวร  ประเทศไม่มีมิตรถาวร  ประเทศมี
เพียงผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวร” (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม,2553) 
 ส าหรับความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติในเชิงลึกอาจออกแบ่งได้เป็นสองความหมาย ตามนัยทีถูกใช้
ในทางการเมืองระหว่างประเทศ (Griffith, Martin., Callaghan, Terry O. an  ่ d Roach, Steven C., 2008, pp. 
216-218 อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) กล่าวคือ 
 ความหมายแรก ถูกใช้เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์เป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ของ
นโยบายต่างประเทศ ดังที เจมส์ เอ็น รอสเนา (James N. Rosenau) กล่าวถึงความ      เป็นมาของผลประโยชน์แห่งชาติ 
ว่า ได้ถูกใช้ไปในการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเพ่ือใช้เป็น  เครื่องมือในการบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยการประกาศถึงเป้าหมายของประเทศทีได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที16 โดยในประเทศ
อิตาลีได้เน้นในเรื่องอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy) อันเป็นผลสืบเนืองมาจากก าลัง
อ านาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต่อมาในศตวรรษที 17ในวงการเมืองประเทศอังกฤษได้
กล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องการมีเกียรติยศของประเทศ (National Honor) และผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest)  รวมทั้งเจตนารมณ์ (General Will) ของประเทศและต่อมาก็ได้ถูกน าไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ 
 ส่วนอีกความหมาย ได้ถูกน าไปใช้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวาทะกรรมทางการเมือง (Political Discourse) เพ่ือ
วิเคราะห์และสนับสนุนการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศ ดังกรณีที ฮันส์ เจ มอร์เก็นทาว (Hans J. Morgenthau) ได้
วิเคราะห์ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ในการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศด้วยการใช้ก าลังอ านาจของ
ประเทศ (Morgenthau, Hans J., 2005, pp.4-16อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) โดยเฉพาะในมิติทางการทหาร
และทางเศรษฐกิจที่สามารถครอบง าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ในการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศของผู้ก าหนดนโยบายโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติทีถูกผลักดันจากเงื่อนไขทีเป็น นโยบายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Diplomatic Milieu) 
และได้น าไปสู่การพึงพาอาศัยกันอย่างสลับซับซ้อน (Complex Interdependence) ในสังคมโลก( World Society) 
(Evans, Graham and Newnham, Jeffrey, 1998, p. 345อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) ซึ่งปัจจุบันสังคมโลกมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะทีเป็นเครือข่าย โดยมีการผนึกก าลังเป็นประชาคมในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งมี
กลไกการจัดระเบียบของการเป็นสมาชิกและมีรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพ่ือ
ความร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) และยอมรับในผลประโยชน์ร่วมกัน (Martinelli, Alberto, 
2005, pp. 241-260อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) ความหมายของผลประโยชน์แห่งชาติทั้งสองกรณีดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการตกลงใจในการด าเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่
กระทบต่ออ านาจอธิปไตยของประเทศและการด าเนินนโยบายต่างประเทศรวมทั้งปัจจัยภายในประเทศจากความ
หลากหลายของผลประโยชน์ที่เป็นสาธารณะ อันท าให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 
การด ารงอยู่ของประเทศ (Self Preservation) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) การกินดีอยู่ดีของประชาชน (Well - 
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Being) การส่งเสริมและรักษาเกียรติภูมิ (Prestige) การเผยแพร่และรักษาอุดมการณ์ (Ideology) ตลอดจนการแสวงหา
และเพ่ิมพูนก าลังอ านาจของประเทศ (Lerche, Charles O. and Said, Abdul A., 1995, p. 28 อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตย
กุล ,2555) 
 ดังนั้น ผลประโยชน์แห่งชาติจึงเป็นกุญแจส าคัญหรือเป้าหมายของการก าหนดนโยบายต่างประเทศ แต่
ผลประโยชน์แห่งชาตินั้นอาจจ าแนกออกเป็นมิติต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานที่แตกต่างกันเพ่ือการน าไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1    , pp. 18-21 อ้างในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) 
ดังนั้น  

1) บนพื้นฐานของเนื้อหา โดยแบ่งเป็น  
 ผลประโยชน์ด้านการเมือง (Political Interests) เช่น เอกราชและบูรณภาพของประเทศ สถานภาพ

ระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ด้านความมั่นคง (Security Interests)  เช่น เขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลรวมทั้ง

ศักยภาพทางการทหาร เป็นต้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Interests) เช่น การส่งออก
และน าเข้าทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกของ
เทคโนโลยี เป็นต้น  

 ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Interests) เช่น การด ารงรักษาวัฒนธรรมของประเทศ เป็น
ต้น 

2) บนพื้นฐานของเวลา โดยแบ่งเป็น  
 ผลประโยชน์ทีไม่เปลี่ยนแปลงหรือมั่นคง (Constant Interests) เช่น ความอยู่รอดปลอดภัยของ

ประเทศ เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ทีแปรเปลี่ยนตามระยะเวลา (Variable Interests) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม 

เช่น ผลประโยชน์ในระยะสั้นประมาณ 1-2 ปี ระยะปานกลางประมาณ 3-10 ปี และระยะยาว
ประมาณ 10 ปี ขึ้นไป เป็นต้น 

3) บนพื้นฐานของความส าคัญ โดยแบ่งเป็น 
 ผลประโยชน์ที่ถาวร (Vital Interests) เช่น การมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ส าคัญระดับสูง (Extremely Importance Interests) เช่น ความสมดุลทางยุทธศาสตร์

ระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ทีส าคัญ (Importance Interests)เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นต้น 

4) บนพื้นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็น 
 ผลประโยชน์ทีเป็นสากล (Universal Interests) เช่น อ านาจอธิปไตยของประเทศ เป็นต้น  
 ผลประโยชน์บางส่วน (Partial Interests) เช่น การมีประเทศทีเป็นพันธมิตร ฯลฯ 
 ผลประโยชน์เฉพาะด้าน (Individual Interest) เช่น ความทันสมัยของประเทศทีทัดเทียมกับประเทศ

อืน ๆ เป็นต้น  ัพ้ืนฐานทั้งสีประการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงเป้าหมายของการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศอันเกียวข้องกับแนวคิดการได้มาซึผลประโยชน์แห่งชาติ(ไชยสิทธิ์ตันตยกุล,2555)๔ 

  
 Charles O. Lercheและ Abdul A. Saidได้อธิบายความหมายทางวิชาการไว้ว่า แนวคิดผลประโยชน์
แห่งชาติ ใช้เพ่ือวิเคราะห์การเมืองและการที่มาของนโยบายโดยที่ผลประโยชน์แห่งชาติจะไม่มีลักษณะตายตัวและ
                                         
๔พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (ผู้อ านวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) บทความเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติกับการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน . ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ .สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ จากเว็บไซต์ 
http://www.vijaichina.com/author/๙ 
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เวลา และ อุดมการณ์ของผู้น า กระท าทางการเมืองโดยใช้แนวคิดดังกล่าวเป็น
เครื่องมือในการอธิบายหรือประเมินแหล่งผลประโยชน์ยังสามารถเกิดข้ึนกับรัฐในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
Hans J. Morgenthau ได้ให้ค านิยามของผลประโยชน์แห่งชาติ หมายถึง “การที่รัฐหนึ่งด าเนินนโยบายใดๆโดย
วัตถุประสงค์ที่จะปกป้องอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ ของตนไว้จากการรุกรานของชาติ
อ่ืนๆ รัฐต่างๆอาจด าเนินนโยบายความร่วมมือกัน แข่งขันกัน ถ่วงดุลหรือเป็นพันธมิตรโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยมองว่ารัฐจะด าเนินนโยบายต่างประเทศบนรากฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ และแต่ละรัฐจะ
กระท าทุกประการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนซึ่งผลประโยชน์นั้นเป็นตัวก าหนดการกระท าของรัฐที่ท าให้รัฐมีอ านาจ 
และอ านาจนั่นเองที่จะทาให้สามารถควบคุมรัฐอ่ืนๆได้”โดย Morgenthau ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้รัฐอ่ืนมีอ านาจ
เหนือกว่ารัฐอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สมรรถนะทางด้านอุตสาหกรรม แสนยานุภาพของ
กองกาลังทหารประชากร ลักษณะของชาติ ขวัญ กาลังใจของชาติ ความสามารถทางการทูตและความสามารถของรัฐบาล 

สรุปได้ว่าผลประโยชน์แห่งชาติ  หมายถึง  สิ่งที่เป็นความต้องการและความมุ่งหวังวัตถุประสงค์ของประเทศใน
การด าเนินความสัมพันธ์กับตัวแสดงต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศที่จะปกป้องอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา 
ภาษา เชื้อชาติ ของตนไว้จากการรุกรานของชาติอ่ืนๆ รัฐต่างๆอาจด าเนินนโยบายความร่วมมือกัน แข่งขันกัน ถ่วงดุลหรือ
เป็นพันธมิตรโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายรัฐจะด าเนินนโยบายต่างประเทศบนรากฐานของ
ผลประโยชน์แห่งชาติ และแต่ละรัฐจะกระท าทุกประการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนซึ่งผลประโยชน์นั้นเป็นตัวก าหนด
การกระท าของรัฐที่ท าให้รัฐมีอ านาจ และอ านาจนั่นเองที่จะทาให้สามารถควบคุมรัฐอ่ืนๆได้ 

ปัจจัยที่ก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติมี 4 ประการ  ได้แก่   
1. ความอยู่รอดและความมั่นคงของประเทศ   
2. ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ   
3. การขยายอ านาจ 
4. เกียรติภูมิของประเทศ 

 
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า กรณีพิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า จากพฤติกรรมการแสดงออกของประเทศที่เกี่ยวข้องนั่นแสดงถึงคือการที่รัฐที่อ้างสิทธิ์เหล่านั้น พยายาม
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติที่ส าคัญ รัฐจ าเป็นต้องรักษาการด ารงอยู่ของชาติ  (Self-preservation) หรือการด ารงรักษา
ความเป็นชาติอันได้แก่การรักษารัฐบาลดินแดนประชาชนและอ านาจอธิปไตยดังนั้นการที่รัฐต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่
ในทะเลจีนใต้  จึงถือว่ารัฐตนมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้หากต้องสูญเสียไปย่อมหมายถึงการเสีย
ผลประโยชน์แห่งชาติรัฐต่าง ๆ เหล่านั้นจึงพยายามทุกทางอันเป็นการแสดงออกถึงอ านาจของรัฐเพ่ือรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการรักษาดินแดนและอ านาจอธิปไตยของตน แต่ละรัฐมีเป้าหมายของความมั่นคงปลอดภัย  (Security) ด้วย
การป้องกันและลดภัยคุกคามที่มีต่อรัฐ ในขณะเดียวกันทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้รัฐต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลจีนใต้พยายามทุกวิถีทางเพ่ือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่งค่ังของชาติ  
          ชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแสดงส าคัญของปัญหาข้อพิพาทในการการอ้าง
สิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้เช่นกัน เนื่องจากสหรัฐฯเล็งเห็นว่าปัญหานี้ย่อมมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่ภูมิภาคนี้เป็นยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างเขตอิทธิพลใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจและสกัดก้ันการก้าวขึ้นมาครองความเป็นเจ้า (Hegemony) ของจีนนั่นเอง 
  

6. สรุป 
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กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นความขัดแย้งในการการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ เป็นความขัดแย้งที่
วิกฤตที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจลุกลามใหญ่โตจนอาจกลายเป็นสงครามในอนาคตได้  ความขัดแย้ง
ในหลายประเด็นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้นี้ จุดที่มีความขัดแย้งที่สุดและได้รับการจับตามองจากทั่ว
โลกคือ การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล ดังสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

จากการศึกษาข้างต้นจะพบว่า กรณีพิพาทในการการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ เป็นปัญหาที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากมีรัฐผู้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้ถึง 6 รัฐ ยิ่งไปกว่านั้นการอ้างสิทธิ์ของรัฐดังกล่าวยังมีความซ้ า 
ซ้อนกันอยู่ในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาที่เกิดจากจีน เนื่องจากจีนเป็นประเทศท่ีอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีน
ใต้เกือบทั้งหมด และจีนเองก็มีท่าทีแข็งกร้าวต่อการอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณทะเลจีนใต้มาตลอด  

กรณีพิพาทในการการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ เป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จะน าวิธีการแก้ปัญหาหรือระงับข้อพิพาททางการศาลมาใช้คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจีนมีท่าทีและจุดยืนมาตลอด ทั้ง
พยายามหลีก-เลี่ยงและไม่ยอมรับการตัดสินโดยวิธีการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย  

นอกจากนี้ ยังมีชาติมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวแสดงส าคัญของปัญหาข้อพิพาท
ในการการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต้ เนื่องจากสหรัฐฯเล็งเห็นว่าปัญหานี้ย่อมมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่นี้   สหรัฐฯกล่าวอย่างเปิดเผยว่า สหรัฐฯ จะยังคงปฏิบั ติการทาง
การทหารในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป เพ่ือรักษาอิสรภาพให้ประเทศต่างๆ สามารถส ารวจและหาผลประโยชน์
ทางทะเลในน่านน้ าสากล  ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ได้จัดซ้อมรบประจ าปี SEACAT (Southeast Asian Cooperation and 
Training) กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าสหรัฐฯ เองก็พร้อมเข้ามาแทรกแซงทุกเมื่อ โดย
สหรัฐฯ ย้ าจุดยืนของตนในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) และการเข้าถึงอย่างเสรี (Open 
Access) โดยเรียกร้องให้จีนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศท าให้จีนไม่พอใจต่อท่าทีของสหรัฐฯ  ในทัศนะของจีน การ
เข้ามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้เป็นยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างเขตอิทธิพลในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือถ่วงดุลอ านาจและสกัดก้ันการก้าวขึ้นมาครองความเป็นเจ้า (Hegemony) ของจีนนั่นเอง 

ที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออก มีอัตราสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ถึงแม้ว่าจะ
ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อหลาย ปีก่อนก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงเช่นนี้ ย่อมควบคู่กัน
กับความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออกจะด าเนินไป อย่าง
ต่อเนื่อง และการใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ ามันจะเพ่ิมข้ึนทุกปี อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้ ยังคงต้อง
พ่ึงพาการน าเข้าน้ ามัน จากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งการขนส่งน้ ามัน รวมทั้งการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ เข้าสู่
ภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่จะต้องผ่านทางช่องแคบมะละกา แล้วต่อไปยังพื้นท่ีส่วนอื่นของทะเลจีนใต้ ก่อนขนส่งต่อไปยังประเทศ
ต่างๆ ในเอเซีย-แปซิฟิค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของทะเลจีนใต้ต่อภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง 

 และด้วยผลประโยชน์อันมหาศาลนี้เอง ที่น าไปสู่ความขัดแย้งที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ตราบใดที่ยังไม่
สามารถหาข้อยุติในการอ้างสิทธิที่คาบเกี่ยวกันได้ การจัดตั้งกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี และจัดท า “ระเบียบ
ปฏิบัติ” ที่ยอมรับร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันต่อความความมั่นคงและความสงบ
สุขของภูมิภาคต่อไป 
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การประเมินผลการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางภัชลดา สุวรรณนวล 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ๒. เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาและความคุ้มค่าของโครงการ ๓. เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาด้าน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔. 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือหน่วยงานผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ได้แก่ ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๘๖ คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๓๒๗ คน และ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๓๒๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ค าส าคัญ : การประเมินผล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 ๑) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง ๓ โรงเรียน พบว่า มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมของชุมชนในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการน าแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนมาถ่ายทอดให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดการเรียนรู้  พบว่า มีการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนรู้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สื่อ
การเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจ าลองแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนไว้ภายในบริเวณ
โรงเรียน เชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พบว่า ได้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
ปฏิบัติกระบวนการและทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย มีการอบรมให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียน
มาและศึกษาในเนื้อหาสิ่งที่ต้องเรียนในเทอมถัดไปเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน การนิเทศและก ากับติดตาม มีแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน และด าเนินการนิเทศภายในโดย
ผู้บริหารและคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
เพ่ือเกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน ส าหรับการนิเทศภายนอก มีการนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมทั้งในการด าเนินการตามนโยบายจุดเน้น ๑๒ ข้อ 
และการนิเทศโครงสร้างหลักสูตรในทุกระดับชั้น องค์ประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมี



๔๔๐ 
 
ความสามารถด้านการอ่าน ได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้านการอ่านการเขียน โดยการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน มีวิธีด าเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถด้าน
การคิดและเขียน ได้การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความคิดต่อยอดในการเพ่ิมเติมและการบูรณาการ  เน้นการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับช่วงชั้น ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาได้ มีการจัดค่ายหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในการเรียนและในชีวิตประจ าวันที่แท้จริง มีหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
มุ่งเน้นตามความถนัดของตนเองจนเกิดความช านาญและแก้ไขปัญหาเป็นตามทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงขึ้น ส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) ร้อยละ ๘๙ ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและร้อยละ ๗๙-๖๙ นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ ตัวชี้วัดที่  ๕ นักเรียนเป็นเด็กดี มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักค าสอนตามแนวทางของท่านพุทธทาส มุ่ง
ปลูกฝัง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเป็นผู้ที่มีความประพฤติและการปฏิบัติดี เป็นคนดีของสังคมและชุมชน องค์ประกอบด้าน
การเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา แต่ละโรงเรียนมีอัตลักษณ์
ของโรงเรียนที่โดดเด่นแตกต่างกัน กล่าวคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ที่มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านวิชาชีพเพ่ือให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอน
เกลี้ยง) มุ่งเน้นทักษะการไหว้ และแนวการจัดการเรียนการสอนตามแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๓  (บ้านนา) เน้นพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการยิ้มไหว้ทักทาย นักเรียนมีสัมมาคารวะ และการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพบว่า ทั้ง ๓ โรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร ซึ่งก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบงานใด เป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น เพ่ือให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพบว่า ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีการประสานงานกับ
ชุมชนโดยการท างานฝีมือ อาหารพ้ืนบ้าน โดยเพราะโครงการอาชีวะอาสาเพ่ือการบริการชุมชน ซึ่งคือได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มีการ
จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและอาหารพ้ืนบ้านโดย ปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากร
พ้ืนบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) มีการเชิญปราชญ์
ชาวบ้านให้ความรู้ในโรงเรียน และไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเขตอ าเภอบ้านนาเดิม  

๒) ระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๓  โรงเรียน มีระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาภาพรวมและราย
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ  
 ๓) ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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๔) ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย์) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากร โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
    
ABSTRACT 

The purposes of evaluation of Division of education, religion and culture Suratthani Provincial 
Administrative Organization were to ๑ . evaluate the effectiveness of educational management of the 
division ๒ . evaluate the effectiveness of the educational implementation and the valuable project.๓. 
evaluate educational results related to strategic plans of the division. ๔ .  evaluate the satisfaction of the 
people or service users towards educational management and the schools under Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๕ . search guidelines for the educational development the schools under 
the Division of education, religion and culture Suratthani Provincial Administrative Organization. The 
quality sample was used in this study including specific school administrators. The quantitative samples 
were ๘๖  teachers and school board, ๓๒๗  parents, and ๓๒๗  students under Suratthani Provincial 
Administrative Organization. The tools used to collect data were questionnaire and structured interview. 
Data processing analysis was used by social science application software. The statistics used for data 
analysis was descriptive statistics such as frequency, percentage, average and standard deviation 
          The results showed that  
 ๑ ) Evaluation of educational achievement of three schools  was showed that learning and 
teaching curriculum was developed focused on competent students and its relationship with the social 
context of the local community. The community had opportunity to participate. The learning resources 
in the community were directly and always transferred experiences to students. Learning management 
was found that its plan was consistent with the indicators of all subjects. Learning activities met the 
students’ learning objectives composed of knowledge, skills, and processes, desirable attribute, learning 
diverse materials relevant to learning activities, simulation learning for students around the school, 
inviting speakers, local community wisdom, or inviting outside speakers to lecture for students. 
Supporting learning development was found that teachers were developed by being trained or 
attending seminars to increase learning skills to students. Students were trained and supported to 
arrange academic camps of each subject. They were taught to review subjects for next term to meet 
the guidelines students’ interest. There were internal teaching monitors who were administrators and 
committees to know learning and teaching problems of teachers. They wanted to understand the same 
problem and develop the similar ways. The external teaching monitors were professional educators of 
the division. They visited the school and gave additional suggestion following the ๑ ๒  policies. 
Curriculum structures of every class level were monitored and focused on student output. The first 
indicator was written that the students were able to read. All indicator targets were achieved. The 
activities supporting reading development were arranged. There were various activities in each school. 
The second indicators focused on critical thinking and writing. They were taught by using additional 
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knowledge and integration. Appropriate techniques were applies for each class level. Project – based 
learning was used for learning and teaching.The third indicator was to increase students to think, do, 
and solve problems, operate in teams to practice thinking process. Teachers could solve problems of 
each situation for students leading their students. They were able to adapt in their daily lives. An 
innovative curriculum enabled students to learn and think critically. They were focused on their 
aptitude to achieve proficiency and skill-based learning project. The fourth indicator showed that the 
students achieved learning according to the curriculum. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๑  (Don Sak Pha Dung Wittaya) and The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๒  (Ban Don Kleaing) had higher O-NET. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๓  (Ban Na) demonstrated 89% of the students had the skills to seek 
knowledge on their own. They loved learning and enabled themselves to develop continuously. ๖๙ -
๗๙ % of students had ability to think, analyze, synthesize and consider.  They had creative thinking to 
improve student achievement program from the basic education of the national assessment. The fifth 
indicator showed that they were good students. The curriculum focused on the process of teaching 
and learning skills based on the teachings of Buddhadasa Bhikkhu approaches to cultivate knowledge 
and learning. They were good people of the society and community. These were elements of 
strengthening the institution. The first indicator was identities of the school. Each school had different 
identities. The school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๑ (Don Sak Pha Dung Wittaya) 
focused on teaching profession in order that students continued their career. The school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๒  (Ban Don Kleaing) focused on Wai and the management of 
teaching as a botanical garden school. The school of Suratthani Provincial Administrative Organization 
๓  (Ban Na) focused on the behavior of students who greeted with respect and applied local wisdom 
to participate in the activities of teaching. The second indicator showed educational assurance and 
quality improvement within the school. Three schools had committees who were responsible for 
coordinating and supporting to all parties to work together as a team. There was commission under the 
administrative structure. The committees were responsible for educational assurance and quality 
improvement according to external quality assurance. The third indicator stated the participation of the 
community in the educational development of the schools. It was found that the school invited the 
community to participate in the development of education. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๑    (Don Sak Pha Dung Wittaya) coordinated with community to make 
handcraft, and cook local food. There was vocational volunteer for community service. This project 
was the best practice project the school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๒ (Ban Don 
Kleaing).  There was a project to strengthen local knowledge of herbs and foods by local scholars or 
local speakers in the community to transfer knowledge to the students. The school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๓  (Ban Na) invited local scholars to enlighten knowledge. There 
were field trips for the students at learning centers in Ban Na Derm. 

๒ ) The level of effectiveness of Division of education, religion and culture Suratthani Provincial 
Administrative Organization of three schools was found that the performance management system and 
an overview of all the elements was at a high level. 
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          ๓ )  Evaluation result of education was found that they were related with the strategic plans of 
Division of education, religion and culture and strategic plans od Suratthani Provincial Administrative 
Organization.  
 
 ๔ ) The analysis evaluated the satisfaction of people towards education was found that the 
school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๑  (Don Sak Pha Dung Wittaya)  had overall 
and each side of satisfaction was at the highest level.The personnel side of the school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๒ (Ban Don Kleaing) had overall and each side of satisfaction was 
at the highest level. And the school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๓(Ban Na) had 
overall and each side of satisfaction was at the highest level of  building and environment.  
Keyword: Evaluation , Suratthani Provincial Administrative Organization 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 แนวนโยบายทางด้านการศึกษาตามที่ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(๒๕๕๐ : ๒๔) มาตรา ๘๐ ระบุให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  สาระส าคัญของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแล
จากภาครัฐ การจัดการศึกษา โดยให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลจากภาครัฐ การจัดการ
ศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ในการยกระดับคุณภาพประชากรและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในการด าเนินการ และมีเป้าหมายชัดเจน คือ 
การพัฒนาคุณภาพประชากรในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ความคิดจิตในสติปัญญา คุณธรรม ค่านิยมและการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สั งคมมีความมั่นคง สงบสุข สมานฉันท์ และมีความ
เจริญ ก้าวหน้าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการศึกษาตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น าส่วนราชการ ประชาชนและผู้ปกครองมาเป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสถานศึกษา พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพและจิตใจที่ดี 
ให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตสามารถมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม มีทักษะ
ด้านภาษาและอาชีพ เพ่ือรองรับตลาดเสรีแรงงานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความรับผิดชอบเข้าใจและยอมรับใน
วัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาโดยสันติวิธี จิตสาธารณะและจิตส านึกในความเป็นไทย 
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑, ๒๕๕๗ : ๑๕-๑๖) 
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 การประเมินผลทางการศึกษามีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนท าให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้ผลการวัดและประเมินผลดีขึ้นช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่รู้
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  เมื่อไม่สามารถตอบค าถามหรือตอบแบบทดสอบได้ผู้เรียนจะไปศึกษาเพ่ิมเติมก่อให้เกิดนิสัยอยากรู้
อยากเห็นมากขึ้นท าให้ทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองว่าเด่นด้อยในเรื่องใด ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไร  
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ ของนักเรียน  ท าให้ทราบถึงผลการสอนของครูว่ามี
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงไร ท าให้ครูได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนหรือการก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
สอนที่เหมาะสมต่อไป ช่วยให้ครูก าหนดเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีที่ประสงค์จะสอน
เพ่ิมเติมหรือสอนซ่อมเสริม  ประโยชน์ต่อผู้ปกครองนักเรียน  ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการหรือความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักเรียนเป็นระยะๆ ดังนั้น จึงต้องให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบด้วยเพ่ือที่ผู้ปกครองจะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อไปประโยชน์ต่องานแนะแนว ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เช่น การวัดเจต
คติ การวัดความสนใจ การวัดบุคลิกภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความถนัด  เป็นข้อมูลของนักเรียนที่มี
ประโยชน์ต่องานแนะแนวในการให้ค าแนะน าหรือข้อชี้แนะเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ  การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัวของ
นักเรียนที่ประสบอยู่ ประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา การประเมินผลโดยภาพรวมของสถานศึกษานั้น ๆ จะเป็นข้อมูล
บอกถึงประสิทธิภาพในการจัดและการบริหารการศึกษา และการวัดผลและการประเมินผลเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น การคัดเลือกบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ การสอบคัดเลือกการจัดแยกประเภทนักเรียน
นักศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ภัทรา นิคมานนท์, ๒๕๔๓ : ๒๕) 
 เมื่อพิจารณาแนวคิดริเริ่มการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีผู้ให้
แนวคิดว่าควรเริ่มจากการประสานการท างานร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในงานด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการก่อสร้าง การจัดหา การซ่อมแซมบ ารุงรักษา อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา ดังนั้นส่วนงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่จะน าแนวนโยบาย หรือน าแนวด าเนินงานสู่การปฏิบัติ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานให้บัง
เกิดผลที่ชัดเจน และเพ่ือเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง บุคลากรและการบริหาร
จัดการทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ(ขนิษฐา นุตตะระ, ๒๕๕๒ : ๔) ในการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลจะ
ให้การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ และมีการจัดอบรมครูผู้สอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่
เสมอ จากการประเมินความสามารถทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหา
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับต่ า จ านวน
นักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารยังมีน้อย จ านวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่คล่องยังมีมาก
พอสมควร ครูใช้แหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อย นักเรียนไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร ส าหรับสถานศึกษาพบว่า นโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไม่มีความต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงตามวาระการด ารงต าแหน่งของนักการเมือง ระเบียบการปฏิบัติงานขอ ง
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ครูมีภาระงานนอกเพ่ิมขึ้น ครูอัตราจ้างลาออกบ่อยท าให้ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนลดลง กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ขาดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกอง
การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด และระบบเครือข่ายการสื่ อสารประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงและระบบข้อมูล
สารสนเทศยังขาดประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสอนของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มี
ความจ าเป็นที่จะต้องประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจะได้การทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและน าผลที่ได้จะ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



๔๔๕ 
 
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคต ซึ่งจากการวิจัยของสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร และ
คณะ (๒๕๕๐ : ๒) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยใช้วิธีการประเมินเสริมพลัง  ผลการวิจัยพบว่า ผลการด าเนินงานประเมินเสริมพลัง ท าให้เกิดประโยชน์ ๒ 
ระดับคือ ๑) ระดับบุคคลเป็นการสร้างความเข้าใจต่อระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาร่วมกัน ท าให้
เกิดความกระตือรือร้นและตระหนักต่อการร่วมค้นหาสารสนเทศและตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการประเมิน โดยเฉพาะทักษะการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน และการน าข้อสรุปมาใช้ในการตัดสินใจ และท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตื่นตัว มีการประสาน
แผนพัฒนาและสื่อสารร่วมกันระหว่างคณะครู และมีการตรวจสอบติดตามอย่างเป็นระบบ ๒)ระดับสถานศึกษา เป็นการ
ท าให้ทุกคนรับรู้ถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน และท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในสถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้  ๑) องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน ๒) 
องค์ประกอบ ด้านกระบวนการจัดการศึกษา  ๓) องค์ประกอบด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และหลักสูตร  ๔) 
องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และด้านความคุ้มค่าของบประมาณตามโครงการ  เพ่ือใช้
เป็นแนวในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  
 ๒. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการ การประสานงานภายในหน่วยงาน 
ชุมชน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และความคุ้มค่าของโครงการ 
 ๓. เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ๔. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือหน่วยงานผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการ ศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      สุราษฎร์ธานี ด้านความสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  
 ๕. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ผลที่ได้รับจากการวิจัย 

๑. ทราบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๒. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น  และความคุ้มค่าของ
โครงการ 
 ๓. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานผู้รับบริการ ที่มีต่อการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๔๔๖ 
 
 ๔ ทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ค าส าคัญ  การประเมินผล, การจัดการศึกษา, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบคิดในการวิจัย 

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการศึกษา องค์ประกอบด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
และหลักสูตร องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และด้านความคุ้มค่าของงบประมาณตาม
โครงการ ด้านการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้น การประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษา ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา และหา
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยมีวิธีการดังนี้  ส าหรับโครงการใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  ๑.กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ สถานศึกษา รวมจ านวน ๗ คน 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ๒. กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๘๖ คน ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน  ๓๒๗ คน และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายตามสัดส่วนทั้ง ๓ โรงเรียน  
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง เป็นประเด็นค าถามเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่  
  ๑.๑ องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศและก ากับติดตาม 
ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล  
  ๑.๒ องค์ประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและเขียน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตัวชี้วัด
ที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ ๕ นักเรียนเป็นเด็กดี  
  ๑.๓ องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และตัวชี้วัดที่ ๓ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  



๔๔๗ 
 
 ๒. แบบสอบถาม จ านวน ๓ ชุด ได้แก่ 
  ชุดที่ ๑ ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย  ๓ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และ
โรงเรียนในสังกัด ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ  
   ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
๑. องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา ๒. องค์ประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียน ๓. องค์ประกอบด้านการเสริมความ
เข้มแข็งของสถานศึกษา  
   ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ให้
แสดงความคิดเห็น 
  ชุดที่ ๒ ส าหรับประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน และโรงเรียนในสังกัด 
ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ  
   ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  
  ชุดที่ ๓ ส าหรับประเมินผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  และโรงเรียนในสังกัด ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ  

          ตอนที่ ๒ ค าถามเก่ียวกับองค์ประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
๒ นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและเขียน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ และตัวชี้วัดที่ ๗ 
นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข  
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ๑. รวบรวมข้อมูล และศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระบบการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบค้นผ่าน
เว็บไซต์ และสถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐาน ส าหรับท าการวิจัย 
 ๒. สร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย ดังนี้ 

๑) แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครอง ลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด  
 ๓. การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการน า
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ ชุด แล้วหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Conbach, ๑๙๙๐: ๒๐๒–
๒๐๔)  ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๓ 



๔๔๘ 
 
 ๔. การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ จะท าการเก็บข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม และ
ท าการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
  ๑) การพัฒนาหลักสูตร พบว่า โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๓ โรงเรียน มีการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความสัมพันธ์กับบริบททาง
สังคมของชุมชนในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการน าแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนมา
ถ่ายทอดให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ การจัดการเรียนรู้  พบว่า มีการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สื่อการเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจ าลอง
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนไว้ภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ได้มีการพัฒนา
ครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติกระบวนการและทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน การเชิญผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการอบรมให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดค่ายวิชาการในแต่
ละกลุ่มสาระเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาและศึกษาในเนื้อหาสิ่งที่ต้องเรียนในเทอมถัดไปเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การนิเทศและก ากับติดตาม มีแต่งตั้งคณะกรรมการการ
นิเทศภายใน และด าเนินการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือเกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน  ส าหรับการนิเทศภายนอก มีการนิเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรา ษฎร์ธานี 
ตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมทั้งในการด าเนินการตามนโยบายจุดเน้น ๑๒ ข้อและการนิเทศโครงสร้างหลักสูตรใน
ทุกระดับชั้น ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ พบว่า บางโรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรได้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในขณะที่บางโรงเรียนให้ข้อมูลว่า งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอกับปริมาณและจ านวนนักเรียน ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล   พบว่า โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ต้องการให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ท าหน้าที่ วางแผน และ
ก าหนดนโยบายเท่านั้น ส่วนการบริหารจัดการให้มอบอ านาจให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือ  ความคล่องตัวในด้านการ
บริหารจัดการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดนิทรรศการ การประชุม และสัมมนาวิชาการเฉพาะด้านมาประจ าที่โรงเรียน ส่วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ 
(บ้านนา) อยู่ระหว่างการด าเนินการขยายห้องเรียนเพ่ือเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประสบปัญหาขาด
ครูผู้สอน โรงเรียนจึงใช้เงินรายได้สะสมจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน ๔ คน เพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้น  องค์ประกอบด้านผลที่เกิด
กับนักเรียน ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน พบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดด้านการอ่านการเขียน โดยการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีละ 
๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีวิธีด าเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดและ
เขียน พบว่าโรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความคิดต่อยอดในการเพ่ิมเติมและการบูรณาการ  เน้นการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับช่วงชั้น ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาได้ พบว่า โรงเรียนมีการจัดค่ายหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียนและในชีวิตประจ าวันที่แท้จริง มีหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้นักเรียน



๔๔๙ 
 
ได้คิดวิเคราะห์ มุ่งเน้นตามความถนัดของตนเองจนเกิดความช านาญและแก้ไขปัญหาเป็นตามทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร พบว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย์) และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น ส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) พบว่า ร้อยละ ๘๙ ของ
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และร้อยละ ๗๙-๖๙ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ ตัวชี้วัดที่  ๕ 
นักเรียนเป็นเด็กดี พบว่า โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลัก
ค าสอนตามแนวทางของท่านพุทธทาส มุ่งปลูกฝัง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเป็นผู้ที่มีความประพฤติและการปฏิบัติดี เป็นคน
ดีของสังคมและชุมชน องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละโรงเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่นแตกต่าง
กัน กล่าวคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ
เพ่ือให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มุ่งเน้นทักษะการไหว้ 
และแนวการจัดการเรียนการสอนตามแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓  (บ้านนา) 
เน้นพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการยิ้มไหว้ทักทาย นักเรียนสัมมาคารวะ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจักกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร ซึ่งก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบงานใด เป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น เพ่ือให้สอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พบว่า ได้เปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีการประสานงานกับ
ชุมชนโดยการท างานฝีมือ อาหารพ้ืนบ้าน โดยเพราะโครงการอาชีวะอาสาเพ่ือการบริการชุมชน ซึ่งคือได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มีการ
จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและอาหารพ้ืนบ้านโดย ปราชญ์ชาวบ้านหรือวิทยากร
พ้ืนบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓  (บ้านนา) มีการเชิญปราชญ์
ชาวบ้านให้ความรู้ในโรงเรียน และพานักเรียนไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเขตอ าเภอบ้านนา
เดิม พร้อมเชิญบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เช่น ต ารวจ ส านักงานขนส่งมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒) ระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๓ โรงเรียน มีระดับประสิทธิภาพ ระบบการจัดการศึกษา ภาพรวมและราย
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ๑) องค์ประกอบด้านการเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับมากทุกตัวชี้วัด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และการประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  ๒) องค์ประกอบการด้านการจัดการศึกษา พบว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านงานบุคคล และ ๓) องค์ประกอบด้วยผล
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน  นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และนักเรียนเป็นเด็กดี การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณตามโครงการ และด้านการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน ๙ โครงการ ปรากฏผลดังนี้ ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณตามโครงการ 
พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ  ๔๘.๘๐-๑๐๐.๐๐  ด้านความ
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า การด าเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ เช่น โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม-หน้าที่พลเมือง หลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ท าให้ได้ 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรม
การสอน ท าให้ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้นโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการหลักสูตร
มาตรฐานสากลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) : SMAP ท าให้นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาด้านผลผลิตในระดับดี ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 ๓) ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งพิจารณาได้จากเชิญผู้รู้หรือป
ราชชาวบ้านมาให้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดอบรมจ้างผู้รู้เข้ามาเป็นวิทยากรเพ่ือสอนเพ่ิมเติม 
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระที่สอนและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง พร้อมทั้ง
จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง   

๔) ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย์) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านนา) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม  ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากชุมชน  
 ๕) ส าหรับแนวทางพัฒนากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑) การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ควรมีการ
ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องของโรงเรียนในสังกัด ๒) การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดควรค านึงถึง
ขนาดและจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ๓) สนับสนุนให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ๔) อบรมทบทวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ๕) พัฒนาครูให้สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ๖) ให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๗) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสรรหาครูให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน ๘) การจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  
 
เอกสารอ้างอิง 
             ๑. ภาษาไทย 

๑) หนังสือและเอกสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๕๐). แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
          ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง   
          ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.   
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  ธรรโมสถในการแก้ปัญหาสังคมไทย  

พระมหาศิริพงษ์  ฐิตวิริโย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 
 
บทคัดย่อ 

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนโยงใยถึงกันเป็นลูกโซ่ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในด้านใดด้าน
หนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤตินั้นย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้นด้วย เช่น บ้านเมืองปัจจุบันเกิดภาวะ
วิกฤติ เพราะเป็นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทรุดตัว นักการเมือง บุคคลในสังคมหวังเพ่ือจะกอบโกยผลประโยชน์
เป็นส่วนตัวมากขึ้น ประชาชนอดอยากมากขึ้น จึงเป็นภาวะวิกฤติทางสังคมเมื่อบุคคลในสังคมมีมากขึ้นความเห็นแก่ตัว
มากขึ้น  สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงไม่มีคนเอาใจใส่ดูแลจนเกิดเป็นภาวะวิกฤติทางสิ่งแวดล้อม  ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย
จะต้องน ากระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนี้ดังนั้น ธรรโมสถ
ของผู้ปกครองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหาร คือ ธรรมาธิปไตยปกครองโดยให้ผู้น ามีธรรมะและประชาชนต้องมีธรรมะ
ด้วยธรรโมสถรักษาสังคมและเศรษฐกิจคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันหรือหลักสร้างความส าเร็จทันตาเห็น
นอกจากนี้แล้วใช้หลักการเว้นจากอบายมุข (เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์)ควบคู่กันไป ธรรโมสถรักษาสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรู้จักพอประพฤติปฏิบัติตนด้วยการใช้ปัญญาและพัฒนาจิตอยู่กับธรรมชาติไม่ควร
เบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสร้างรังโดยไม่ท าลายสีและกลิ่นของดอกไม้น าเกสรด้วยจะงอยปากหรือปีกทั้งสองแล้ว
กลับไปท ารวงรัง” 
 
ค าส าคัญ:ธรรโมสถ, ปัญหาสังคมไทย 
      
Abstract 
              The raised problems were threaded together into a chain. The factors supported each other. 
When the crisis in a society happens, the results will affect it. The crisis was maybe caused by the low 
economy.  Political parties in the society hope to have highly profited. There are more hungry people.  
It becomes a social crisis. The society is more selfish. Environmental conditions around it become 
without care until a crisis environment. It is time for Thais to adapt Buddhism in their daily life. 
Administrators have Than-O- Sot.  Than-Ma- Thip- Pa –Tai is ruled by leaders who have Dhama. Than-
O- Sot maintain social and economic. Thit-Tha-Thum-Mi-Ka-Tha  is present benefits or immediate 
success including the abstinence from vices (Debacle of wealth). Than-O-Sot maintains environment. 
Buddhism offers a simple way of life and satiable, behaves with intelligence. Spiritual development 
stays with nature and should not encroach on nature.  That is “Bees nest are built without damaging 
the color and smell of flowers, remove the stamens with their beaks, wings then back to build  the 
nest.” 
Key words: Than-O- Sot, Thai social problems 
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๔๕๓ 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนาและได้รับการหล่อหลอมจากหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึง
เป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาใน
หลายๆ ด้าน กล่าวคือ 

1. ปัญหาทางการเมืองการปกครองเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  
ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น 

2. ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจภายใต้สังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน แม้มนุษย์จะพยายามพัฒนา
ระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจน ามาซึ่งปัญหาสังคม 

3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

พระพุทธศาสนา จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถน าหลักการส าคัญที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในแบบองค์รวม  เพ่ือจะท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจร อันจะส่งผลดีกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ต่างๆ ของสังคมไทยต่อไป  
 
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง 

การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจบาตรใหญ่ เน้นผู้ทรงอิทธิพลและใช้อิทธิพล และการแสวงหา
อ านาจและผลประโยชน์เพ่ือพรรคพวกของตน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้คนท่ัวไปมองการเมืองเป็นแง่ลบซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องนัก คนไทยจ านวนไม่น้อยถูกอบรมให้เชื่อว่า การเมืองเป็นเรื่องสกปรก ไม่สมควรที่ คนสะอาดๆ อย่างประชาชน
ทั่วไปจะมาให้ความสนใจ เป็นเรื่องน่าเกลียดน่าชัง เอาตัวรอดออกห่างเท่าไรยิ่งดี โดยเนื้อแท้แล้ว การเมืองเป็นเรื่องของ
ความดี เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ และเป็นเรื่องของการกระท าเพ่ือส่วนรวม 

ความขัดแย้งทางการเมือง  เป็นปัญหาหลักส าคัญอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน 
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้นจากตัวอย่างสาเหตุเหล่านี้เกิดจากตัวผู้น าเป็น
หลักการเป็นแบบอย่างที่ดีความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลต่อความประพฤติของประชาชน และความซื่อตรง
ของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของนักปกครองสอดคล้องกับหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่เน้นเสรีภาพทางจิต 
เป็นศาสนาแรกที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้น า มีสิทธิในด้านต่างๆ อันไม่ก่อความเดือดร้อนสู่ตนเอง
และผู้อ่ืนนอกจากนี้พระพุทธศาสนา  สอนให้รู้จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ใน
การด าเนินตามอริยสัจ 4  ผู้น าควรน าไปปรับใช้ตามเหตุสถานการณ์นั้นๆ 

ผู้น าควรมีหลักอธิปไตยในการปกครองตนและประชาชนสอดคล้องตามทัศนะของพุทธศาสนาได้กล่าวถึงอธิปไตย
ไว้ 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน้นธรรมะเป็นใหญ่นั้นให้
ผู้น ามีธรรมะ (มุขบุรุษที่ดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) (พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11 หน้า231, เล่มที่ 20 หน้า
186)เห็นได้จากการที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยและล้านนาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙
อันเป็นยุคแรกที่รับพระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประชาคมรัฐของไทย จนถึงยุคอาณาจักรอยุธยาที่แรกสถาปนา
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ และประสบความส าเร็จในการผนวกเอาแคว้นสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจนเกิดเป็นพระ
ราชอาณาจักรสยาม อันเป็นรากฐานของความเป็นประเทศไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันสมัย ตลอดจนพระมหากษัตริย์ไทย
แห่งกรุงธนบุรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งยังด ารงพระราชสถานะเป็นพระประมุขของประเทศไทย



๔๕๔ 
 
ในปัจจุบันนี้ ล้วนด ารงอยู่ในสถานะความเป็น “พุทธกษัตริย์”ซึ่งมีราชธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องก ากับการ
ประพฤตพิระองค์มาโดยตลอด (อ านวย วีรวรรณ , ๒๕๕๕ : 1๗) 

อีกท้ังพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักความสุจริตในการปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าที่ รู้กาล รู้เวลารู้หน้าที่ของตน ดังนั้น
นักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหารนักปกครองซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงว่าเป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือ
ผู้บริหารปรากฏในพระคัมภีร์ศาสนาหลายแห่งด้วยกันแต่ในที่นี้จะขอน ามากล่าวเฉพาะที่ได้แสดงไว้ใน อรรถกถาอัฏฐก
นิบาตอังคุตตรนิกาย (พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๕อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายหน้าที่๑๓๔-๑๓๕)มีใจความว่า
ผู้ปกครองหรือนักบริหารนั้นจะต้องท านุบ ารุงประชาราษฎร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ5 ประการ  คือ 

1. สัสสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบ ารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเป็นต้น  อันเป็นธัญญาหารให้เกิดผลผลิตที่ดี  
มีการส่งเสริมการเกษตรและกสิกรรมให้อุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์พ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ
ทางด้านเศรษฐกิจเนื่องด้วยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยปัจจุบัน ประกอบด้วยการกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ของ
พลเมืองทั้งหมดในข้อนี้ดังจะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด ารงชีพ ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)ถึงฉบับที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และก าลังอยู่ในช่วงแผน
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อีกด้วย 

2. ปุริสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบ ารุงคน  ส่งเสริมคัดเลือกคนมาท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของเขาและการงานที่จะท านั้น ๆ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้ดี  เป็นต้นดังเช่นการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามกฎระเบียบ
ราชการ ส่งเสริมคนในท้องถิ่นเข้าท างานในเทศบาล สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยการให้รางวัลหรือเงินตอบแทนพิเศษ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีความสามารถในชุมชน ให้บริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาคเป็นต้น 

3. สัมมาปาสะ  ผูกประสานสงเคราะห์ประชาชนพลเมืองบ่วงคล้องใจคน  คือการดูแลสุขทุกข์ของประชาชน  
ส่งเสริมอาชีพ  เช่น จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในทางพาณิชยกรรมหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเลื่อม
ล้ าหรือช่องว่างจนแตกแยกกัน  ซึ่งเป็นการท าให้จิตใจของประชาชนเลื่อมใสในผู้ปกครองเช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
ยางพารา กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มวิสาหกิจ จัดอบรมด้านอาชีพ ช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครอบครัวที่ด้อยโอกาส ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดโครงการศึกษาดูงาน ตั้งกองทุนเศรษฐกิจ ชุมชนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาทให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

4. วาชเปยยะพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวานดูดดื่มใจ  รู้จักพูดรู้จักชี้แจงแนะน า รู้จักทักทายถามไถ่ทุกข์สุข
ของประชาชนทุกชั้น  ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ด้วยถ้อยค าที่ประกอบด้วยเหตุผล  ที่เป็นหลักฐานมีประโยชน์  เป็นทางแห่ง
การสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเสริมความสามัคคีท าให้เกิดความเข้าใจดี  ความเชื่อถือและความนิยมนับถือเช่น ให้บริการ
ประชาชนด้วยวาจาไพเราะสุภาพ มีการอบรมด้านวาจาให้กับบุคลากร รับร้องเรียนกรณีบุคลากรพูดจาไม่สุภาพ จัด
กิจกรรมเทศบาลสัญจรเพ่ือไปสอบถามถึงปัญหาของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการประนีประนอมข้อพิพาทของคนใน
ชุมชนเป็นต้น 

5. นิรัคคฬะผู้น าบริหารประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยป้องกันและบ าราบโจรผู้ร้ายให้ประชาชนนอนตาหลับ
โดยยึดหลักการที่ว่า"ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน" ชาวประชาจะไปที่ใดหรือท าอะไรก็ไม่ต้องวิตกกังวล
ถึงอันตรายอันเกิดจากมนุษย์ด้วยกัน บ้านเรือนก็ไม่ต้องใส่กุญแจและในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ได้แสดงไว้ว่าผู้บริหารหรือ
นักปกครองที่ดีนั้นเมื่อปฏิบัติหน้าที่พึงเว้นความล าเอียง (อคติ ) หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม4 ประการ 
(พระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหน้าที่๒๙) ความว่า 

1. ฉันทาคติ  ล าเอียงเพราะชอบ 
2. โทสาคติ  ล าเอียงเพราะชัง 
3. โมหาคติ  ล าเอียงเพราะหลงหรือเขลา 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=3076&Z=3110#refer
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=3076&Z=3110#refer
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4. ภยาคติ  ล าเอียงเพราะขลาดกลัว 
สรุปว่าธรรโมสถของผู้ปกครองหรือนักบริหารต้องใช้ธรรมาธิปไตยปกครองคือเน้นธรรมะเป็นใหญ่และประชาชน

ต้องมีธรรมะด้วยเมื่อนักปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีจึงมีอิทธิพลต่อความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของ
ประชาชนขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของนักปกครองการแก้ความคดส่วนใหญ่จึงต้องเริ่มมาจากฝ่ายปกครองผู้ปกครองหรือนัก
บริหารต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญาตามหลักอริยสัจ 4ควรน าไปปรับใช้ตามเหตุตามสถานการณ์นั้นๆให้รู้จักความ
สุจริตในการปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าที่ รู้กาล รู้เวลารู้หน้าที่ของตน 

 
ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

ภายใต้สังคมและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน แม้มนุษย์จะพยายามพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจน ามาซึ่งปัญหาสังคมปัญหาสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 
พบว่า มีอยู่หลายกรณี เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาโสเภณีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาชุมชนแออัด เป็นต้น ซึ่งบางปัญหา
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจคือ มีสาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจหรือส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแต่บางปัญหาอาจ
เกี่ยวข้องกันเพียงทางอ้อม (โดยข้อเท็จจริงแล้วสังคมกับเศรษฐกิจไม่อาจแยกออกจากกันได้ เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการท ามาหากิน ซึ่งต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ส่วนสังคมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง)ในที่นี้จะยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม
และเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาการว่างงาน ปัญหาคนกับงานได้รับความสนใจจริงจังเมื่อประมาณ ๓๐ ปีที่ผ่าน โดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)ได้พยายามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความสนใจกับปัญหาการท างานและการว่างงาน ในปี พ.ศ.
๒๕๑๙มีการรณรงค์เกี่ยวกับการมีงานท าของโลกขึ้นโดย ILOส่งผู้เชี่ยวชาญไปประจ าภูมิภาคต่างๆเพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ศึกษาติดตามและวางมาตรการในการสร้างงานเพ่ือรองรับปัญหาหาการว่างงาน ในทวีปเอเชียได้ส่งคณะท างานมาประจ า
ที่ประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๙ –๒๕๒๖ ก่อนย้ายไปประจ าที่ประเทศอินเดีย 
 การว่างงานในสังคมไทยพบว่าเริ่มมีความส าคัญตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าท าให้สร้างงาน
ได้ไม่มาก ขณะที่แรงงานใหม่เกิดขึ้นปีละ ๕ – ๗ แสนคน ช่วง พ.ศ.๒๕๒๕– ๒๕๒๙ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
จากเฉลี่ยร้อยละ๖ เป็นร้อยละ ๓ ท าให้มีผู้ว่างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๒ – ๕ ล้านคน อย่างไรก็ตาม จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ ท าให้สามารถสร้างงานได้เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑ ล้านต าแหน่ง คงมีผู้ว่างงานในปี พ.ศ.๒๕๓๑ประมาณ 
๑.๕ ล้านคนจากการศึกษาการขยายตัวของแรงงานรับจ้างชั่วคราวช่วง พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๒๕พบว่าการจ้างงานในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้างเพ่ิมขึ้น แต่ในภาคการขนส่งคมนาคมและภาคบริการกลับลดลง สะท้อนว่าระบบการศึกษา
ยังไม่เอ้ือต่อตลาดแรงงาน ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง และอายุเฉลี่ยระหว่าง ๑๕ –๒๔ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ผู้มีงาน
ท าเท่ากับ ๓๔.๖ ล้านคนจากก าลังแรงงาน ๓๕.๕ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐อัตราการว่างงานอยู่ในระหว่างร้อย
ละ ๑.๕ – ๒.๐ และในปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ อัตราการว่างงานอยู่ในระหว่างร้อยละ ๑.๑–๐.๘ 
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสรุปได้ว่าการว่างงานเป็นปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยเผชิญอยู่ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยท างานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพ่ิมขึ้นของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาเกินความต้องการของนายจ้างนอกจากนั้นยังเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 ผลของการว่างงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจดังนี้ (ก)ขาดรายได้ ท าให้สภาพครอบครัวแย่ลง 
ทะเลาะเบาะแว้งกัน (๒)ยากจน อาจท าให้เกิดการลักขโมย พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก (ค)สุขภาพจิตเสื่อมโทรม มีความวิตก
กังวลเกิดปมด้อย มองโลกแง่ร้าย (ง) เด็กขาดการศึกษา ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเล่าเรียนได้ (จ)อาชญากรรม
เพ่ิมมากขึ้น สถิติอาชญากรรมพบว่าจ านวนมากท าไปเพราะยากจน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีคนว่างงานมาก และ (ฉ)
การพัฒนาประเทศไม่ก้าวหน้า เนื่องจากผลผลิตไม่เพ่ิมขึ้น รัฐต้องใช้เงินจ านวนหนึ่งช่วยเหลือผู้ว่างงานแทนที่จะน าไป
พัฒนาการผลิตให้เพิ่มข้ึน(รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๑๖ – ๑๗) 



๔๕๖ 
 
 หลักของการพออยู่พอกินในพระพุทธศาสนา(พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตหน้าที่๒๕๖ 
– ๒๖๐) คือ ธรรโมสถในการแก้ปัญหาเรื่องนี้กล่าวคือ 
 ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันหรือหลักสร้างความส าเร็จทันตาเห็นบางทีท่านเรียกว่า  หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.
กะ.สะ.) อันเป็นค าสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางเศรษฐกิจ4 ประการคือ 
 (1) ต้องมีความหมั่นคือมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริตรู้จักใช้
ปัญญาความสามารถจัดการด าเนินการไปให้ได้ผลดีซึ่งเป็นทางให้ได้ทรัพย์ข้อนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจข้อแรกคือ
Production หลักผลิตกรรม 
 2) ต้องการรักษาคือต้องรู้จักเก็บคุ้มครองทรัพย์หน้าที่การงานและผลงานที่ตนได้มาหรือได้ท าไว้ด้ว ยความ
ขยันหมั่นเพียรนั้นไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะถ้าเป็นทรัพย์ก็ต้องยิ่งรู้จักเก็บออมข้อนี้ตรงกับหลักSaving
หลักเก็บออม 
 3) ต้องเลือกคบคนดีเป็นเพ่ือนคือเลือกคบแต่สุหทมิตร ได้แก่มิตรแท้เพ่ือนจริงที่มีอุปการคุณสมานสุขทุกข์
แนะน าประโยชน์ให้และมีความรักใคร่จริงใจถ้าด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทหรือสหกรณ์ ก็จ าเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดีตรงกับ
หลักCooperation หลักสหกรณ ์
 4) ต้องมีความเป็นอยู่เหมาะสมคือรู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย 
ตรงกับหลักHousehold  Budgetงบประมาณประจ าบ้านหรือการวางแผนการใช้จ่ายประจ าครอบครัวนั่นเอง 
 ดังนั้น การท าประโยชน์ปัจจุบัน หรือการปฏิบัติตามหลัก “ทิฏฐธัมมิกัตถะ4” เป็นเรื่องเก่ียวกับปากท้อง การ
กิน การอยู่ ปัจจัยการด ารงชีวิตของคนถ้าบ้านเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยู่ดี กินดี ต่างคนต่างประกอบอาชีพสุจริต ไม่
เบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการปราบปรามเรื่องทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไป และ
เศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้น 
 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ เริ่มจากการพัฒนาคน หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติตนได้
ครบทั้ง 4 ข้อ บุคคลนั้นจะสามารถอยู่ได้อย่างดี ไม่มีความเดือดร้อน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความพอประมาณใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นประโยชน์ต่อตนเองในปัจจุบัน 
 ๒) ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว  ครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุก
คน  ก็ถือก าเนิดก่อเกิดจากแต่ละครอบครัวนั่นเอง  และเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดถ้าสัมพันธภาพหรือสภาพ
ครอบครัวดีไม่พิการหรือแตกร้าวปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การหย่าร้างคนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เป็นต้น ซึ่ง
เป็นปัญหาสังคมที่จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาความแตกรัวในครอบครัว จึง
นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญมากท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข จากหลาย ๆ ฝ่ายโดยรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือผลประโยชน์ต่อ
การอยู่ร่วมกันของครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม(พระมหาสนอง ปัจโจปการี, 25๕๓: ๓๘๗) 
 ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัวอาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่าง เช่นสาเหตุทางเศรษฐกิจบ้าง สุขภาพอนา
มัยบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างและสาเหตุที่ส าคัญที่สุดก็คือการบกพร่องในหน้าที่ของบุคคลไม่คนใดก็คนหนึ่ง หรือเกิดบกพร่อง
พอๆกันสาเหตุเหล่านี้น่าจะเป็นบทเรียนส าหรับผู้จะมีชีวิตครอบครัวควรจะได้พิจารณาข้อคิดบางประการก่อนจะตัดสินใจ
แต่งงานกล่าวคือ 
 1) ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะต้องมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 2) จะต้องมีความม่ันคงทางการเงิน 
 3) จะต้องพร้อมที่จะอดทนในการเผชิญต่อความยุ่งยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่อยู่หรือบ้านพัก 
 5) ทั้งสองฝ่ายจะต้องแสดงความจริงใจต่อกัน 
 6) จะต้องมีความสมบูรณ์แห่งสุขภาพและการสนองความต้องการทางเพศทั้งนี้เพราะปัญหาที่จะน าไปสู่การ
แตกร้าวในครอบครัวโดยเฉพาะการหย่าร้างอันเกิดจากทางฝ่ายสามี 
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๔๕๗ 
 
 สาเหตุมาจากการบกพร่องในหน้าที่อาจจะแก้ได้โดยการรักษาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดพ่อบ้านแม่เรือนต่างก็มี
หน้าที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ความว่า ในฐานะของผู้เป็นสามีก็ต้องท าหน้าที่ท่ี
พึงท าต่อภรรยาดังนี้๑.ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา๒.ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา๓.ไม่เกี่ยวข้อง
กับสตรีอ่ืนในทางประเวณี๔.มอบความเป็นใหญ่ให้๕.ให้เครื่องแต่งตัว(พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหน้า
ที๒่๑๔) 
 ส่วนผู้เป็นภรรยาก็ต้องท าหน้าที่ที่พึงท าเป็นการอนุเคราะห์สามีดังนี้๑.จัดการงานภายในบ้านในฐานะที่ตนเป็น
แม่บ้านให้สะอาดเรียบร้อย๒.สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี๓.ไม่ประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อความเป็นภรรยา
สามีได้แก่การเกี่ยวข้องกับชายอื่นในทางชู้สาวหรือไม่หึงหวงจนเกิดเหตุ๔.รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้๕.ขยันไม่เกียจคร้าน
ในกิจทั้งปวง(พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหน้าที๒่๑๔)พร้อมกันนั้นก็จะต้องน าเอาหลักธรรมส าหรับการ
ครองเรือนคือฆราวาสธรรม4 ประการมาใช้ต่อกันในบ้านด้วย(พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๗ขุททกนิกายขุททกปาฐนิบาต
หน้าที่๓๓๐– ๓๓๑) ความว่า 
 1.สัจจะความจริงใจคือซื่อสัตย์ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งจริงใจวาจาและการกระท า 
 2.ทมะฝึกตนคือรู้จักควบคุมจิตใจฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องปรับตัวปรับใจเข้าหากัน 
 3.ขันติอดทนคือมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นไม่วู่วามทนต่อความล่วงล้ ากล้ าเกินกันและร่วมกันอดทนต่อความ
เหนื่อยยากล าบากตรากตร าฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 
 4.จาคะเสียสละคือมีน้ าใจสามารถเสียสละความสุขส าราญความพอใจส่วนตนเพ่ือคู่ครองได้  เช่นอดหลับอด
นอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข้ เป็นต้นตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรสหายของคู่ครองไม่ใจแคบ 
 ฝ่ายพ่อบ้านหรือสามีก็จะต้องเป็นผู้เห็นใจแม่บ้านหรือภรรยาเป็นกรณีพิเศษด้วยทั้งนี้เพราะสตรีมีความทุกข์
อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชายซึ่งสามีจะต้องเข้าใจและพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เห็นอกเห็น
ใจด้วยเช่นผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่เป็นเด็กสาวสามีควรให้ความอบอุ่นใจผู้หญิงมีระดูซึ่งบาง
คราวก่อปัญหาให้เกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและร่างกายฝ่ายชายควรเข้าใจผู้หญิงมีครรภ์ซึ่งยามนั้นต้องการความเอาใจ
ใส่บ ารุงกายใจเป็นพิเศษเป็นต้น 
 ธรรโมสถรักษาความแตกร้าวในครอบครัวคือ หลักการเว้นจากอบายมุข (เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์)  4  
ประการ(พระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี ๑๕อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตหน้าที่๒๕๖ – ๒๖๐)กล่าวคือ 
 1) เว้นจากความเป็นนักเลงหญิงนักเที่ยวผู้หญิง(แม้แต่นักเลงชาย) 
 2) เว้นจากความเป็นนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ  
 3) เว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนัน 
 4) เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย 
 และต้องด าเนินชีวิตตาม “กุลจิรัฏฐิติเหตุที่ท าให้ตระกูลม่ังคั่งด ารงอยู่ได้นาน4 ประการ”(พระสุตตันตปิฎก
เล่มที่ ๑๓อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาตหน้าที่๒๘๓ – ๒๘๔) ความว่า 
 1) ของหายรู้จักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเก่าของช ารุดรู้จักบูรณะซ่อมแซม 
 3) รู้จักประมาณความพอดีในการกินการใช้ 
 4) พ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้มีศีลธรรม 
 สรุปได้ว่า ผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านจะต้องเป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนดี เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ เป็นคนมีหลัก
เบญจศีลเบญจธรรม งดเว้นอบายมุขได้ บุคคลประเภทนี้สมควรยกย่องหรือตั้งให้เป็นผู้บริหารครอบครัว บริหารกิจการ
ของครอบครัว คือ ให้เป็นพ่อบ้านหรือแม่เรือนในการครองเรือนนั้น หากพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
เป็นคนทุศีล ไม่มีคุณธรรมต่างๆ ดังยกตัวอย่างข้างต้นนั้น ครอบครัวและการครองเรือนก็จะพบกับความวิบัติและล่มจมใน
ที่สุด รอยรั่วที่ ๔ นี้เป็นรอยรั่วใหญ่ที่อุดได้ยาก และเป็นเหตุให้เกิดรอยร้าวข้างต้น ได้ง่ายเพราะฉะนั้น ผู้ครองเรือนที่
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๔๕๘ 
 
ปรารถนาจะให้การครองเรือนของตนมีสวัสดิภาพ ปลอดภัย และมั่งมีศรีสุขตลอดไป พึงระวังเหตุแห่งค วามวิบัติทั้ง ๔ 
ประการนี้มิให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและครอบครัวของตนได้ 
 ๓)ปัญหาด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน ประกอบด้วยการกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ คนที่อยู่
ชนบทมีมากกว่าสี่ในห้าของพลเมืองทั้งหมด ส่วนคนที่อยู่นครซึ่งประกอบด้วยพ่อค้า นักธุรกิจและข้าราชการ ซึ่ งอาจ
จัดเป็นคนชั้นกลาง (ในความหมายอย่างกว้างๆ) มีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพลเมืองทั้งเมืองแล้ว 
 จุดประสงค์ของเศรษฐกิจนั้นก็เพ่ือบ าบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภค
ทรัพย์  หรือจะกล่าวอย่างง่ายๆ ก็เพ่ือให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี  หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น  ในทาง
เศรษฐกิจถือว่ายิ่งมีการอยู่ดีกินดีด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมากเพียงใดชีวิตย่อมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  
และเชื่อว่าเมื่อมีสินค้าและมีการบริการที่ผลิตได้ให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ประชาชนก็จะมีความสุขและความ
เป็นอยู่ดีขึ้นความสุขดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่าเป็นความสุขในด้านวัตถุจะกล่าวว่าความมุ่งหมายของเศรษฐกิจก็เพ่ือจะสร้าง
ความสุขใจด้านวัตถุให้แก่มนุษย์นั่นเองก็ย่อมเป็นการถูกต้อง 
 พุทธศาสนามีความมุ่งหมายที่จะสร้างความสุขให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกันแต่พุทธศาสนาแบ่งความสุขออกเป็น2 
ประเภทใหญ่ๆ คือโลกิยสุขและโกุตตรสุขโลกิยสุขเป็นความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผู้ครองเรือนเป็นความสุขที่พัวพัน
กับทรัพย์สมบัติและวัตถุกามต่างๆ เป็นประเภทอามิสสุขคือสุขที่เจือด้วยอามิสสิ่งของ  ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยู่ใน
ความสุขประเภทนี้  เพราะเป็นความสุขของการแสวงหาและได้สิ่งของมาบ าบัดความต้องการ ส่วนโลกุตตรสุขเป็นความ
สุขของผู้สิ้นกิเลสาสวะ  และส าเร็จอรหัตผลแล้ว เป็นความสุขที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน ไม่พัวพันอยู่กับวัตถุกามหรืออารมณ์กาม
ใดๆ เป็นประเภทนิรามิสสุข  หรือสุขไม่เจือด้วยอามิส  ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการบรรเทาความต้องการหรือ
ทะยานอยากเสียได้  เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจาการให้เสียสละ  จะกล่าวว่าเป็นหลักเศรษฐกิจชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได้ 
 สันโดษ (มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2515 : 224)คือ ธรรโมสถที่น ามาประยุกต์ได้กับลักษณะทั่วไปทาง
เศรษฐศาสตร์กล่าวคือ   
 สันโดษตรงกับภาษาบาลีว่า “สนฺตุฏฺฐิ” มีความหมายดังท่ีปรากฏในมังคลัตถทีปนี 3 นัย ได้แก่ 
 1) ยินดีสิ่งที่เป็นของตนกล่าวคือ ความพอใจของซึ่งเป็นส่วนของตน ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกปัจจัย
สิ่งของต่างๆ ที่ตนเองหามาได้จากการท าหน้าที่การงานต่างๆ โดยชอบธรรมทั้งในเวลารับทั้งในเวลาใช้สอย  ไม่ว่าสิ่งที่ตน
ได้มาเป็นของตนนั้น จะเป็นสิ่งที่ดี  ประณีตสวยงามหรือไม่ก็ตาม  ก็ยินดีด้วยสิ่งนั้น  ด้วยความรู้สึกที่ว่า  เราได้มันมาเป็น
สมบัติของเราโดยถูกต้อง  ไม่ผิดศีลธรรม กฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีต่างๆ  
 2) ยินดีในสิ่งท่ีมีอยูก่ล่าวคือ มีความพอใจยินดีในปัจจัยสิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาแล้ว  โดยปราศจาก
ความรู้สึกมักมาก เสียใจ  มีอยู่เท่าใด  ก็พอใจเท่านั้น  ไม่ทะยานอยากได้ในสิ่งที่มีไม่ได้และไม่ได้มี  ไม่ปรารถนามากเกิน
ก าลังความสามารถของตน  และไม่มีความทะยานอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน   ซึ่งหมายถึง  รู้จักพอประมาณ
นั่นเอง   
 3) ยินดีด้วยใจที่เสมอ  กล่าวคือ  การละจากความรู้สึกยินดียินร้ายในสิ่งที่น่าชอบใจน่าปรารถนา และในสิ่งที่
ไม่น่าชอบใจไม่น่าปรารถนาซึ่งในทางพระเรียกว่า  อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์    ความสันโดษตามความหมายนัยนี้  มุ่ง
ถึงการวางใจเป็นกลาง   ไม่ เอนเอียง   ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆที่มากระทบ   อันเป็นเรื่องของโลก
ธรรม  ทั้ง  8  ประการ  คือ  ได้ลาภ  เสื่อมลาภ  ได้ยศ  เสื่อมยศ   สรรเสริญ  นินทา  สุข และทุกข์   ความไม่เอนเอียง
ในจิตใจนี้  เกิดจากการพิจารณาด้วยปัญญาเพ่ือให้เข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ   เช่น
ที่ว่า  “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่แน่นอน(อนิจจัง) มีความเกิดขึ้น(อุปปาทะ) ในเบื้องต้น  มีความตั้งอยู่ 
(ฐิติ) ในท่ามกลางและมีความดับสลายไป (ภังคะ) ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ใน
สภาพเดิมได้(ทุกขัง)และทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง  ไม่ใช่สัตว์บุคคล  ไม่ใช่ตัวตนเราเขา  เราไม่สามารถบังคับให้
เป็นไปดังใจเราปรารถนาได้ทุกอย่างไป (อนัตตา)”  ดังนี้  เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้  ก็จะท าให้มีจิตใจที่สม่ าเสมอในทุก
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อารมณ์ท่ีมากระทบจิต  มีทัศนคติเห็นภาพรวมของสรรพสิ่งเสมอกัน   ไม่เดือดร้อนใจกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา  ไม่ลิงโลดใจ
กับสิ่งที่น่าปรารถนา  ลักษณะนี้เรียกว่า  ผู้สันโดษด้วยใจที่เสมอ 

สรุปได้ว่า ในยุคปัจจุบันนี้  มีปัญหาทางสังคมมากมายที่เกิดขึ้นเพราะขาดความสันโดษ  แต่กลับมีธรรมที่เป็น
ฝ่ายตรงข้ามกับสันโดษเข้าแทนที่   คือ  ตัณหา  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   การพยายามท าความเข้าใจเรื่องสันโดษในสังคมไทย  ให้เห็นว่า ความสันโดษเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ยอมรับ
ความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล  ไม่ใช่การงอมืองอเท้า   เกียจคร้านอย่างที่เข้าใจกันโดยมากนั้น   เป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็น  และที่ส าคัญต้องตระหนักเสมอว่า  ความสันโดษมิใช่เป็นหลักธรรมที่จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวแล้วจะบรรลุคุณ
ความดีได้  เพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องสันโดษ พระองค์จะตรัสย้ าว่าให้มีความสันโดษในวัตถุที่เกินความจ าเป็น
แต่ไม่ให้สันโดษในธรรมและให้มีความเพียรพยายามก ากับในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ (ที.ม. 12/25/254)  หลัก
สันโดษจึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งสามารถส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 
 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับ
ต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็น
ปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปท้ังระบบ 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็น
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จากการพัฒนา ขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณาได้จากความรุนแรงของปัญหา มีถึง 4 ระดับด้วยกัน 
คือระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการร่อยหรอหมดไปและความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ที่เรียกว่า ภาวะมลพิษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีมีทีท่าว่าจะเลวร้ายลงทุกวัน อันจะต้องระดมความคิดและการกระท าช่วยกันแก้ไข
ทุกวันนี้ก็คือ(จิรากรณ์คชเสนี, 25๕๕: ๓๐๒) 
 1) มลพิษทางอากาศ มาจากก๊าซหลายชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนได
ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน สารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ รวมทั้งอานุภาคบางชนิดและไอของตะกั่ว โรงงาน
อุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ ยิ่งหนาแน่นมากเท่าไร มลพิษในอากาศก็เพ่ิมมากเท่านั้น 
 2) มลพิษทางน้ า น้ าในแม่น้ าล าคลองปัจจุบันเน่าเสีย มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย 
ซากสัตว์ น้ าสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก ฯลฯ มนุษย์จึงต้องเผชิญกับน้ าไม่บริสุทธิ์ที่ตนใช้ยังชีพและมนุษย์ก็ยังรู้ดีต่อไป
ว่า น้ าเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตอย่างหนึ่ง และน้ าที่ตนใช้ยังชีพก าลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที แต่มนุษย์ก็ไม่หยุดยั้งในการท าน้ าให้
เป็นพิษ เพราะความละเลย ความเห็นแก่ตัว มักง่าย และความไม่เอาใจใส่ของมนุษย์นั่นเอง แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ จึง เน่า
เหม็นเป็นจ านวนมาก 
 3) มลพิษทางดิน การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น มูลของสัตว์ การใช้ปุ๋ยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถ้ากองทิ้งไว้จะเกิดการสลายตัวท าให้เกิดสารอินทรีย์และ   อนินทรีย์ 
พอฝนตกลงมาน้ าก็จะไหลไปบริเวณข้างเคียง สารต่าง ๆ ก็ตามไปด้วย ท าให้ละแวกนั้นมีพิษไปด้วย นอกจากนี้ขยะ
บางอย่างก็ยากต่อการท าลายหรือท าลายเพียงบางส่วน ซึ่งถ้าทิ้งไว้ที่ใดก็มักจะคงอยู่ในสภาพเช่นนั้น ถ้าเกิดใครมักง่ายทิ้ง
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ลงตามท่อระบายน้ า จะท าให้เกิดการอุดตัน ถ้าทิ้งบงในแม่น้ าล าคลองจะท าให้ตื้นเขินและเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรไป
มา สิ่งที่สบายตัวยากท่ีกล่าวมาเช่น พลาสติก โลหะ หนัง เป็นต้น 
 4) มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปัจจุบัน นับวันอากาศจะแปรปรวนไปจากเดิม เพราะมนุษย์มีการประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและท าลายมนุษย์ เช่น ระเบิดไฮโดรเจน ฝนเทียม การถางป่าตัดต้นไม้ ขาด
ความเย็น หรือการอยู่ในเมืองอย่างแออัดไม่มีต้นไม้ท าให้ฝนไม่ตก หรือความร้อนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น(ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๒๑ – ๒๒) 

สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม  
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่าเกิดจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยมนุษย์ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

หรือด้วยความเห็นแก่ตัว เช่นการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความจ าเป็น การใช้ผงซักฟอกที่ท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า การ
ทิ้งขยะในแม่น้ าล าคลอง  การตัดไม้ท าลายป่า จนพ้ืนดินเป็นทะเลทรายและเกิดน้ าท่วมเป็นต้น และ ปัจจัยความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหนึ่ง อาจน ามาซึ่งปัญหาหนึ่ง เช่น การค้นพบสารCFCที่มี
คุณสมบัติไวต่อการท าปฏิกิริยา ไม่ละลายน้ า ไม่ติดไฟ ไม่กัดวัสดุ ไม่น าความร้อน ระเหยง่ายเหมาะแก่การท าความเย็นใน
ตู้เย็น และใช้ในการผลิตโฟมและพลาสติก ส่งผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจก การค้นพบDDTที่มีประโยชน์ในการฆ่า
แมลงแต่ก็เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงการค้นพบน้ ามันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ดีส าหรับเครื่องยนต์แต่ก่อให้เกิดสารพิษใน
อากาศอย่างมากในปัจจุบัน(ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๒๒) 

พระสงฆ์ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งของสังคม ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังด าเนินไปอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็
ควรจะได้ท าความเข้าใจเรื่องความหมาย ขอบข่าย และสาเหตุของการท าลายสิ่งแวดล้อมเสียก่อนแล้วจึงแสวงหาจุดที่
เหมาะสมว่า พระสงฆ์ควรจะยืนอยู่ตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมา
นี้ ล้วนมีผลกระทบแก่การด ารงอยู่ของมนุษย์ในทุกๆด้าน  

อย่างไรก็ตามสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความอวิชชาวิกลจริต ละโมบ และความ
เกลียดชัง ฉะนั้นเราจะต้องพยายามหาทางแก้ไขที่จิตวิญญาณ และจิตวิทยา  ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม  ก่อนที่จะ
พยายามแก้ไขปัญหาด้านวัตถุด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน  การศึกษาและศาสนาเป็นแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้  โดยการท าให้คนเห็นและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น  รู้สึกผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง  เห็นผลที่เกิดขึ้นตามมา
หลังจากการกระท าของตน  และท าให้คนเห็นว่าตนสามารถท าสิ่งใหม่ที่ดีและถูกต้องได้  การศึกษาจะต้องช่วยปลูกฝังทัศนะคติที่ดี
และเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อมของคน 

ธรรโมสถยารักษาสิ่งแวดล้อมในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงการมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ การผลิต การ
บริโภค และ การท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ  ไม่ควรสิ้นสุดที่ตัวมันเองแต่ควรจะสิ้นสุดที่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
บุคคล  สังคม  และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนด าเนินชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติโดยวิธีต่อไปนี้  

1. การกินให้น้อย ท่านสอนให้กินเฉพาะเท่าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เพราะการท าดังกล่าว จะท าลายธรรมชาติน้อยลง 
ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะลงด้วย 

2. การอยู่อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ อันได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ถ้าทุกชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน เขาก็จะไม่ไปรบกวนสิทธิของผู้อื่น 

3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด  พระพุทธเจ้าสอนให้คนใช้ธรรมชาติในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และ
ศีลธรรมของตนเอง  ดังนั้นคนต้องเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 

เมื่อมนุษย์ประจักษ์ว่าการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิใช่น าประโยชน์สุข  มาให้แก่มนุษย์ฝ่ายเดียวที่เคยเข้าใจกัน  
แต่จะน าความหายนะและความทุกข์มาสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ก็พากันให้ความสนใจต่อปัญหานี้มากขึ้นเป็นพิเศษ  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของมนุษยชาติที่จะต้องเผชิญร่วมกัน   ปัจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเคลื่อนไหวกันทั่วโลกเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่อย่างทุ่มเทจริงจัง  แต่ยังมีมนุษย์อยู่
อีกจ านวนไม่น้อยที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั้งหน้าตั้งตากอบโกยผลประโยชน์เพ่ือตนเองโดยการ
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ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  ไม่มีความรู้สึกถึงพิษภัยที่ก าลังคืบคลานเข้ามา  ไม่คิดช่วยแก้ปัญหา  แต่ยังคงเพ่ิม
ปัญหาอย่างไม่หยุดยั้ง   นักอนุรักษ์ต้องต่อสู้กับปัญหาวิกฤตทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงรุนแรงแล้ว  ยังจะต้อง
เผชิญกับมนุษย์ที่ขาดจิตส านึกซึ่งมีเครื่องมือท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง อ านาจ อิทธิพลหรือ
สิ่งอ่ืนๆ  

มนุษย์ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของมนุษย์ทั้งมวล คงไม่มีเวลามา
จับผิดกันว่าใครคือฆาตกรผู้ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียยับเยิน คงไม่สามารถจะมอบให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับภาระ
แก้ปัญหาแต่เพียงกลุ่มเดียว  เมื่อมนุษย์ทุกคนบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน  และปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีเ่กิดขึ้นมาก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นด้วยความประมาท  มนุษย์ทุกคนจึงต้อง
มีส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาตามก าลังสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ อ านาจและหน้าที่ที่ตนมีอยู่ดังนั้น 

สรุปได้ว่าหากมองปัญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบว่าขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ไฟ ลม ก าลังมีปัญหาซึ่งอาจจะ
เพ่ิมความรุนแรงขึ้นทุกวันจนเข้าขั้นวิกฤตขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษย์ตามพุทธทัศนะประกอบขึ้นมาจากธาตุดิน น้ า 
ไฟ ลม ตามกฎของธรรมชาติ ต้องอาศัย ธาตุ 4 ที่ส่งเข้าไปสู่ร่างกายและถ่ายเทออกมาต้องบริสุทธิ์และสมดุล ร่างกายจึง
จะด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข ถ้าหากเสียดุลบ้างเล็กน้อย ร่างกายก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในรูปของความอ่อนแอหรือป่วย
ไข้ ถ้ารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาพวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์ก็พลอย
พบกับความสุขสดชื่นไปด้วย แต่ถ้าเมื่อไรมีความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษย์ก็จะประสบทุกข์มากยิ่งขึ้น ภารกิจแห่งการ
ร่วมกันเผชิญปัญหา การค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาและทางแก้ให้พบ ซึ่งมั่นใจว่าทางแก้มีอยู่ จึงมิใช่เป็นหน้าที่ของมนุษย์
เพียงคนใด คนหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกชีวิต เพราะมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความด ารงอยู่ และการ
ล้มสลายแห่งมนุษยชาติทีเดียว 
สรุป 
 ธรรโมสถของผู้ปกครองหรือนักบริหารต้องใช้ธรรมาธิปไตยปกครองคือเน้นธรรมะเป็นใหญ่และประชาชนต้อง
มีธรรมะด้วย เมื่อนักปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีจึงมีอิทธิพลต่อความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของประชาชน
ขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของนักปกครองการแก้ความคดส่วนใหญ่จึงต้องเริ่มมาจากฝ่ายปกครองผู้ปกครองหรือนักบริหาร
ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญาตามหลักอริยสัจ 4ควรน าไปปรับใช้ตามเหตุตามสถานการณ์นั้นๆให้รู้จักความสุจริตใน
การปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าที่ รู้กาล รู้เวลารู้หน้าที่ของตน  
 ธรรโมสถยารักษาสังคมและเศรษฐกิจ ต้องเยียวยาไปพร้อมๆ กันโดยข้อเท็จจริงแล้วสังคมกับเศรษฐกิจไม่อาจ
แยกออกจากกันได้ เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท ามาหากิน ซึ่งต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ส่วน
สังคมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ เริ่มจากการพัฒนาคน หากบุคคลใดสามารถควบคุมตนเองได้ บุคคล
นั้นจะสามารถอยู่ได้อย่างดี ไม่มีความเดือดร้อน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความพอประมาณในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นประโยชน์ต่อตนเองในปัจจุบัน 
 ธรรโมสถรักษาสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรู้จักพอประพฤติปฏิบัติตนด้วยการใช้
ปัญญาและพัฒนาจิตอยู่กับธรรมชาติไม่ควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสร้างรังโดยไม่ท าลายสีและกลิ่นของดอกไม้
น าเกสรด้วยจะงอยปากหรือปีกทั้งสองแล้วกลับไปท ารวงรัง” 
 พระองค์ประกาศหลักธรรมแก่เพ่ือนมนุษย์โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดแห่งชาติ เพศ เผ่าพันธุ์ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี 
และวิถีชีวิต เพราะต่างล้วนเป็นผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองให้ลึกซึ้งในขั้นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบว่าไม่มีสัตว์  
ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน ไม่มีเราเขา มีแต่กระแสธรรมชาติล้วนๆ เท่านั้นที่ก าลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ต่อมามีผู้คนจ านวนมาก
เข้าใจธรรมะของพระองค์ บ้างก็อยู่เหย้าเรือน บ้างก็มาสมัครใจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เป็น
แบบอย่างชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพ่ือยังชีพ ไม่แตะต้องส่วนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระ
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ศาสดา กลุ่มชนเหล่านี้เรียกว่าพระสงฆ์ เมื่อมาอยู่ร่วมกันมากๆ จะเป็นต้องมีกฎระเบียบ ส าหรับเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่คณะ
เรียกว่า ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติออกมา โดยหลักการมุ่งบ ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพปกติ 
 ปัจจุบันมนุษย์ก าลังมีความเข้าใจผิดว่าการท าลายธรรมชาติท าให้ตนได้รับประโยชน์มาก  จึงมุ่งหน้าท าลายธรรมชาติ
ทุกอย่างที่ขวางหน้า เพราะท าลายแล้วได้รับประโยชน์  จึงจ าเป็นจะต้องเริ่มให้การศึกษาให้มนุษย์เข้าใจทั่วกันว่า มนุษย์เกิดมา
จากธรรมชาติ ธรรมชาติให้ชีวิต  ให้ความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติยังอยู่ ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แต่
เมื่อใดมีทีท่าว่า  ธรรมชาติถูกท าลายจนเสียดุล กฎธรรมชาติก็จะเริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย  ในที่สุดความทุกข์ก็
จะตกแก่มนุษย์ทั่วกันโดยไม่มีเงื่อนไขว่า  ผู้นั้นมีส่วนในการท าลายหรือไม่ 
 ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัวหวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้นโดยไม่
มองถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืนเห็นความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าคนเราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้มองว่า
มนุษย์เท่าเทียมกันและคนเหล่านี้ไม่เอาเปรียบกันมีจิตส านึกดี เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมคงจะหายไป 
เพราะฉะนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืนหรือเห็นแก่ตัวควรจะมองปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แล้วปัญหา
ต่างๆก็จะไม่ตามมาจะแก้ไขปัญหาง่ายมากเพียงแค่คนมีจิตส านึก รู้จักค าว่า "หน้าที่ และมีวินัย " ปัญหาต่าง ๆ ก็คงไม่เป็น
แบบวันนี้ และคงไม่ฝังรากจนเติบโตจนยากแก่การแก้ไข แต่ถ้าคิดจะแก้ไขก็คงไม่สายถ้าคิดจะท า กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และค่านิยม ควรที่ทุกฝ่ายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรต้องประสานร่วมมือกันป้องกัน
แก้ไขปัญหาในระบบสังคม ค่านิยม อุดมการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปลูกจิตส านึกบุคคลในสังคมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน 
 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการน าเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์เข้ากับการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมในยุคต่อๆไป โดยสถาบัน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น 
เอาใจใส่ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้
อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้น าและพัฒนา
สังคมประเทศชาติในวันข้างหน้า 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยผู้รับปริญญาบัตรเม่ือเดือนพฤษภาคมปีการศึกษา 2558 

พระมหาดิลกรัศมี วุฒิยา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ  

มจร ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ/ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน ที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 รูป/
คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด และความรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง ของบัณฑิตคือ ตั้งใจท างาน มีจิตอาสา มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จุดอ่อน ของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ค าส าคัญ :   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต / การปฏิบัติงาน / การจัดการเชิงพุทธ 
 
Abstract 

This research attempted to study satisfaction of the graduate’s users towards the work, Bachelor 
of Arts Program in Buddhist Management, Mahachulalongkorn- rajavidyalaya University, graduated in 
May 2015 .  The data was collected from the graduates users in Buddhist Management. 8  sets of 
questionnaires were collected. The data was analyzed by frequency, percentage, and mean. 

The level of satisfaction of the graduates users towards the work, Bachelor of Arts Program in 
Buddhist Management, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, graduated in May 2015 showed at 
a high level.  Considering each side was found that there were most satisfaction; moral aspects of 
knowledge, interpersonal relationships and responsibilities and knowledge. There were two high levels; 
numerical analysis skills, communication and information technology and intellectual skills.  

Strengths of the graduates were that they intended to work, volunteer, disciplinary, and self-
learning ability. The weakness was that their English and computer ability was low. 
Keyword/: Satisfaction of the Graduates / towards the Work / Buddhist Management 
 
บทน า 

ยุคที่มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งผู้ที่ท างานต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้วยการปรับปรุงระบบการศึกษา
เ พ่ือส่ง เสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกล้ เคียงกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต และ
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นับตั้งแต่การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อปี 
พ.ศ. 2542 จนเกิดข้อตกลง Bologna Process ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแต่ละคุณวุฒิและขยายผลการด าเนินการไปตาม
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนเพ่ือพัฒนานิสิตให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับขอ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: 
HEd) เ พ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
นิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วย
ก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิต
สุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการศึกษา อีกทั้งเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและสนองเป้าประสงค์ของสังคมสืบไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงาน ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 
 
การด าเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ขอ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 มีระเบียบวิธี
การศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตประชากร 

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
นั้นๆ จ านวน 8 หน่วยงาน  

2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 
ด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน



๔๖๖ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
วิธีการศึกษา 

1. การก าหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตที่มีนิสิตสาขา วิชาการจัดการเชิง

พุทธ ที่ได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานนั้นๆ จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แบบสอบถามทั้งหมด 8 ชุด 
 

นิสิต จ านวน (รูป/คน) 
บรรพชิต 3 
คฤหัสถ์ 5 

รวม 8 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  โดยเก็บข้อมูลจากจากผู้ใช้บัณฑิตที่มีนิสิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานนั้นๆ จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แบบสอบถามทั้งหมด 8 ชุด 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม        ปีการศึกษา 2558 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยน าเสนอเป็นตาราง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวัดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ แต่
ละระดับมีคะแนนดังต่อไปนี้ 
  

ระดับความคิดเห็น ระดับ 
 มากที่สุด  5 
 มาก  4 
 ปานกลาง  3 
 น้อย  2 
 น้อยที่สุด  1 

 
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเป็นช่วงเท่าๆ กัน ตามเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2551: 60) 

 



๔๖๗ 
 

คะแนน ความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ความคิดเห็นในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  ความคิดเห็นในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

   
ผลการศึกษา   

การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานนั้นๆ จาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได้จ านวน 8 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์            ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
   

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 

ในครั้งนี้ มีผู้ใช้บัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน     นั้น ๆ จ านวน 8 
หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ชุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน N=8 ร้อยละ 
1. สถานภาพ 

บรรพชิต 
คฤหัสถ์ชาย          
คฤหัสถ์หญิง 

 
3 
1 
4 

 
37.50 
12.50 
50.00 

รวม 8 100.00 
2. ระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี                   
 
8  

 
  100.00     

รวม 8 100.00 
3. คณะ/สถานที่ท่ีจบการศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์/ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

 
8 

 
100.00     

รวม 8 100.00 
4. สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

การจัดการเชิงพุทธ 
 
8 

 
  100.00     

รวม 8 100.00 
5. การมอบหมายงานให้บัณฑิตปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 
รับราชการ 
ธุรกิจส่วนตัว 

 
1 
2 
2 

 
12.50 
25.00 
25.00 



๔๖๘ 
 

เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

1 
2 

12.50 
25.00 

รวม 8 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า สถานภาพส่วนใหญ่เป็น คฤหัสถ์หญิง จ านวน 4 คนคิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาบรรพชิต จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.50 คฤหัสถ์ชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 คณะสังคมศาสตร์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การมอบหมายงานให้
บัณฑิตปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 รับราชการจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอจ านวน 1 รูป คิดเป็นร้อยละ 
12.50 และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ข้อมูล จ านวน N=8 ร้อยละ 
1. ประเภทของหน่วยงาน 
         หน่วยงานราชการ 
         เอกชน          
         ธุรกิจอิสระ/ส่วนตัว 
         วัด 

 
2 
1 
2 
3 

 
 25.00 
12.50 
25.00 
37.50 

รวม 8 100.00 
2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
         เจ้าอาวาส 
         หัวหน้าหน่วยงาน 
         เจ้าของกิจการ                   

 
3 
3 
2 

 
37.50 
37.50 
25.00    

รวม 8 100.00 

3. งานที่ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
         ตรง/สอดคล้อง 
         ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง 

 
8 
0 

 
100.00 
0.00 

รวม 8 100.00 
4. ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่ 
         ระหว่าง 7-12 เดือน 
         มากกว่า 12 เดือน 

 
3 
5 

 
37.50 
62.50 

รวม 8 100.00 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทของหน่วยงาน ที่บัณฑิต

ปฏิบัติงานเป็นวัด จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาหน่วยงานราชการ จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และธุรกิจอิสระ/ส่วนตัวจ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็น   ร้อยละ 25.00 และหน่วยงานเอกชนจ านวน 1 



๔๖๙ 
 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน คือ เจ้าอาวาส จ านนวน 3 รูป คิด
เป็นร้อยละ 37.50 หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และเจ้าของกิจการจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00  งานที่ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ ตรง/สอดคล้อง จ านวน 8 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่ มากกว่า 12 เดือน จ านวน 5 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 รองลงมาระหว่าง 7-12 เดือน จ านวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเม่ือเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2559 
แสดงในตารางท่ี 3-8 
 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวม 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต µ คะแนน ระดับความ

พึงพอใจ 
ล าดับที่ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.53 
4.25 
3.80 
 
4.33 
 
3.98 

36.20 
34.00 
30.40 
 
34.60 
 
31.80 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
 
มากที่สุด 
 
มาก 

1 
3 
5 
 
2 
 
4 

รวม 4.18 33.40 มาก  
 

จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวม พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ =4.18) มีระดับคะแนน 33.40 หากพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะทางปัญญา ตามล าดับ 

 
 
 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2558 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 



๔๗๐ 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที่ 

1. มีวินัย 
2. มีความอดทน 
3. มีความซื่อสัตย์ 
4. เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4.75 
4.38 
4.38 
4.50 
4.63 

38 
35 
35 
36 
37 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
4 
3 
2 

รวม 4.53 36.20 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2558 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.53) มีระดับคะแนน 36.20 หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์ มีความอดทน ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2558 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  
ด้านความรู้ µ คะแนน ระดับความ

พึงพอใจ 
ล าดับที่ 

1. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
2. ความสามารถในการเรียนรู้ ด้ วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชา 
4. มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

5. เข้าใจในงานของตนเองและงานที่
ได้รับมอบหมาย 

4.25 
 
4.38 
 
4.38 
 
 
4.25 
 
4.00 

34 
 
35 
 
35 
 
 
34 
 
32 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 

2 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
3 

รวม ๔.๒๕ ๓๔.๐๐ มากที่สุด  
จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปีการศึกษา 2558 ด้านความรู้ 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.25) มีระดับคะแนน 34 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อได้แก่ เข้าใจในงานของตนเองและงานที่
ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 



๔๗๑ 
 

 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2558 ด้านทักษะทางปัญญา 

 
ด้านทักษะทางปัญญา µ คะแนน ระดับความ

พึงพอใจ 
ล าดับที่ 

1 . ความสามารถในการประยุกต์ ใช้
ความรู้ทางวิชาชีพกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2 . ความสามารถ ในกา รตั ดสิ น ใ จ
แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ 

3. ความสามารถในการวางแผนการ
ท างาน 

4. การตรวจสอบ ประเมินผลการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

5. ความสามารถในการเสนอข้อมูลและ
แนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

 
3.88 
 
3.75 
 
3.75 
 
3.75 
 
3.88 

 
31 
 
30 
 
30 
 
30 
 
31 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 

รวม 3.80 30.40 มาก  
 
จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปีการศึกษา 2558 ด้านทักษะ
ทางปัญญา พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ =3.80)     มีระดับคะแนน 30.40 หากพิจารณาเป็นราย
ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการท างาน และการตรวจสอบประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศกึษา 2558 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที่ 

1. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

ระบบการท างาน 
3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

4.13 
 
4.25 
4.53 
4.25 
 

33 
 
34 
37 
34 
 

มาก 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 

4 
 
3 
1 
3 
 



๔๗๒ 
 

5. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

4.38 35 มากที่สุด 2 

รวม 4.38 34.60 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม          ปีการศึกษา 2558 ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.38) มีระดับ
คะแนน 34.60 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับระบบการท างาน รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ความสามารถใน
การท างานเป็นทีม ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปีการศึกษา 2558 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที ่

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
โดยใช้หลักเหตุผล 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การติดต่อสื่อสาร 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร 
5. คว ามสามารถ ในการ ใช้ เ ทค โน โลยี

สารสนเทศ 

 
4.13 
3.88 
 
4.00 
 
4.00 
3.88 

 
33 
31 
 
32 
 
32 
31 

 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 

 
1 
3 
 
2 
 
2 
3 

รวม 3.98 31.80 มาก  
 

จากตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปีการศึกษา 2558 ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ= 
3.98) มีระดับคะแนน 31.80 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีความรับผิดชอบในการท างาน ตั้งใจท างาน มีจิตอาสา สามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
จุดอ่อนของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากแบบสอบถามที่รวบรวมได้จ านวน 8 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย สามารถสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า สถานภาพส่วนใหญ่เป็น คฤหัสถ์หญิง จ านวน 4 คนคิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาบรรพชิต จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.50 คฤหัสถ์ชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 คณะสังคมศาสตร์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 การมอบหมายงานให้
บัณฑิตปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 รับราชการจ านวน 2 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 25.00 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอจ านวน 1 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจ านวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่
ประเภทของหน่วยงาน ที่บัณฑิตปฏิบัติงานเป็นวัด จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาหน่วยงาน
ราชการ จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และธุรกิจอิสระ/ส่วนตัวจ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และหน่วยงานเอกชนจ านวน 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน คือ เจ้าอาวาส จ านนวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.50 หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
และเจ้าของกิจการจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานที่ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา ส่วนใหญ่ ตรง/สอดคล้อง จ านวน 8 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระยะเวลาที่บัณฑิตท างานอยู่ มากกว่า 
12 เดือน จ านวน 5 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาระหว่าง 7-12 เดือน จ านวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม  ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวม พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ =4.18) มีระดับคะแนน 33.40 หากพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะทางปัญญา ตามล าดับ โดยแยกเป็น
รายด้านได้ดังนี้  

2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.53) มีระดับคะแนน 
36.20 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีวินัย ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์ มีความอดทน ตามล าดับ 

2.2 ด้านความรู้ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.25) มีระดับคะแนน ๓๔ หากพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความรู้ในระดับที่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อได้แก่ เข้าใจในงานของ
ตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ =3.80) มีระดับคะแนน 30.40 
หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
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ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการท างาน และการตรวจสอบ
ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ 

2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ 
=4.38) มีระดับคะแนน 34.60 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ตามล าดับ 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (µ= 3.98) มีระดับคะแนน 31.80 หากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง ของบัณฑิตคือ ตั้งใจท างาน มีจิตอาสา มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และจุดอ่อน ของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีค้นพบจากการวิจัย 

จากการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานปีการศึกษา   ๒๕๕๘ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ศึกษาน ามาเป็นข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม จุดเด่นที่ค้นพบ คือ บัณฑิตมีวินัย จุดที่ควรปรับปรุงคือ มีความอดทน 
 2. ด้านความรู้ จุดเด่นที่ค้นพบ คือ บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จุดที่ควร
ปรับปรุงคือ เข้าใจในงานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา จุดเด่นที่ค้นพบ คือ บัณฑิตความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย จุดที่ควรปรับปรุงคือ การตรวจสอบประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จุดเด่นที่ค้นพบ คือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
จุดที่ควรปรับปรุงคือ ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเด่นที่ค้นพบคือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล จุดที่ควรปรับปรุงคือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
รายการอ้างอิง 
บุญมี พันธุ์ไทย (2551).  ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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การจัดการสาธารณูปการในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา อาจิตปุญฺโญ) 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 
 
บทคัดย่อ 
 โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นได้เอง แต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้สติปัญญา และความรู้ความสามารถสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือดัดแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นประโยชน์ต่อตน และสังคมในสมัยนั้นๆ สถานที่และสิ่งของเหล่านั้น เมื่อตกทอด เป็นมรดกมาถึงคนรุ่นเรา ก็กลายเป็น
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เช่นเดียวกับอาคาร และวัตถุ ที่เราสร้างขึ้นสมัยนี้ ก็จะเป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ของคนในอนาคตสืบต่อไป แบบนี้ไม่ขาดตอน ฉะนั้น โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์
ประเภทหนึ่ง ที่บอกความเป็นมาของบรรพบุรุษ ที่อยู่ในสังคมระดับต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มชนขนาดเล็ก จนถึงหมู่บ้าน เมือง 
และประเทศชาติ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยเรา ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นมาดังกล่าว แสดงพัฒนาการของผู้สร้างสมัยก่อน 
ส่วนการอนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นไว้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเรา และรุ่นต่อๆ ไป การ "อนุรักษ์" และการ 
"พัฒนา" จึงเป็นหลักการที่ต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ "ปฏิปักษ์" กันอย่างที่บางคนเข้าใจ 
 ประเทศเราโชคดี ที่มี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของชาติ ที่ทรงพระปรีชา
สามารถ และเข้าพระราชหฤทัยประโยชน์ของทรัพยากรทุกประเภทอย่างลึกซึ้ง จนเกิดโครงการ "พัฒนา" ในพระราชด าริ
เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ด าเนินตามจนบรรลุความส าเร็จมากมายในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้
พระราชทานกระแสพระราชด ารัส ให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ไว้ด้วย เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
ค าส าคัญ: การสาธารณูปการ, การอนุรักษ์โบราณสถาน 
Abstract 
 Historical site and antique are not natural resources which can arise naturally but on the 
other hand, they are  cultural resources which human spent their esprit, knowledge and capability to 
entirely create or modify from natural resource for human and society interest during such period. Such 
place and object accede as heritage to our generation and become historical site and antique and this 
will happen in the same way with building and object we create nowadays will become historical site 
and antique in the future successively. Therefore, historical site and antique are accounted as one of 
historical evidences which tells origin of human ancestor  in every social class trace back from minority 
community to village, city and nation levels to current generation.  History or such background displays 
evolution of ancient creator but a mission of conserving such heritage is a responsibility of our 
generation and the next generation. "Conservation" and "development" are consecutive procedure not 
"opponent" procedure as commonly understand. 
 Thailand is fortunate as our King Bhumibol Adulyadej, Head of the Country, with his wisdom, 
ability  and acknowledgment of  advantages of all resources, therefore, he initiated  "development" 
project as example for public and private sectors to successfully follow. He also gave a speech on 
importance of historical site and antique which are the cultural resources to encourage the conservation 
and benefit them in right manner. 
Keyword: PUBLIC  RENOVATION MANAGEMENT, CONSERVATION OF ANCIENT PLACE 
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บทน า 
 ในสมัยพุทธกาลได้มีการจัดการสาธารณูปการขึ้นแล้วก็คือ  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองรา
ชคฤห์  พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าไปเฝ้า  หลังจากทรงสดับธรรมแล้วทรงเลื่อมใสและได้ทรงด าริว่า  
สวนเวฬุวันของเรานี้แล  ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนัก  สะดวกด้วยการคมนาคม  ควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไป
เฝ้าได้  กลางวันไม่พลุกพล่าน  กลางคืนเงียบสงัด  เสียงไม่กึกก้อง  ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด  และควร
เป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย  พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ถวายพระราชอุทยานแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากได้
สดับพระธรรมเทศนา  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  เป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  แต่จากเหตุการณ์ย้ายเมืองหลวงแห่ง
แคว้นมคธ  หลายครั้งในช่วง  พ.ศ.  ๗๐  จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้วัดเวฬุวันมหาวิหารขาดผู้อุปถัมภ์และถูกท้ิงร้างอย่าง
สิ้นเชิงในช่วงพันปีถัดมา  มีการค้นพบหลักฐานบันทึกเก่าแก่ว่า  เมืองราชคฤห์อยู่ในสภาพปรักหักพังแต่ยังมีพระภิกษุ
หลายรูปช่วยกันดูแลรักษาปัดกวาดอยู่เป็นประจ า๑ 
 พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทย  เมื่อประมาณ  พ.ศ.๒๓๖  สมัยเดียวกันกับประเทศศรี
ลังกา  ด้วยการส่งพระสมณฑูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ๙  สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศก
มหาราช กษัตริย์อินเดีย  ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณถูมิ  ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง  มี
ประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง  ๗  ประเทศในปัจจุบันได้แก่  ไทย  พม่า  ศรีลังกา  ญวน  กัมพูชา  ลาว  
มาเลเซีย๒ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย  เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุท่ีส าคัญ  เช่นพระปฐมเจดีย์  
และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานส าคัญ  แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม  ภาคใต้ของประเทศ
พม่า   พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้  น าโดยพระโสณะและพระอุตตระ  พระเถระชาวอินเดีย  เดินทางมา
เผยแผ่จนเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มเข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ  เผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้ การบริหารกิจการคณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนาหรือเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนามี ๖ ฝ่าย คือ 

๑) การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 
๒) การศาสนศึกษา 
๓) การศึกษาสงเคราะห์ 
๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การสาธารณสงเคราะห์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงด้านสาธารณูปการเป็นหลักส าคัญ คือ การสาธารณูปการ หมายถึงการ

ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการสาธารณูปการ  มีความหมายในการ
รวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน คือ  

                                         
 ๑วิ.มหา.(ไทย), ๔/๖๓/๕๕.  
 ๒พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต),  พุทธศาสน์กับชาติไทย,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖),  หน้า ๒๓. 
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 ๑) การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
 ๒) กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยก วัดราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
 ๓) กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การบ าเพ็ญกุศลต่างๆ 
 ๔) การศาสนสมบัติของวัด 
 การสาธารณูปการ อาจหมายรวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถาน เพราะการอนุรักษ์โบราณสถาน  คือการดูแล
รกัษา ซ่อมแซม โบราณสถานเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการป้องกัน การสงวน การบูรณะและการปฏิสังขรณ์
โบราณสถานด้วย การอนุรักษ์โบราณสถานนั้นนับเป็นกิจอันส าคัญอีกประการหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์และพระสังฆาธิการ
ในฐานะผู้พ านักอาศัยในวัด จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษามรดกอันล้ าค่าเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปโดยปริยายด้วยเป็นสมบัติของ
วัดที่ต้องรักษาไว้ พระสงฆ์ส่วนมากได้กระท าหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม สามารถบ ารุงรักษาเสนาสนะ หรือ
โบราณสถาน โบราณวัตถุในวัด รวมถึงสิ่งมีค่าอ่ืนๆ ให้คงอยู่ในสภาพดี และเมื่อช ารุดก็สามารถซ่อมแซมด้วยวิธีการที่คง
สภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุไว้ได้อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากนัก 
 ถึงอย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่มีความส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาและท าการวิเคราะห์โดย
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการสนับสนุนด้านข้อมูลการจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  ประเด็นที่จะกล่าวถึงนี้คือ  ในส่วนของความส าคัญและปัญหาในการอนุรักษ์โบราณสถาน  
ถึงแม้ว่าบรรดาโบราณสถานทั้งหลายจะมีความแข็งแกร่งเพียงใด ก็ย่อมมีวันเสื่อมสภาพตามกาลเวลา  ตัวการที่ท าลาย
โบราณสถานมีหลายประเภทเช่น  กาลเวลาที่ยาวนาน  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  คือ  กระแสลม  แสงแดด  สายฝน  และ
ละอองน้ า ท าให้ผิวที่ละเอียดอ่อนของสถาปัตยกรรม ประติมากรรมที่งดงามถูกกัดกร่อน ร่อนจนผุ  นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ภยันตรายทางสังคม  เช่น  การเกิดสงคราม  การท าลายของมนุษย์ในรุ่นต่อๆ  มาที่ค่านิยมเปลี่ยนไปจนขาดความศรัทธา
ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมรุ่นเก่า  การขาดความเอาใจใส่  ทอดทิ้ง  การขาดความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษาดูแล 
ท าให้โบราณสถานหลายแห่งถูกรื้อท าลายโดยปราศจากความระมัดระวัง  ท าให้การสึกกร่อนทรุดโทรม แม้จะมีการ
พยายามในการบูรณะสงวนรักษาไว้บ้างแล้ว  แต่ว่าการกระท าไปโดยขาดความรู้ทางวิชาการ ก็อาจเป็นเหตุให้
โบราณสถานนั้นต้องเสื่อมสลายไปในเวลาอันรวดเร็วกว่าที่ควร 
  ดังนั้นการอนุรักษ์โบราณสถานจ าเป็นต้องท าค านึงถึงหลักวิธีการ อย่างถูกวิธี อีกด้วย  มิฉะนั้นความ
พยายามในการอนุรักษ์ก็จะเป็นการท าลาย  หากพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล และไม่เห็นถึงความส าคัญ
หรือไม่เข้าใจในหลักการ อาจท าให้โบราณสถานเหล่านั้นเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าเท่าที่ควร แต่หากพระสงฆ์ให้ความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าวก็จะช่วยกันรักษาและคอยให้ความรู้ชี้แนะกับชาวบ้านให้เห็นความส าคัญของโบราณสถาน และสร้าง
จิตส านึกว่าโบราณสถานเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติ  ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้โบราณสถานเหล่านั้นมีอายุยืนยาว 
เพ่ือให้ชนรุ่นหลังรับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นในประเทศไทย  จากความส าคัญดังกล่าว 
 การจัดการสาธารณูปการ 
 สาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจ
หน้าที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การ
สาธารณูปการและการสาธารณูปการ มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน กล่าวคือ 
 ๑)การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
 ๒)  กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยก  วัดราษฏ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
  ๓) กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
  ๔) การศาสนสมบัติของวัด 



๔๗๘ 
 
 การสาธารณูปการ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  กล่าวว่าเป็น  “ค านาม”  หมายถึง  
การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ส าหรับ  สาธารณูปการ  ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง  และ
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า  “การสาธารณูปการ”  นั้น  หมายถึง 
  ๑.  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด  คือ  การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิก  การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  และการยกวัดราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
  ๓.  กิจการของวัดอื่นๆ  เช่นการจัดงานวัด  การรับบริจาค 
  ๔.  การศาสนสมบัติของวัด 
 ตามความหมายทีก่ล่าวมานี้ผู้วิจัยได้สรุปว่ามีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน  ๓  ประการ  คือ 
  ๑.  การกระท า  ด้วยแรงความคิด  แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
  ๒. การกระท า  ด้วยเอกสารรายงาน 
  ๓.  การท า  โดยการจัดประโยชน์ 
  การควบคุมและส่งเสริม  การสาธารณูปการ  เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์  แต่ผู้
ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วน  ทุกชั้น  ต้องมีความสัมพันธ์กัน  ๒  
ประการ  คือ  ควบคุมการสาธารณูปการและส่งเสริมการสาธารณูปการ 
  การควบคุมดูแลวัดนั้น  เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้  ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้องสอดส่อง  
ดูแล  ชี้แจง  แนะน า  ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
  ๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควรแก่สภาพท้องถิ่น
และก่อสร้างตามแบบแปลน 
  ๓. ควบคุมให้แต่ละวัดสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย  หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
  ๔.  ควบคุมการเงินและบัญชี  รับ – จ่าย  ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
  ๕.  ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ  ของเจ้าอาวาส  เช่น  รายงานขอรับพระราชทานวิสุ งคามสีมาให้
เป็นไปโดยถูกต้อง 
  ๖.  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
  จะเห็นได้ว่า  งานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญ  โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน  เป็นงานประดับ
ท้องถิ่นและการพระศาสนา  เป็นงานที่ให้ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงานของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างาน
อ่ืน  แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา  เช่น  บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  ก็เพราะการ
สาธารณูปการเป็นเหตุหากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน า  การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
ได้ดีแล้ว  การขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ  และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมาก
ขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ  
จึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น๓ 
  เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕  จึงปรากฏมีงานด้านสาธารณูปการในมาตราที่  
๓๗  โดยบัญญัติไว้ในหน้าที่เจ้าอาวาส  (๑)  บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี  กล่าวโดย
สรุปลักษณะงานมีดังต่อไปนี้ 

                                         

 ๓พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์  คงฺคปญฺโ  ),   การคณะสงฆ์และการพระศาสนา,  เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๔๑.   
 

 



๔๗๙ 
 
  ๑.  หมายถึงการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ  และศาสนสถาน 
  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด  คือ  การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกกิจการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  และการยกวัดราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
 ๓. กิจการของวัดอื่นๆ  เช่นการจัดงานวัด  การเรี่ยไร 
  ๔. การศาสนสมบัติของวัด 
  ความหมายทั้ง  ๔  ประการ ข้างต้นนี้  ว่ากันโดยเนื้อหาสาระหรือลักษณะงานแล้วเป็นงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัด  อาคารสถานที่  หรือการจัดสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อกิจการ  ของวัดในด้านอ่ืนๆ  เช่น  การใช้
วัดเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใช้วัดเป็นฐานในการรองรับคนเพ่ือให้เข้ามาฟังธรรม  หรือชักจูงให้คนเข้าวัด
เพ่ือที่พระสงฆ์ท่านจะได้ท าการเผยแผ่ธรรมเป็นต้น 
  พัฒนาการของวัดในพระพุทธศาสนานั้น  เริ่มจากการที่พระพุทธเจ้าทรงรับวัดเวฬุวันเป็นแห่งแรก  และ
ต่อมาก็ทรงอนุญาตเสนาสนะ  ๕  ชนิด  คือ  วิหาร  เรือนมุงแถบเดียว  ปราสาท  เรือนโล้น  และถ้ า   และจากการศึกษา
วัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
  ๑.  ไม่ไกลบ้านนัก 
  ๒. ไม่ใกล้บ้านนัก 
  ๓. สะดวกแก่การไปวัดและการมาวัด 
  ๔. เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได้ 
  ๕. กลางวันไม่พลุกพล่าน 
  ๖. กลางคืนเงียบสงัด 
  ๗. ไม่มีเสียงกึกก้อง 
  ๘. ปราศจากกลิ่นตัวคนที่เดินเข้าออก 
  ๙. เหมาะแก่การประกอบกิจของผู้ต้องการความสงบสงัด 
 ๑๐. เหมาะที่พระสงฆ์จะหลีกเร้นอยู่ตามสมณวินัย 
  ในสังคมไทย  วัดซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพระสงฆ์  มีความส าคัญโดยนัยต่างๆ  แต่ เมื่อบริบททางสังคมมี
การเปลี่ยนแปลง  วัดและชุมชนมีความเหินห่างกัน  ซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งที่เป็นเช่นนี้  ก็เกิดจากสภาพของวัดเอง  เพราะ
เมื่อกาลเวลาได้ล่วงไปแล้ว  วัดก็เสื่อมโทรมไปด้วยเหตุผลหลายประการ  มีวัดจ านวนไม่น้อยที่หมดคุณค่าอันควรแก่การ
เลื่อมใสศรัทธา  เพราะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและความไม่มีระเบียบ  สภาพดังกล่าวท าให้ประชาชนพากันเหินห่างวัด  
คลายความเลื่อมใสนอกจากนั้น  บทบาทของวัดที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างก็มีลักษณะที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิมคือ 
  ๑.  วัดเดิมเคยเป็นที่พ านักของภิกษุสามเณร  กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคฤหัสถ์มากกว่า 
  ๒. วัดเคยเป็นที่บวชเรียนของลูกหลานในท้องถิ่น  ก็กลายเป็นที่บวชของคนหนุ่มจากท้องที่อ่ืน  ซึ่งแม้
อุปัชฌาย์ก็ไม่รู้จักประวัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทมาก่อน  นับเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งต่อความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา 
  ๓. วัดซึ่งเคยเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลของชาวบ้านตามลัทธิเถรวาท  ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้มีสภาพคล้ายๆ  กับ
โรงพระตามแบบมหายานในต่างประเทศไปเป็นจ านวนมาก 
  ๔. วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  ร่มรื่นเป็นสิ่งดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ  ก็
กลายเป็นวัดที่ขาดระเบียบ  สกปรก  และขาดความร่มรื่น  ท าให้ประชาชนไม่ศรัทธา  ไม่อยากเข้าวัด 
  ๕. วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา  ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข๔ 

                                         
 ๔ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หน้า ๘๖. 



๔๘๐ 
 
  สรุปความมุงหมายของการสาธารณูปการก็เพ่ือบ ารุงรักษาและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อ านวยประโยชน์
แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป  การที่จะพัฒนาวัด  หรือสาธารณูปการ  เพ่ือให้วัด
กลับมามีบทบาทต่อชุมชน  หรือสังคมที่วัดตั้งอยู่  เพ่ือใช้วัดเป็นฐานการรองรับการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ท่ามกลางสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น สมควรที่วัดจะต้องมีการด าเนินการด้านสาธารณูปการโดย
แบ่งลักษณะงานออกเป็น  ๓  ประการคือ 
  ๑.  การบูรณะและพัฒนาวัด 
  การพัฒนาวัดหรือการจัดการสาธารณูปการ  ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวัดนั้นเจ้าอาวาสจะต้อง
มีการตื่นตัว มีการเคลื่อนไหว และบ าเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” คือเป็นคนท าประโยชน์ โดยการจัดกิจการต่างๆ ของ
วัดด้านสาธารณูปการตามหลักการ ๔ อย่าง  คือ 
  ๑.๑  อาวาสสัปปายะ  คือ  การท าให้วัดเป็นที่อยู่สบาย  ท าให้วัดเป็นอาราม  เป็นรมณียสถาน  เป็นที่
รื่นรมใจ  เจริญตา  แก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน  ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ  ด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นอาราม  คือ  
มีการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็นสถานที่รื่นรมย์ใจของผู้ไปมาหาสู่   และควรจัด
สถานที่ของวัดให้เป็นสัดส่วนมีเรือนคลังที่เก็บของใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 
  ๑.๒ อาหารสัปปายะ  คือ  อาหารเป็นที่สบาย  ไม่เดือนร้อนด้วยการแสวงหาอาหารในสมัยก่อนเป็น
หน้าที่พระภัตตุเทศ  ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส  การจัดให้มีสวัสดิการอาหาร  จึงควรเป็นภาระของฝ่าย
สาธารณูปการควรรวมเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้  ควรมีการก าหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต  ควรแบ่งเป็นสาย  มีการ
จับสลากเปลี่ยนเวรกันทุก  ๗  วัน  เพ่ือเจริญศรัทธาของผู้ท าบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล  ควรมีการจัดฉันรวมกัน
ในที่แห่งเดียว  เพ่ือประโยชน์  คือ  ท าให้เกิดความเป็นธรรมในอดิเรกลาภ  ขจัดความขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฎฐาก 
ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม  เป็นที่เจริญศรัทธาของผู้ถวาย  และสามารถแนะน าอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร  
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับกิจนิมนต์  และแจกจ่ายกิจนิมนต์ให้ทั่วถึงด้วยความเป็นธรรมและควรจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์
สวัสดิการด้านอาหารในยามขาดแคลน 
  ๑.๓ บุคคลสัปปายะ คือ การจัดให้มีบุคคลเป็นที่สบาย  นับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความเจริญ
หรือความเสื่อมของวัด โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบไปด้วย คนวัด ๔ ประเภท คือ พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา (แม่ชี) และเด็กวัด  การจัดสาธารณูปการจะต้องค านึงถึงบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ โดยจัดให้มีที่
อยู่อาศัยให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปะปนกัน ด าเนินการให้มีการแบ่งเขตที่อยู่กันอย่างชัดเจน  มี
การวางระเบียบปฏิบัติในด้านต่างๆ  ของวัดให้เหมาะสม 
  ๑.๔ ธรรมสัปปายะ คือ การจัดให้มีธรรมมะเป็นที่สบาย จุดมุ่งหมายของการมีวัด  คือเป็นสถานที่
ประพฤติปฏิบัติธรรม  การจัดการสาธารณูปการใดๆ  ของวัดจึงไม่ควรที่จะลืมหัวใจที่จะก่อให้เกิดความธรรมสัปปายะ คือ 
การจัดกิจกรรมของวัดให้เป็นไปด้วยดี  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตาม
สมควรแก่กาลสมัยนั้นๆ ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับระบบการด าเนินชีวิตในชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนที่สนใจ
และนับถือศาสนามีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์  กิจกรรมที่
ด าเนินการอาจแบ่งได้ ๓  ลักษณะ คือ กิจกรรมประจ าวัน เป็นกิจที่จะท าให้เป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น การท าวัตรสวดมนต์  
ท าวัตรร่วมกันเช้า – เย็น เสร็จพานั่งสมาธิภาวนา  หรือการเปิดเทปกระจายเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมมะให้ชุมชน
ได้รับฟัง แต่สิ่งที่ท าได้ง่ายที่สุด  คือ การเขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดไว้ตามต้นไม้  ในบริเวณวัด กิจกรรมในวันหยุดประจ า
สัปดาห์ หรือจะจัดกันในวัดพระ ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า ๑๕ ค่ า ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมด้วยการเทศนา อบรมธรรม การเจริญ
พระกัมมัฎฐาน หรือจิตตภาวนาการรักษาศีลอุโบสถ เป็นต้น  และกิจกรรมในวันส าคัญของศาสนาโดยการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันส าคัญนั้นๆ เช่น การปาฐกถาธรรม  บรรยายธรรม  หรือตอบปัญหาธรรมะ  เป็นต้น 

                                         
 



๔๘๑ 
 
  ๒. การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ภายในวัดเพ่ือให้วัดเป็นที่สัปปายะ
ดังกล่าวข้างต้น เจ้าอาวาสจะต้องจัดให้มีการด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการของวัดเพ่ือให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน
และมีสภาพเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา  คือ 
  ๒.๑ การท าป้ายชื่อวัด  ซึ่งนิยมท าด้วยวัสดุที่คงทน  มีขนาดพอสมควร  เขียนระบุชื่อวัดและที่ตั้งให้
ถูกต้อง  และท าการจัดตั้งให้เหมาะสมสังเกตได้ง่าย 
  ๒.๒ การท าประวัติวัด ซึ่งนิยมเขียนประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ชื่อวัด มี
ความหมายอย่างไร สถานที่วัด มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไร ถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุภายในวัด  สร้างเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง 
การบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อพ.ศ.อะไร สิ้นค่าใช้จ่ายเท่าไรล าดับเจ้าอาวาส  นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน  สถิติ
พระภิกษุสามเณรและ    ฆารวาสว่ามีเท่าไร  สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นต้น 
  ๒.๓ การท าแผนผังวัด  หรือการวางแผนผังของวัด โดยสมควรที่จะมีการประชุมระหว่างเจ้าอาวาสและ
คณะกรรมการวัด  รวมทั้งพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น    ในการวางแผนผังของวัด เพ่ือให้สะดวกในการ
ก่อสร้าง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและเป็นหน้าที่ของ พุทธบริษัทที่จะต้องจัดต้องท าการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
  ๒.๔  การสร้างถาวรวัตถุอันเหมาะสม เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจะต้องพยายามรักษาความเป็น
ระเบียบ  ในการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นไปตามแปลนที่ได้ตกลงกันไว้  โดยเน้นที่ประโยชน์ในการใช้  และชุมชนเป็นหลัก 
  ๓. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตราที่ ๔๐ ได้แบ่ง      ศาสนสมบัติออกเป็น ๒  
ประเภท คือ ๑. ศาสนสมบัติส่วนกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง ๒. ศาสนสมบัติของวัด 
ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 
  การจัดการดูแลรักษา  ศาสนสมบัติทั้งสองประเภทนั้น มีทั้งที่อยู่ในส่วนของรัฐและของมหาเถรสมาคม 
ซึ่งผู้ดูแลส่วนมากก็คือเจ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการที่อยู่ในเขตปกครองพ้ืนที่นั้นๆ  จะต้องจัดการศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยดี  คือ การจัดการดูและรักษาคุ้มครองป้องกันศาสนสมบัติของวัดและผลประโยชน์ของวัดไม่ให้เกิดความ
เสียหายเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการให้มีการปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 
  ๓.๑  ถ้าวัดใดยังไม่มีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์เป็นสถานที่ตั้งวัดเจ้าอาวาสต้องรีบด าเนินการจัดท าให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายบ้านเมือง พร้อมทั้งการปักปันเขตกันอย่างชัดเจน   เพ่ือป้องกันกรณีพิพาทระหว่างวัดกับชาวบ้าน 
  ๓.๒ ถ้าวัดใดยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เจ้าอาวาสต้องด าเนินการให้เรียบร้อย  ให้ถูกต้องตาม
พุทธบัญญัติ  และจัดการขึ้นทะเบียนที่ธรณีสงฆ์  และจัดการท าบัญชี          ที่กัลปนา  (ท่ีอุทิศผลประโยชน์ถวายวัด)  ให้
เป็นหลักฐาน  และด าเนินการจัดที่ธรณีสงฆ์และ             ที่กัลปนาสงฆ์ของวัดให้เกิดประโยชน์แก่วัดเท่าที่จะท าได้  โดย
ไม่ท าให้ประชาชนเดือนร้อน 
  ๓.๓ ควรจัดท าบัญชีถาวรวัตถุของวัด  ปูชนียวัตถุของวัด และถ้าเป็นไปได้ควรถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 
และจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของวัด เก็บไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย๕ 
 การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 ประวัติการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเรานั้นมีมาช้านาน  ซึ่งเป็นสิ่งแสดง
ให้เห็นถึงเกียรติของชาติไทย  ที่ผ่านมาพบว่ามรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นได้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  ตามกาลเวลา  ไม่ว่า
ยุคใดๆ  โดยเฉพาะโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมา  ดังนั้น
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป  รัฐบาลจึงได้ท าการคุ้มครอง  ปกป้องและรั กษา  โดย

                                         
 ๕ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หน้า ๘๖. 



๔๘๒ 
 
การใช้กฎหมายเพ่ือการลงโทษผู้ท าลายมรดกทางวัฒนธรรมหรือโบราณสถานโบราณวัตถุ  โดยกฎหมายที่ใช้ในครั้งแรกคือ
กฎหมายตราสามดวง  ซึ่งน ามาใช้ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๔  และทั้งนี้ยังมีการ
ออกข้อบังคับในการคุ้มครองวัดขึ้นแต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่ากฎหมายตราสามดวงและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่  ๕  ก็ยังคง
ใช้กฎหมายดังกล่าวอยู่แต่จะมีการชักชวนให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  โดยการ
จัดตั้งโบราณคดีสโมสร  และจัดแสดงนิทรรศการในปี  พ.ศ.๒๔๒๙  เพ่ือให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุหรือวัฒนธรรมของชาติและร่วมกันรักษาไว้มิให้ถูกท าลาย   

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลสงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุโดยตรง  โดยให้
ออกประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม  พ.ศ.๒๔๖๖  เพ่ือคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
และเม่ือรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๗  ได้ด าเนินการด้านการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรม  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงพระกรุณา    โปรดเกล้าฯ  ให้
ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น  โดยมีวิธีสงวนรักษาโบราณสถานเป็น  ๓  แบบ  คือ 
 ๑. การสืบค้นให้รู้ว่ามีโบราณสถานอยู่ที่ใดบ้าง  โดยราชบัณฑิตยสภาได้มีการขอให้เทศาภิบาลต่างมณฑล  
ช่วยสืบค้นแล้วแจ้งที่มาให้ทราบเพ่ือท าบัญชีและก าหนดลงในแผนที่  ประเทศไทย 
 ๒.  การตรวจ  คือ  ให้ผู้เชี่ยวชาญออกไป ณ โบราณสถานที่ได้รับแจ้ง  และพิจาณาดูอายุ  สมัย  และ
ความส าคัญซึ่งบางครั้งต้องมีการขุดตรวจด้วย 
 ๓. การรักษา เนื่องจากโบราณสถานในประเทศนั้นมีมากเกินกว่าที่ราชบัณฑิตยสภาจะด าเนินการได้ทุกแห่ง  
จึงเป็นการดูแลรักษาเฉพาะสถานที่ส าคัญก่อน โดยมีลักษณะของการด าเนินการเป็น  ๓  ขัน้  คือ 
  ขั้นต่ า เป็นการห้ามมิให้ผู้ใดรื้อท าลายโบราณสถานที่ควรสงวนรักษาไว้ 
      ขั้นกลาง จัดการถากถางที่บริเวณและค้ าจุนป้องกันโบราณสถานมิให้หักพังต่อไป 
  ขั้นสูง การปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสภาพดีเหมือนเดิม  โดยมีแนวทางในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์  ๓  
ประการ 
  ๑.  ขอให้อนุรักษ์ไว้ตามรูปแบบเดิม  อย่าให้เปลี่ยนรูปร่างและลวดลายไปเป็นอย่างอ่ืนและตามใจชอบ 
  ๒.  อย่าให้รื้อท าลายโบราณสถานที่ส าคัญเพ่ือจะสร้างของใหม่ 

๓.  จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน  ไม่ให้อาคารใหม่เข้าไปเบียดจนท าให้ของ
โบราณสถานเสียสง่า ควรจัดผังบริเวณในเขตวัดให้มีที่ดินส าหรับก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ  ขึ้น๖ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ 
รัฐบาลได้ยุบราชบัณฑิตยสภาแบ่งออกเป็น ๒ หน่วยงาน  คือ  
 ราชบัณฑิตยสถาน  ท าหน้าที่ด้านการศึกษาค้นคว้าวิทยาการขั้นสูงสาขาต่างๆ 
 กรมศิลปากร  ท าหน้าที่ด้านการบ ารุงรักษาวิชาการช่างต่างๆ  โดยให้แผนกโบราณคดีกับแผนกวรรณคดีขึ้น
สังกัดกรมศิลปากร  การด าเนินงานต่างๆ  ในการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถานและการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้โอนมาเป็นกองโบราณคดี  กรมศิลปากรตั้งแต่บัดนั้นมา 
 การอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรก่อนปี  พ.ศ. ๒๕๐๕  กรมศิลปากรมีหน้าที่รับผิดชอบการบูรณะ
ซ่อมแซมโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ตามบัญชีของราชบัณฑิตยสภาโดยขั้นต้นได้อาศัยแนวทางที่ส านักฝรั่งเศส
แห่งปลายบูรพาทิศด าเนินการบูรณะโบราณสถานในแหลมอินโดจีนเป็นหลัก  คือ  หลักการที่ว่า  ไม่ซ่อมแซมโบราณวัตถุ  
แต่ค้ าจุนรักษาโบราณสถาน  ถ้าส่วนใดพังทลายหายไป  ก็ใช้หินหรือไม้ใหม่วัสดุประเภทเดียวกันเข้าแทนที่  แต่หินและไม้
ที่ใส่ใหม่นั้นจะไม่จ าหลักลวดลายให้ใช้ของเกลี้ยงๆ ให้รู้ได้ว่าเป็นของใส่ใหม่  ซึ่งจะนิยมท ากับโบราณสถานร้างหรือไม่ได้มี
ประโยชน์ใช้สอยแล้วในปัจจุบัน  ต่อมาภายหลังได้มีการด าเนินงานขุดแต่งโบราณสถานเพ่ือเปิดเผยให้เห็นในส่วนรากฐาน  

                                         
 ๖กรมศิลปกร ๒๕๓๓ข, โบราณคดีเพชรบุรี, ( กรุงเทพมหานคร : กองโบราณคดี  กรมศิลปกร), หน้า  ๒๔-๒๕. 

 



๔๘๓ 
 
แต่เนื่องจากยังคงรักษาหลักการเดิมที่ว่าให้รักษาไว้เท่าที่ปรากฏจึงไม่ได้ท าการบูรณะโบราณสถานท าให้เกิดการช ารุด
เสียหาย  ดังนั้นทฤษฎีการค้ ายันโบราณสถานนี้จึงไม่เหมาะกับโบราณสถานของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทอิฐดังนั้น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๐  กรมศิลปากรจึงปรับยุทธวิธีในการอนุรักษ์โดยให้การขุดแต่งและบูรณะเป็นงานที่
ต่อเนื่องกัน  และถือหลักการที่ว่าซากชิ้นส่วนโบราณสถานที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่นั้นจะซ่อมแซมรูปทรง
สถาปัตยกรรมที่ชัดเจนที่สุด  ซึ่งวิธีการนี้จะให้ช่างเทคนิคที่มีความช านาญทางการก่อสร้างเป็นผู้ด าเนินการ  อันเป็นการ
สวนทางกับกระบวนการอนุรักษ์ตามทฤษฎีและแนวปฏิบัติสากลที่นานาประเทศด าเนินการ  จนกระทั่งปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  
กรมศิลปากรจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างกองโบราณคดีใหม่  โดยมอบงานการศึกษารูปแบบให้นั กโบราณคดี  นัก
ประวัติศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยขยายความจากหลักฐานที่พอได้มากขึ้น  กว่าการศึกษาเฉพาะซาก
สถาปัตยกรรม  ส่วนการบูรณะโบราณสถานก็มอบให้สถาปนิก  วิศวกร  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และการนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของโบราณสถานด้วย  ซึ่งเป็นการขยายแนวคิดมาจากกฎบัตรการอนุรักษ์เมืองเวนิสเข้ามาใช้  และ
ด าเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 การอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรในปัจจุบันส่วนใหญ่จะยึดถือระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญได้แก่การอนุรักษ์  คือการดูแลรักษาตัวโบราณสถานมิให้ช ารุด
หรือถูกท าลายลงไปกว่าที่เป็นอยู่  การอนุรักษ์มีการปฏิบัติงานหลายระดับ  ซึ่งแต่ละระดับเป็นไปตามค านิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น  และมีวิธีการที่แตกต่างไปตามแต่วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถาน  เช่น ศิลาแลง หิน อิฐ ไม้ และยัง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์นั้นไม่เพียงแต่การเก็บอาคารเพ่ือการ  “รักษา” 
เท่านั้นหากหมายถึงการถนอมดูแลรักษาทุกสิ่งจากตัวอาคารถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศในจินตภาพ
อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยเชื่อว่าเมืองไม่ใช่เป็นเพียงผลงานที่แสดงในพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นศูนย์กลางของความมี
ชีวิตที่ด าเนินต่อไปหลักการเพื่อการอนุรักษ์มีดังนี้ 
 ๑.เพ่ือเก็บรักษาส่วนที่ดีของเมืองและสร้างส่วนที่ไม่ดีใหม่ให้สอดคล้องกับของเก่าท่ีดีขึ้น 
 ๒.เพ่ืออนุรักษ์อาคารกลุ่มอาคารและบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.เพ่ือการคิดหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆให้กับอาคาร 
  ๔.จะต้องพิสูจน์ได้อย่างแน่ใจว่าที่นั้นๆมีความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์อย่างไม่ต้องสงสัย 
 ๕.จะต้องท าให้ประชาชนหันมาสนใจสิ่งนี้ด้วย 
 ในปัจจุบันเป็นยุคของการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศนั้นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่
ควรค านึงถึงเป็นหลักการในการพัฒนาโดยไม่ท าลายและต้องพยายามที่จะรักษา    ดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการ
พัฒนาให้เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการได้จ าเป็นจะต้องเข้าใจในหลักการเสียก่อนการอนุรักษ์กับ
การพัฒนานั้นไม่ใช่สิ่งตรงข้ามอันแยกออกจากกันแต่จะต้องถือว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นส่วนอันสอดประสานกัน
ดังกล่าวเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังเกลียวเชือกซึ่งหากยอมรับในข้อตกลงค ากล่าวนี้ย่อมสรุปเป็นหลักการได้คือ 

 ๑.พึงขจัดความเชื่ออย่างผิวเผินที่ว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นสิ่งขัดกัน 
 ๒.พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าแท้ที่จริงการพัฒนากับการอนุรักษ์นั้นเป็นส่วนประกอบต่อกันและกันถ้าเราต้องการ
สร้างชีวิตจิตใจให้แก่เมืองใดชุมชนใดเราต้องหวนกลับไปศึกษาชีวิตจิตใจในอดีตของเมืองนั้นเสียก่อนค ากล่าวนี้ย่อมเป็น
เครื่องเตือนใจแก่นักพัฒนาเมืองทั้งหลายว่าถ้าอยากสร้างให้ดีเท่าใดก็อดไม่ได้ที่จะส่งเสริมและอนุรั กษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานให้ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองด้วย” 
 การยอมรับในข้อที่ว่ามรดกด้านอารยธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ าค่าของโลกซึ่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา
ต่างเป็นเจ้าของและปกป้องรักษาฉะนั้นเราทุกคนต้องมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้รอดพ้นจากอันตราย
ร้ายแรงนานัปการซึ่งได้แก่การพังทลายอันเกิดขึ้นจากการละเลยไม่เอาใจใส่หรือมลพิษในอากาศหรือสาเหตุอ่ืนๆอีก
มากมายโดยเฉพาะการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการรื้อท าลายเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม่
หนทางหนึ่งในการอนุรักษ์ให้ได้ผลนั้นคือการดัดแปลงน าเอาสถาปัตยกรรมต่างๆและโบราณสถานน ามาใช้ในลักษณะการ



๔๘๔ 
 
อย่างใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันแต่กิจการดังกล่าวจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถ
รักษาหลักการของการอนุรักษ์ไว้ได้คือผลของการดัดแปลง จะต้องยังคงไว้ซึ่งลักษณะส่วนใหญ่และรายละเอียดส่วนส าคัญ
ของสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานนั้นเช่นเดียวกับคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและคงไว้ซึ่งคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวิชาที่เกี่ยวเนื่องจากแนวความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าในปัจจุบันแนวความคิดในด้านการ
อนุรักษ์มิใช่การอนุรักษ์ในลักษณะที่แตะต้องไม่ได้แต่จะต้องอนุรักษ์ในลักษณะที่สามารถผสมกลมกลืนกับชีวิตและเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน๗ 
 ประเภทของโบราณสถาน๘ 
 (๑)แบ่งตามประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 (๑.๑)โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยดินได้แก่เนินดินก าแพงดินคูเมืองหรือถนน 
 (๑.๒)โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐได้แก่โบสถ์วิหารพระปรางค์เจดีย์ 
 (๑.๓)ประเภทที่สร้างด้วยหินได้แก่ปราสาทหินต่างๆเช่นเทวสถานต่างๆก าแพงเมืองป้อมประตูเมืองโบสถ์
เจดีย์ฯลฯหินที่นิยมใช้ในการก่อสร้างมักจะเป็นทรายและศิลาแลง 
 (๒)แบ่งตามหน้าที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ในอดีตของโบราณสถานคือ 
 (๒.๑)ศาสนสถานได้แก่สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาต่างๆและใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อเช่นเทวสถานในทางศาสนาพราหมณ์หรือวัดร้างในทางพุทธศาสนาเป็นต้น 
 (๒.๒)โบราณสถานที่ใช้ในการสาธารณูปโภคได้แก่โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันเช่นคูเมืองสระน้ าอ่างเก็บน้ าสระพังหรือบ่อบาดาลในมัยสุโขทัยเป็นต้น 
 (๒.๓)โบราณสถานที่เกี่ยวกับการป้องกันศัตรูได้แก่โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพ่ือป้องกันเมืองจากศัตรูเช่นประตู
เมืองป้อมประตูเมืองหรือก าแพงเมืองเป็นต้น 
 (๒.๔)โบราณสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยได้แก่โบราณสถานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่อยู่เช่นบ้านเรือนวังเป็นต้น
หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติเช่นถ้ าที่มีมนุษย์เข้าไปอาศัยและท้ิงร่องรอยไว้ 
 (๒.๕)โบราณสถานที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่บริเวณท่ีมีการท าอุตสาหกรรมในสมัยโบราณมีการก่อสร้างขึ้นมา
เพ่ือประโยชน์ในการท าอุตสาหกรรมเช่นเตาทุเรียนใน  สมัยสุโขทัยซึ่งเป็นเตาที่สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการเผาเครื่องปั้นดินเผา 
 (๒.๖)โบราณสถานที่ใช้ในการฝังศพโบราณสถานที่ใช้เป็นที่ฝังศพที่มีขนาดใหญ่โตส่วนมากสร้างขึ้นเพ่ือฝังศพ
ของกษัตริย์ในสมัยโบราณเช่นสุสานที่ฝังศพหรือพีรามิดที่ใช้เก็บศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ 
 โบราณสถานแบ่งออกตามการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเป็น๒ประเภทใหญ่ๆคือ 
 ๑.โบราณสถานที่ร้างแล้วได้แก่โบราณสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างและไม่มีคน
อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว 
 ๒.โบราณสถานที่ยังไม่ร้างได้แก่โบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างและยังมีคน
อยู่อาศัยหรือเข้าไปใช้ประโยชน์อยู่ 
 กองโบราณคดี แบ่งโบราณสถานออกเป็น ๗ ประเภท 
 ๑.  อนุสาวรีย์แห่งชาติ หมายถึง อนุสรณ์สถานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสาวรีย์ร าลึกถึงบุคคลหรือ
เรื่องราวส าคัญ สมควรที่ประชาชนจะต้องจดจ าร าลึกถึงในฐานะที่เป็นแบบฉบับ 

                                         
 ๗สว่าง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ 
เอส พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๔๗),  หน้า  ๙๒-๙๓.  
 ๘ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๔๕. 



๔๘๕ 
 
 ๒. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ ได้แก่ อาคารบ้านเรือนที่มีคุณค่าทางรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ 
 ๓. อาคารสัญลักษณ์ของเมือง ได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้าง สะพานหรือล าคลอง ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญที่ สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่บ้านเมืองนั้น 
 ๔. ย่านประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาคารทางการค้า การพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมในอดีตที่มีลักษณะของตนเอง 
มีเรื่องราวเนื้อหาของย่านนั้นโดยเฉพาะ 
 ๕. อุทยานประวัติศาสตร์ ได้แก่ พื้นที่ใด ๆ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์   มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ถนนหนทาง และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ สมควรรักษาไว้ 
 ๖.นครประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมือง หรือบริวารของเมืองที่มีแบบอย่างวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพของ
อาคาร สถานที่ หรือมีอาคารประเภท ๑-๕ อยู่พร้อมมูล และยังมีประโยชน์ใช้สอยอยู่ในปัจจุบัน 
 ๗.ซากโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดี ได้แก่ซากหรือแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีรวมทั้งสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
 เมื่อโบราณสถานมีสภาพที่แตกต่างกันหลายสภาพเช่นนี้ การก าหนดแนวทางให้นักอนุรักษ์ด าเนินการก็ต้อง
แตกต่างกันออกไปตามสภาพของโบราณสถานนั้นๆ การอนุรักษ์ โบราณสถานต่าง ๆ มีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน อาคาร
ประวัติศาสตร์กับย่านประวัติศาสตร์ กับอุทยานประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ แม้จะถูกจ ากัดให้อยู่ในกรอบ
การอนุรักษ์ที่เหมือนกันแต่มีวิธีการผ่อนปรนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโบราณสถานประเภทนั้น และเทคนิคที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงสภาพของท้องถิ่น วัตถุ และสภาพของสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละเมือง
ประกอบด้วย 
 สาเหตุของการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน  โบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานของความ
เจริญรุ่งเรืองประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและเทคโนโลยีของมนุษยชาติซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถค้นคว้าและศึกษาหาความรู้จากโบราณสถานเมื่อผู้
ศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านต่างๆเพียงพอและได้มีการศึกษาย้อนหลังกลับไปตามขั้นตอนพร้อมทั้งอาจต้องท าการขุดค้น
เพ่ิมเติมดังนั้นโบราณสถานจึงเปรียบเสมือนเป็นแหล่งความรู้หรือต าราที่มิได้เรียบเรียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้
โบราณสถานยังเปรียบได้กับผู้อาวุโสหรือบรรพบุรุษของมนุษยชาติที่มีอายุยาวนานแม้ว่าโบราณสถานบางแห่งจะช ารุด
ทรุดโทรมและหมดสภาพการใช้งานแล้วก็ตามก็เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของมนุษยชาติดังนั้นการใช้งานและการดูแล
รักษาโบราณสถานจึงควรปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อบรรพบุรุษหรือญาติผู้ใหญ่การแสดงความเคารพคารวะอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้นจ าเป็นต้องปฏิบัติซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณสถานมีประโยชน์ดังนี้ 

๑.ประโยชน์ในด้านวิชาการโบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมายไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลป์ 

๒.ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเทคนิค
ต่างๆการเลือกท าเลที่ตั้งการท ารากฐานก่อนการก่อสร้างเป็นต้น 

๓.ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆส่วนมากจะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว 
๔.เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
๕. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจเกิดการหวงแหนในการที่จะช่วยบ ารุงรักษา 
๖.ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ 

 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อโบราณสถานสิ่งมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ในฐานะ
ที่เป็นของหายากและเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติถึงแม้ว่าสภาพสังคมในปัจจุบัน  จะมีอิทธิพลผลักดันในด้านผลของการ
เร่งรัดพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแต่การพัฒนาดังกล่าวก็ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างได้ดุลยภาพให้เข้ากับชีวิตในสังคม
ปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่โดยต้องไม่ท าให้สูญเสียเอกลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดายสาเหตุที่ท าให้เกิด



๔๘๖ 
 
การช ารุดเสื่อมโทรมของโบราณสถานอาจแบ่งออกได้เป็นหลายสาเหตุมิได้หมายความว่าโบราณสถานหนึ่งๆจะช ารุด
เสื่อมสภาพเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะกรมศิลปากรอธิบายสาเหตุการช ารุดเสื่อมสภาพของโบราณสถานว่ามี
หลายสาเหตุและหลายกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้โดยเด็ดขาดสาเหตุที่คาดว่าท าให้โบราณสถานเกิดการช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกเป็น๒ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 
 ๑. สาเหตุภายในหมายถึงกระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานซึ่งเกิดจากสาเหตุภายในตัวโบราณสถาน
เองได้แก่ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่เป็นรากฐานของโบราณสถาน  สถานที่ตั้งลักษณะโครงสร้างและน้ าหนักของ
โบราณสถานการค านวณและการออกแบบโครงสร้างไม่ถูกต้องความผิดพลาดทางด้านเทคนิคการก่อสร้างเป็นต้น 
 ๒.สาเหตุภายนอกหมายถึงกระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่เกิดขึ้นจากการกระท าของสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีชีววิทยาและจุลชีววิทยาสาเหตุเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น
๒กลุ่มดังนี ้
 ๒.๑สาเหตุจากมนุษย์มนุษย์เป็นศัตรูที่ก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อโบราณสถานโบราณวัตถุและเกิดขึ้นใน
ลักษณะต่างๆกันเช่นเก็บรักษาไม่ถูกต้องการเคลื่อนย้ายการจับถือหรือจับต้องโดยขาดความระมัดระวังและการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือแม้กระทั้งการลักลอบขุดท าลายเพ่ือหาวัตถุมีค่าการจงใจท าลายท าให้โบราณสถานโบราณวัตถุ
เหล่านั้นแตกหักเสียหายกร่อนลงได้อีกประการที่น่าค านึงถึงคือการพัฒนาบ้านเมืองได้แก่การสร้างความเจริญตัดถนน
หนทางการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรการก่อสร้างสถานที่ราชการที่พักอาศัยฯลฯมีส่วนที่เป็นภัยต่อโบราณสถาน
โบราณวัตถุเช่นการตัดถนนผ่านไปใกล้โบราณสถานก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนท าให้โบราณสถานแตกร้าวหรือทรุด
เสียหายได้ 
  ๒.๒สาเหตุจากธรรมชาติ 
 ก.ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อโบราณสถานโบราณวัตถุชนิดต่างๆในลักษณะที่แตกต่างเช่นวัตถุ
จ าพวกอินทรีย์วัตถุจะประกอบด้วยเซลส์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ าและความชื้นได้ดีเมื่อมีความชื้นสูงเซลส์ในวัตถุจะดูดความชื้น
เข้าไปท าให้เกิดการพองตัวแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นลดลงอากาศร้อนน้ าที่ถูกดูดเข้าไปจะระเหยออกมาท าให้เซลส์
หดตัว  ถ้าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นไปโดยเร็วมีมากขึ้นและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะท า ให้วัตถุนั้นช ารุดเช่นเสีย
รูปทรงไปแตกร้าวหรือบิดเบี้ยวเป็นต้นอีกประการหนึ่งการที่ความชื้นถูกสะสมอยู่บนวัตถุเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดเชื้อ
เห็ดราสาหร่ายตะไคร่น้ าบนวัตถุได้พวกเชื้อราจะดูดความชื้นจึงท าให้เนื้อวัตถุขาดความแข็งแรงเปื่อยหรือขาดได้ง่ายหรือ
เกิดรอยเปื้อนบนวัตถุซึ่งยากจะแก้ไขให้ดีได้เหมือนเดิม 
 ข.  ความไม่บริสุทธิ์ของบรรยากาศโดยปกติอากาศมักจะมีแก๊สเสียปะปนอยู่มากพวกนี้มักจะเป็นกรดแก๊ส
โดยเฉพาะบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือในเมืองที่มีการจราจรแออัดของเสียเหล่านี้ได้แก่พวกคาร์บอนไดออกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไอของก ามะถันเขม่าควันไฟควันด าต่างๆแก๊สเหล่านี้มีสภาพเป็นกรดก ามะถันและกรดคาร์บอนิกซึ่ง
ท าลายเซลส์ของวัตถุให้เกิดช ารุดเสียหายไป 
 ค.แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์จะมีแสงอุลตร้าไวโอเลตอยู่ด้วยซึ่งจะท าลายเนื้อวัตถุ
ประเภทอินทรีย์ได้มากเช่นท าให้สีซีดเนื้อวัตถุเปราะกรอบขาดง่ายขาดความเหนียวเกิดการหดตัวขยายตัวท าให้รูปทรงบิด
เบี้ยวเสียลักษณะเดิมไปการช ารุดเสียหายจากแสงสว่างที่เกิดกับวัตถุนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของแสงระยะเวลา
ที่ถูกแสงปริมาณของแสงลักษณะของการตกกระทบของแสงและประเภทของวัตถุด้วย 
 ง. เนื่องจากจุลชีวะเช่นพวกเห็ดราสาหร่ายตะไคร่น้ าแบคทีเรียต่างๆพวกนี้เกิดได้ดีในที่ที่ความชื้นสูงคือมี
ความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่๗๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปและอุณหภูมิที่ค่อนข้างอบอุ่นมากกว่าประมาณ๒๐-๒๕องศาเซลเซียสเมื่อพวก
จุลชีวะนี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดีเมื่อมีความชื้นสะสมไว้มากจะก่อให้เกิดการช ารุดกับวัตถุได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมความชื้นของบรรยากาศให้พอเหมาะให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในระหว่าง๖๐-๖๕เปอร์เซ็นต์โดย
การท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะเป็นการตัดปัญหาความชื้นออกไปได้ 
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 จ.ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้เช่นแผ่นดินไหววาตภัย
อุทกภัยอัคคีภัยฟ้าผ่าเป็นต้น   
 การเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถานเมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาย่อมเกิดลักษณะที่เรียกว่า  
“การสูญหายทางวัฒนธรรม” คือการเกิดวัฒนธรรมใหม่เข้ามาทดแทนที่ของเก่าดังนั้นในปัจจุบันการดัดแปลงรื้อถอนหรือ
ท าลายโบราณสถานเกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมของสังคมที่มีการรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมในเรื่องรูปแบบเดิม(ของเก่า)  ที่สังคมปัจจุบันคิดว่าล้าสมัยท าให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านภูมิทัศน์เป็นการท าลายแหล่งโบราณสถานให้เสื่อมคุณค่าในที่สุด๙ 
 สรุปประเด็นการจัดการสาธารณูปการในการอนุรักษ์โบราณสถานได้ดังนี้ 
 สภาพในปัจจุบันได้รับอิทธิพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเป็น
อย่างมากและมีแนวโน้มที่จะได้รับมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้งผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม่
รู้ตัว ในที่สุดก็อาจจะลืมเลือนวัฒนธรรมและค่านิยมของไทยอันเป็นสาเหตุให้สังคมไทยสูญเสียเอกลักษณ์หรือความเป็น
คนของตนเอง  ปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการยับยั้งหรือแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรงได้เนื่องจาก
ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน  ทุกด้านแต่กระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกดังกล่าวประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโลก ก็ย่อมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้  ดังนั้นเราจึงควรที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนับ
ถือต่อสังคมโลกเพ่ือน ามาซึ่งเกียรติ  ศักดิ์ศรีของประเทศไทยและความเป็นไทยหากเราทุกคนละเลยและทอดทิ้ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  เกียรติภูมิของแผ่นดินและประเทศชาติในปัจจุบันก็คงจะสูญสิ้นดังนั้นจากความส าคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  จึงสมควรยิ่งที่รัฐบาลและประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันรณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยให้
เยาวชนรู้จักใช้วิจารณญาณเลือกรับแต่สิ่งดีที่มีค่าจากภายนอกน ามาปรับเปลี่ยนใช้ให้สอดคล้องกับสังคมไทย รู้ จักที่จะ
รักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่าของเราไว้ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยเกิดความซาบซึ้งภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  อันจะน าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งผลให้เกิดความสุขในวิถีชีวิตตน  วิถีชีวิตของสังคมส่วนรวมอันจะน ามา
ซึ่งความม่ันคงของชาติบ้านเมืองของเรา  ด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน  แต่เดิมลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับ
การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในอดีตจะเป็นไปในบทบาทของผู้พิทักษ์รักษา  เนื่องมาจากพระสงฆ์แต่ก่อนจะมี
ความคิดในเรื่องการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก มักเป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุจากที่ต่างๆ  มาไว้ที่วัดของตน  หรือบางครั้งเป็น
ผู้ท าการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปโบราณที่ ถูกทิ้งร้างตามที่ต่างๆ  ด้วยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ปรารถนาให้
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บทคัดย่อ 
ธรรมาธิปไตยมิใช่ระบบการปกครองโดยตรง แต่เป็นหลักการที่สามารถน าไปใช้กับการท างานทุกระบบได้ เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ ดังนั้น ในแง่ธรรมประยุกต์สามารถน าใช้ในด้านการบริหารการปกครองได้ ดังจะเห็นจากนัก
ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ คือ พระเจ้าจักรพรรดิ ตามคติของพระพุทธศาสนา ต้องมีหน้าที่หนึ่งในห้าประการ คือ ธรรมาธิปไตย ซึ่ง
มีความหมายว่า ยึดธรรมเป็นใหญ่ ได้แก่ ยึดถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลและหลักการ กฎ กติกาที่ชอบ
ธรรมเป็นบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ว่าในระบบใดจึงต้องยึดความ
ถูกต้อง ความยุติธรรม หรือความดีงามเป็นหลัก เรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใส หากสังคมใดไม่มีธรรมาธิปไตย ปัญหา
ความไม่เป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในสังคมนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสังคมสงฆ์ 

ค าส าคัญ:ธรรมาธิปไตย, สังฆาธิปไตย 
 
ABSTRACT 

Dhammadhipateyya is not the direct political system but it is the principle to be used for every 
working system such as economy, education and society etc.  Therefore, in the view of applied Dhamma 
can use for the government administration that the great rulers like the great kings or emperors in the 
view of Buddhism must have the one-fifth factor, is Dhammadhipateyya that means to stick with Dhamma 
such as to rely on real fact, right, goodness, reason and principle ,rule, regulation as the social norm, 
respect the Dhamma, admiration the Dhamma, Dhamma preference and to live with Dhamma. So, the 
rulers in any political system must realize to rely on right , fairness or goodness as the major principle 
that means everything must have the transparency and if any society does not have 
Dhammadhipateyya and then the problem of unfairness will happen in that society including Sangha 
society. 

Keywords :Dhammadhipateyya, Sanghadhipateyya 
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์รัฐต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่มีลักษณะพ่ึงพิงกันและกัน  และเอ้ือ
ประโยชน์แลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของรัฐกับบุคคลที่อาจแอบแฝงผลประโยชน์ที่ซับซ้อน  การบริหารจัดการรัฐของประเทศ
ไทยและรัฐเล็ก ๆ มักตกอยู่ภายใต้อ านาจผู้น ารัฐบาลเพียงคนเดียวหรือพรรคเดียว  การตัดสินใจบางเรื่อง  บางโครงการ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยรวมแก่รัฐ  แม้รัฐจะให้อ านาจการบริหารแก่รัฐบาล  แต่ต้องหารจัดการรัฐควบคู่กับ
คุณธรรม  สังคมตรวจสอบความโปร่งใสได้  บทความของ  เมร์เมเยอร์กับเคลิซาเนทพัค  เรื่อง  การน าหลักธรรมาภิบาล
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ตรวจสอบการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมายทั่วโลก  แปลโดย พระครูศรีกิตติสุนทรซึ่งได้ประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ
ดังนี้  การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐที่ผู้บริหารมีอ านาจการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมาย  หากแต่การ
บริหารนั้นต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  บุคคลหลากหลายกลุ่ม  ซึ่งความต้องการเหล่านั้นมีความ
หลากหลายซับซ้อน  โดยการบริหารจัดการรัฐนั้นอาจถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  
และระบุว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือที่ควรน ามาใช้ตรวจสอบรัฐทั่วโลก  ผู้เขียนจึงขอน าเสนอข้อมูลเสริมบทความ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการบริหารกิจการของรัฐที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแต่ขาดคุณธรรม  จริยธรรมบริหารงานเอื้อต่อพวกพ้อง 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากมุมมองของฝ่ายค้าน 
 การบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลต้องได้รับการตรวจสอบ  โดยเฉพาะฝ่ายค้าน  การ
บริหารกิจการรัฐที่ดีแม้จะถูกบริหารงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  รัฐต้องบริหารไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  มุมมอง
ของฝ่ายค้านพบว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารงานล้มเหลว เอ้ือพวกพ้อง ปล่อยให้มีการทุจริตฯ แนะต้อง ยุติ ๕ เหตุแห่ง
ความเสื่อม ที่อาคารรัฐสภา นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ได้รับ
มอบจากผู้น าฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และพรรครักประเทศไทย จ านวน ๑๕๗ รายชื่อ เพ่ือสรุปการอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๙  
(พรรคประชาธิปัตย์สรุป รัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารงานล้มเหลว,  ออนไลน์) 

โดยก่อนการอภิปราย ฝ่ายค้านเจอปัญหาหลายประการ เริ่มตั้งแต่การพยายามลดความน่าเชื่อถือจากรัฐมนตรี 
ว่าการอภิปรายเป็นเพียงแค่พิธีกรรม ทั้งที่ความจริงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบฝ่ายบริหารแทนประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยต่อมามีการพยายามท าให้เข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง เพราะจากการ
เสนอกฎหมายเข้าสภาฯ ของรัฐบาลทั้งหมด ๕๙ ฉบับ ฝ่ายค้านยกมือให้ ๕๗ ฉบับ ไม่เห็นด้วยแค่ ๒ ฉบับ คือ พ.ร.ก.กู้เงิน 
๓.๕ แสนล้านบาท ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการออก พ.ร.ก. ที่รัฐบาลอ้างว่าเร่งด่วน ซึ่งความจริงพิสูจน์แล้วว่า มีการเบิก
เงินแค่ ๒-๓ หมื่นล้าน แต่รัฐบาลต้องการรอให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านไปก่อน เพ่ือความคล่องในการด าเนินการ  

ต่อมาคือร่างพระราชกฤษฎีกาโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับการท า
สัญญาผูกพันระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมด ๓๑ เรื่อง ฝ่ายค้านก็สนับสนุนทั้งหมด และที่ว่ามีการพยายามจับมือกับ
กลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนั้น ขอท าความเข้าใจว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติก่อนที่กลุ่มองค์การพิทักษ์สยามจะชุมนุมด้วยซ้ า ตรงนี้
คือความจริง แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามลดความน่าเชื่อถือผู้น าฝ่ายค้าน เพ่ือให้ญัตติที่ตรวจสอบมีปัญหา  

ทั้งนี้ เดิมไม่คิดอภิปราย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง รองนายกรัฐมนตรี ตรงกันข้ามกลับชื่นชมความกล้าหาญ ที่ยอมรับ
ความจริงว่า เป็นขี้ข้าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่มีประเด็นที่อภิปรายคือ การไม่ถอดยศ พ.ต.ท.
ทักษิณ เพราะขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง ๒ ครั้ง ได้
ค าตอบตรงกันว่า คดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าเกณฑ์การถูกถอดยศทุกประการ หรือถูกถอดยศเมื่อต้องค าพิพากษาถึ งที่สุด 
(จ าคุก)  

ต่อมารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) แต่ไม่เกิดอะไรขึ้น 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ตอบสื่อ ๒ ข้อ คือ ไม่ถอดถอนและจะเพ่ิมยศให้ด้วย ขณะที่ร.ต.อ.เฉลิม บอกว่าที่ศาลตัดสินจ าคุก
คดีที่ดินรัชดานั้น ไม่ใช่การทุจริต ทั้งที่กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ช. ก็บอกชัดเจนว่า มีความผิดรวมถึงคู่สมรส และ
กฎหมายก็ออกมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ก่อนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะรับต าแหน่งด้วยซ้ า  

ขณะที่ พล.อ.อ.สุก าพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปได้ ๓ เรื่อง คือ การแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปแทรกแซง พร้อมกับพบว่านายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งที่ส านักปลัดกระทรวงกลาโหมต้องเป็นผู้ เสนอ แต่ พล.อ.อ.สุก าพล ล้วงลูกผิดกฎหมาย และการที่
นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ เสนอชื่อทั้งท่ีมีปัญหาก็เป็นการไม่บังควร ส่อไปในทางมิชอบ หรือไม่ท าตามจริยธรรม ซึ่งผิดอย่าง
ร้ายแรง  



๔๙๑ 
 

ต่อมาคือเรื่องจัดซื้อเรือลาดตระเวน ๓ ล า มูลค่า ๕๕๘ ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนปรากฏว่ามี
การฮ้ัวกัน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับเซ็นยกเลิกการชะลอ เรื่องท่ี ๓ คือการเปลี่ยนระบบยิงลูกหลอกจรวจ
น าวิธีเรือรบ ที่เปลี่ยนจากแท่นหมุนได้รอบทิศทาง มาเป็นแท่นที่ยึดอยู่กับที่ ซึ่งไม่ถูกต้อง 

ด้าน พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น มีเหตุผล ๓ ประเด็นหลักๆ คือ การท าผิด
กฎหมายฮ้ัวประมูล ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนท าให้รัฐเสียหาย โดยเฉพาะงบฯ เยียวยาน้ าท่วม ๑.๒ แสนล้าน ใน ๒๖ 
โครงการ ที่ให้กรมเจ้าท่าด าเนินการ สุดท้ายผลงานขุดลอกแม่น้ า ๗ สายแม่น้ าเละเทะ อีกท้ังท าบัญชีเท็จ 

เรื่องที่ ๒ คือเรื่องตลาดนัดจตุจักร ตอนยึดที่ของการรถไฟฯ มาจากกทม. ก็บอกว่าจะตั้งบริษัทลูกมาดูแล 
กลายเป็นการยึดแล้วมายกให้บริษัท ที เอ เอ็มแมเนจเมนท์ฯ จัดการ ซึ่งตอนนี้แผงก็ยังว่าง  
 
สุดท้ายคือการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จต่อส านักงาน ป.ป.ช. กรณีเป็นเจ้าหนี้นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๒๓๒ ร้อยล้าน และเรื่องนี้ภริยาของ พล.ต.ท.ชัจจ์ ก็ฟ้องนายสุริยา ด้วยว่าเงินส่วนหนึ่งนั้น
เป็นเงินของ พล.ต.ท.ชัจจ์ และ พล.ต.ท.ชัจจ์ ก็รู้เป็นอย่างดี เพราะได้เชิญนายสุริยา มาตกลง ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.ท.ชัจจ์ จึงไม่
สมควรด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีต่อไป  

คนสุดท้ายคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อกล่าวหา ๓ ประเด็นใหญ่ คือ เบียดบังอ านาจและ
งบประมาณของประชาชน เพ่ือประโยชน์ตนเองและครอบครัว พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ ค่าแรง ๓๐๐ บาท ที่ต้องรอถึง
เดือนถึงมกราคม ๒๕๕๖ ทั้งที่บอกว่าท าได้ในปี ๒๕๕๕ จากการหาเสียงที่ผ่านมา อีกทั้งเงินเดือนปริญญาตรี ๑.๕ หมื่น
บาท ก็ปรากฏว่าไม่ใช่เงินเดือน แต่เป็นค่าครองชีพ ที่หลายๆ รัฐบาลให้อยู่แล้ว สุดท้ายคือ การให้บริการรถไฟฟ้า ๒๐ 
บาท ตลอดสาย แต่ประเด็นที่เอ้ือพวกพ้องกลับท าทันที โดยไม่มีเงื่อนไข เช่น การร้องขอให้ประเทศญี่ปุ่ นออกวีซ่าให้กับ 
พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมกับตอบแทนต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ให้กับผู้ที่ด าเนินการ 

นอกจากนี้ ยังลักไก่ออก พ.ร.บ.พระราชทานอภัยโทษ อีกทั้ง ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ผ่าน พ.ร.บ.
ปรองดอง มากกว่านั้น คือการเอางบฯ ฉุกเฉินจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท ไปประกันตัวผู้ต้องหาที่มาชุมนุมแล้วถูกศาลตัดสิน
จ าคุก  

ประการที่ ๒ คือ นายกรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลว โดยเฉพาะการบริหารประเทศและปากท้องของประชาชน 
เช่น การแก้ปัญหาเกษตรกร โครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งที่สุดท้ายแล้ว เจ้ง เพราะต้นทุนสูงฝีมือต่ า เกิดการทุจริต และ
ประชาชนจนเหมือนเดิม มากกว่านั้นคือท าให้ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว 

ประการสุดท้ายคือ นายกรัฐมนตรีปล่อยให้มีการทุจริต ท าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงบเยียวยาน้ าท่วม ๑.๒ ล้าน
บาท ซึ่งเป็นงบกลาง ตรวจสอบยาก พฤติกรรมก็คือว่า นายกรัฐมนตรี สร้างภาพด้วยการเปิดงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน แต่ต่อมามีการสั่งย้ายเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแก้
ตัวทั้งๆ ที่รู้ว่า เลขาฯ ป.ป.ท.ก าลังแฉ ๓ เรื่อง คือการน าเข้ารถหรู ไซฟ่อนเงิน และทุจริตงบฯ น้ าท่วม 

สุดท้ายนายจุรินทร์ เชื่อว่าแผนบันได ๕ ขั้น ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้อยู่แล้ว ลงมติเมื่อไรก็มีการอุ้มกันไว้ แต่สิ่งที่
จะล้มรัฐบาลได้ก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรี และการบริหารงานที่ล้มเหลว ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องยุติเหตุแห่งความเสื่อม ๕ 
ข้อ ดังนี้ 

๑.หยุดท าผิดกฎหมาย หรือปล่อยให้มีการทุจริต 
๒.ต้องมีวุฒิภาวะในการเป็นนายกรัฐมนตรี ในสภาฯ ซึ่ง ๑ ปีกว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถแสดงได้โดยชัดเจน 

มาปรากฏตัวน้อยมาก หรือมาปรากฏตัววันแรกที่ขอให้เป็นนายกรัฐมนตรี นอกนั้นเลี่ยงสภาฯ มาโดยตลอด ฝ่ายค้านตั้ง
กระทู้ใน ๓ สมัยประชุมทั้งหมด ๗๔ กระทู้ แต่นายกรัฐมนตรี มาตอบด้วยตัวเอง ๒ กระทู ้
 

๓.  เลิกการบริหารประเทศแบบลอยตัว หนีปัญหาและความรับผิดชอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องรักษาค ามั่นสัญญา 
โดยเฉพาะที่บอกว่าจะแก้ไข ไม่แก้แค้น อย่าปล่อยให้ค าพูดเหล่านี้เป็นวาทะกรรมสร้างภาพอีกต่อไป 



๔๙๒ 
 

๔.  อย่าปล่อยให้คนอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่มาล้วงลูก โดยเฉพาะการแต่งตั้ง ตรงนี้ ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรี 
เท่านั้นที่จะตกต่ า เพราะสถาบันนายกรัฐมนตรี จะตกต่ าไปด้วย 

๕.  นายกรัฐมนตรี ต้องก้าวข้ามผลประโยชน์ของพวกพ้อง หรือท าเพ่ือคนคนเดียว เพราะเรื่องนี้จะท าให้ประเทศ
ก้าวเข้าสู่วิกฤตอีกครั้ง  
 การบริหารงานแบบโปร่งใส  
 โลกของการบริหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามต่างก็มีการนาหลักการหรือ
แนวคิดทางการบริการแบบใหม่ๆที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวางอาทิการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร  (Total Quality Management: TQM) การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  (Strategic 
Management) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์  (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ 
(Balance Score Card: BSC) เป็นต้นซึ่งแนวคิดทางการบริหารดังกล่าวบางแนวคิดก็เริ่มเก่าและล้าสมัยไปแล้วบาง
แนวคิดก็กลายเป็นที่นิยมกันอย่างรวดเร็วราวกับแฟชั่นยุคใหม่อย่างเช่นการบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: 
BSC) ที่กลายเป็นแนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อย่างมากทั้งในหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่มีการนาไป
ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 หลักการส าคัญประการหนึ่งที่พึงนามาใช้ในการบริหารจัดการนั่นก็คือ “หลักความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักการ
ส าคัญประการหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆยึดถือปฏิบัติไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นในองค์กรภาค
ธุรกิจก็ถือว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้(ถวิลวดี
บุรีกุลและวันชัยวัฒนศัพท์,  ๒๕๔๕) เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลก็ต้องมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกากับดูแลที่ดี (ธวัชภูษิตโภไคย, ๒๕๕๐ : ๑) เพราะ
สามารถนาไปสู่การลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรและนาพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เป็นอย่างดี  
 หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส 
 เจริญเจษฎาวัลย์ (๒๕๔๖ : ๑๒)  กล่าวถึงหลักการบริหารงานแบบโปร่งใสผู้เขียนขอทาความเข้าใจกับความหมาย
ของความโปร่งใสก่อนเป็นเบื้องต้นทั้งนี้นิยามของคาว่า “ความโปร่งใส” (Transparency) นั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มีนิยามที่
ตายตัวหากแต่ว่าการให้คานิยามของ ”ความโปร่งใส” อาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจของหน่วยงานที่นาไปใช้รวมทั้งบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิตความโปร่งใสจึง เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายเพราะ
หน่วยงานในแต่ละแห่งในแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมองค์กรธรรมเนียมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมหรือ
หน่วยงานที่แตกต่างกันทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวข้องที่ล้วนมีความหลากหลายเช่นความโปร่งใสในภาครัฐอันเป็นผลมาจาก
นโยบายหน่วยงานและวิธีปฏิบัติที่จัดช่องทางให้ข้อมูลด้วยวิธีที่เสริมความเข้าใจนโยบายสาธารณะเพ่ิมประสิทธิผลของวิถี
การเมืองและลดความไม่แน่นอนของนโยบายเป็นต้น 

โดยทั่วไปความโปร่งใสคือการท าให้กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผยหรือเรียกได้ว่า
เป็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากสื่อสารในนโยบายของรัฐต่อกลุ่มที่ให้ความสนใจหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ซึ่งการสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรคเพราะบุคคลที่ให้ความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีหลายหลากอาทิ
ชาวบ้านประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือนักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ  (ตินปรัชญพฤทธิ์,  ๒๕๓๕ : 
๓๒) 

ความส าคัญของ “ความโปร่งใส”  
AmartyaSen (๑๙๙๙ : ๔๙) ได้อรรถาธิบายว่า “การรับประกันความโปร่งใสเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่ส าคัญของ

เสรีภาพที่เป็นอุปกรณ์ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นเครื่องมือป้องกัน
การคอร์รัปชั่นการละเลยหน้าที่ทางการเงินและการเกี่ยวข้องกับความทุจริต” กล่าวคือความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่จะทา
ให้เป้าหมายอ่ืนๆบรรลุถึงความส าเร็จเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ



๔๙๓ 
 
ประสิทธิผลทั้งยังเป็นวิธีป้องกันคอร์รัปชันที่ดีที่สุดซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติในหลายๆวงการไม่ว่าจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชน
หันมาให้ความสนใจกับความโปร่งใสเพราะมองเห็นประโยชน์ในหลายด้านทั้งนี้จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑) ความโปร่งใสสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ของสภาพเศรษฐกิจ 

๒ ) ความโปร่งใสมีหน้าที่ เป็นเครื่ องมือในการเ พ่ิมการตรวจสอบได้ของภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ  
(Accountability) โดยการตรวจสอบได้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความโปร่งใส 

๓) ความโปร่งใสเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะความโปร่งใสหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิตและเป็นการมอบอ านาจแก่ประชาชนที่จะเลือกด าเนินชีวิตจากข้อมูลที่ได้รับอันเป็นการ
สร้างความเท่าเทียมและสร้างทางเลือกให้ประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญของประชาธิปไตย 

๔) ความโปร่งใสเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลในอดีตวาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจะ
พิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้งบประมาณรายจ่ายและการจ้างงานแต่ในปัจจุบันวาทกรรมทั้งหลายได้นาประเด็น
ของความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

๕) ความโปร่งใสในภาครัฐส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนประสิทธิผลของการบริหารนโยบายภาครัฐและ
การพัฒนาการเพ่ิมความโปร่งใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาลเช่นช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้
กฎระเบียบที่ซับซ้อนลดการสิ้นเปลือง และลดปัญหาคอร์รัปชัน 

๖) นอกจากนี้การรับประกันความโปร่งใสหมายถึงการรับประกันสิทธิของบุคคลในข้อมูลรูปแบบต่างๆสิทธิเหล่านี้
สามารถป้องกันการละเมิดอ านาจที่เกิดขึ้นจากการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียม  (Information Asymmetry) ดังนั้นจึงช่วยลด
ปัญหาคอร์รัปชันได้ด้วยการรับประกันความโปร่งใสยังส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานแสดง
การตอบโต้ต่อปัญหาปัจจุบันด้วยวิธีการทางการเมืองทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 

๗) การส่งเสริมความโปร่งใสทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะความโปร่งใสในกระบวนการนโยบายจะ
ทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้กระบวนการความโปร่งใสเช่น
การให้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและการแจ้งนโยบายล่วงหน้าเป็นต้นจะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ต่อนโยบายดังกล่าวประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและแนะนารวมทั้งเรียกร้องนโยบายที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งท้ายที่สุดแล้วความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนานโยบายที่ดีขึ้น 

๘) ความโปร่งใสนั้นส าคัญต่อภาคประชาชนเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน
ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรู้กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือที่จะมั่นใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะส่งผลร้ายแก่
ตนเองหรือไม่ซึ่งหากรัฐบาลมีความโปร่งใสก็จะเพ่ิมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและการตัดสินใจที่มีความโปร่งใส
ก็จะมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้นกล่าวโดยสรุปความโปร่งใสจึงมีความส าคัญต่อทั้งการเมืองการบริหารระบบเศรษฐกิจประชา
สังคมและการพัฒนา 

ความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Bellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๑๒) ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสให้กับรัฐบาลใน

ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยแบ่งขอบเขตของความโปร่งใสเป็น๒ลักษณะคือความโปร่งใสด้านเศรษฐกิจ/สถาบัน 
(Economic/institutional Transparency) และความโปร่งใสด้านการเมือง (Political Transparency) จากการวิจัย
พบว่ามีความแตกต่างระหว่างความโปร่งใสทางด้านเศรษฐกิจ/สถาบันและความโปร่งใสทางด้านการเมืองมีความแตกต่าง
ภายในระดับประเทศอย่างมากผู้วิจัยเสนอว่าการทาให้เกิดความโปร่งใสนั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย
เนื่องจากความโปร่งใสมักจะช่วยรัฐบาลประหยัดทรัพยากรสาธารณะ  (Public Resources) และมักจะเป็นเครื่องมือที่
สามารถแทนองค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโดยผู้วิจัยได้ให้นิยาม
ของคาว่า “ความโปร่งใส” โดยยึดถือแนวความคิดของ Kaufmann (๒๐๐๒ : ๔๕) ที่นิยามความโปร่งใสว่าเป็น “การ
เพ่ิมขึ้นของการหมุนเวียนของข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ตรงเวลาและน่าเชื่อถือได้ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



๔๙๔ 
 
ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้” นอกจากนี้ Transparency Task Force ของ Brookings University ได้สรุปไว้เช่นกันว่าความ
โปร่งใสก็คือระดับความเปิดเผยของสถาบันซึ่งหมายถึงขอบเขตความสามารถที่บุคคลภายนอก  (เช่นประชาชนหรือผู้ถือ
หุ้น) สามารถตรวจดูควบคุมและประเมินการกระทาของบุคคลภายในได้ (เช่นเจ้าพนักงานรัฐหรือผู้บริหารองค์กร)  

ผลการศึกษาข้อมูลของBellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๙๘) ยังชี้ให้เห็นว่าการมุ่งจัดหาข้อมูลเพียงอย่าง
เดียวมักไม่เพียงพอหากจะให้มีประสิทธิผลข้อมูลที่ถูกจัดหามาจะต้องถูกคัดเลือกมาแล้วและจะต้องเหมาะสมกับกลุ่ม
ต่างๆในสังคมที่จะมีความสามารถในการวิเคราะห์และนาข้อมูลไปใช้ในวิ ธีของตนเองเช่นในประเทศเม็กซิโกกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถามคาถามได้ไม่จากัดรูปแบบเช่นมีจานวนวัวทั้งหมดกี่ตัวในประเทศเม็กซิโก
ประเทศเม็กซิโกผลิตนมเป็นปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ในปี๒๐๐๓และนักการเมืองคนไหนบ้างที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาโดยไม่
มีข้ออ้างที่เหมาะสมค าถามทั้งหมดนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการของเม็กซิโกและล้วนได้รับค าตอบซึ่ง
ในปี๒๐๐๔ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศท่ีอุทิศงบประมาณในการให้ข้อมูลกับสาธารณะมากท่ีสุดเป็นจ านวนเงิน๒๒๖ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ๒โดยใช้เงิน๒๐ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐจึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการเพ่ิมความโปร่งใสของภาครัฐเพราะฉะนั้นสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลจึงจาเป็นต้องได้รับการรับรองโดยกฎหมายแต่ทว่าภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการมักทาให้
นักการเมืองและข้าราชการมีเหตุผลจูงใจที่ต้องปิดบังข้อมูลดังนั้นการมีมติเห็นชอบหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารจึงสามารถควบคุมคอร์รัปชันได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 

แนวทางการบริหารแบบโปร่งใส 
ในส่วนนี้ผู้เขียนขอนาเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสโดยจะกล่าวถึงในภาพรวมๆที่ครอบคลุมทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหารทั่วไปซึ่งกล่าวถึงกระบวนการในการบริหารว่า
ประกอบด้วยขั้นตอน๔ประการคือ (สาครสุขศรีวงศ,์ ๒๕๕๐ : ๒๖-๒๗)  

การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการก าหนดขอบเขตธุรกิจตั้งเป้าหมายตลอดจน 
ก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด้วยการจัดบุคลากรแบ่งแผนกงานและจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงานเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา๒เรื่องที่ส าคัญคือภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ตัวผู้บริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนทางานได้เต็มที่ตามความรู้
ความสามารถ 

การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้ด าเนินงานต่างๆภายในองค์กร 
ให้เป็นไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนดดังนั้นแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น 

หลักธรรมาภิบาล  
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็น
ธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 



๔๙๕ 
 

๒. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็น
นิสัย ประจ าชาติ 

๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย 
ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่า
สะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็น สิริ
มงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

๖. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน(ไชยยาวัฒน์,  ออนไลน์) 

 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐ 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐตามระบบทั่วโลกมีกฎหมายก ากับดูแล  แต่ผู้ทุจริตมีวิธีการหลบหลีกและ
ตีความหมายเข้าข้างตนเอง  การตรวจสอบรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องน ามาตรวจสอบรัฐบาล  เช่น 
การตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  (เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง, ออนไลน์) 
 ๑๐ เรื่องท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ “ดีแต่โม้” ! 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ถึงวันนี้ ขาด
เพียงหนึ่งเดือนก็จะครบขวบปี เห็นหน้าเห็นหลัง เพียงพอที่จะประเมินการท าหน้าที่ของรัฐบาลว่าเป็นไปตามนโยบายที่
ตนเองเคยแถลงไว้ต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใดพิจารณาเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน จะ
ด าเนินการภายใน ๑ ปีแรกปรากฏว่า มีอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่เข้าข่าย “ดีแต่โม้” อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

๑) ค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนใช้หลอกล่อเอาคะแนนเสียงจาก
ประชาชน ทั้งๆ ที่ เป็นนโยบายที่ไม่ควรท า ถูกเตือนว่าท าไม่ได้และจะเกิดผลเสียมีปัญหาทางปฏิบัติมากมายหาเสียงไว้
อย่าง แถลงในรัฐสภาพยายามกลบเกลื่อนบิดเบือนไปอีกอย่าง 
วันแถลงต่อรัฐสภา อ้างว่า “ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร”  
เปลี่ยนค าว่า “ค่าแรงขั้นต่ า” และ “เงินเดือน” เป็นรายได้แต่ถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ตามค ามั่น
สัญญาค่าแรง ๓๐๐ บาท ได้ไม่กี่จังหวัด ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ได้เฉพาะภาครัฐที่จัดสรรเงิน
เพ่ิมพิเศษมาสมทบให้ (ไม่ใช่เงินเดือนจริงๆ)  เหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆ 

๒) กระชากค่าครองชีพประกาศกลางสภาว่า “จะแก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมี
รายได้เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม”  ถึงวันนี้ ของแพงทั้ง
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แผ่นดินรัฐบาลแก้ไข โดยอ้างว่า ประชาชนคิดไปเองยิ่งกว่านั้น ยังเน้นการสร้างภาพมากกว่าจะไปแก้ปัญหาราคาสินค้า 
โดยการเปิดร้านถูกใจ เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนให้ด าเนินการขายของราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่ได้รับประโยชน์จากร้านถูกใจเลย 

๓) ยกเลิกกองทุนน้ ามันเคยประกาศหาเสียงชัดเจนว่า จะยกเลิกกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ด้วยความเขลา ไม่รู้จริง
ว่าถ้ายกเลิกแล้วจะมีผลกระทบตามมาอย่างไรแต่ถึงวันแถลงนโยบายต่อสภา พยายามพลิกลิ้น บอกว่า “ชะลอการเก็บเงิน
เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน”  แต่ถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ตามค ามั่นสัญญาราคาน้ ามันขึ้นเอาๆ เฉพาะในเดือนก.ค. ยังไม่สิ้นเดือน ขึ้นไปแล้ว ๖ ครั้ง  ยิ่งกว่านั้น ที่คุย
โม้ว่าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบก็ท าไม่ได้จริง ซ้ าร้าย กลับยิ่งท าให้โครงสร้างราคาพลังงานถูกบิดเบื อนไป
ในทางท่ีท าร้ายประชาชนผู้บริโภคยิ่งกว่าเดิม ท าลายพลังงานเอทานอลที่สามารถผลิตได้ในประเทศ 

๔) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรรัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงคุยโม้กลางสภาว่า “ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้
วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า”  ถึงวันนี้ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ าอย่างหนัก ชาวสวน
ผลไม้ ชาวไร่ยางพารา สับปะรด เกษตรกรรายย่อยเดือดร้อนหนัก ต้องออกมาเทผลผลิตประท้วงในหลายพ้ืนที่ยางพารา 
เคยขาย กก.ละ ๒๐๐ บาท ตกลงมาเหลือไม่ถึง ๑๐๐ บาทในขณะเดียวกัน การใช้นโยบายรับจ าน าข้าวราคาแพงกว่า
ตลาดโลกก็ท าลายกลไกราคาอย่างพินาศ ท าลายระบบการค้า ระบบการผลิตและการส่งออกข้าวไทยอย่างย่อยยับ ท าให้
ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวในตลาดโลก และรอเวลาขายข้าวในสต๊อกของรัฐที่จะขาดทุนมหาศาล 

๕) แจกแท็บเลตเด็กนักเรียนพรรคเพ่ือไทยเคยหาเสียงว่า จะแจกแท็บเลตแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ต่อมาก็
พยายามกลบเกลื่อนโดยอ้างว่าจะแจกเฉพาะเด็กชั้น ป.๑ ก่อนวันแถลงนโยบาย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็กลบเกลื่อนบิดเบือน
กลายเป็น “จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕”  ปรากฏว่า ถึงวันนี้ การด าเนินการก็เป็นไปได้เพียงไม่กี่จังหวัดแถมคุณภาพ
แท็บเลตยังคงมีปัญหาอ้ือฉาวในขั้นตอนตรวจรับ เลื่อนแล้วเลื่อนอีก กระทั่งปรากฏแท็บเลตด้อยคุณภาพบางส่วนก็ยั งเร่ง
รีบตรวจรับของเพ่ือน ามาแจกสร้างภาพ 

๖) ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงต่อสภาว่าการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตเป็นเรื่องด่วนภายในปีแรก บอกว่า “ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง” ขวบปีผ่านไป ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตรงกันข้าม 
หอการค้าไทยได้ท าการส ารวจพบว่า มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะในการท าสัญญากับหน่วยงานของรั ฐเพ่ิมสูงขึ้นเป็น ๓๐-๓๕ 
เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าโครงการ  นอกจากนี้ รัฐบาลยังใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษในหลายโครงการที่มีมูลค่ามหาศาล ท า
ให้ขาดความโปร่งใส รวมไปถึงการใช้เงินนอกงบประมาณ และใช้เงินธนาคารของรัฐด าเนินนโยบายที่ส่อว่าจะมีปัญหาการ
ขาดทุนแน่นอน 

๗) สร้างคุณธรรม จริยธรรมแถลงต่อรัฐสภาว่า “ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระท าที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ านาจรัฐในต าแหน่งส าคัญและต าแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม” 
ขวบปีผ่านไป ปรากฏว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่งตั้งบุคคลที่มีปัญหาด้านจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาด าร งต าแหน่งในรัฐบาล
มากมาย ไม่ว่าจะต าแหน่งรัฐมนตรี อย่างกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางนลินี ทวีสิน รวมไปถึงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืนๆ 
ที่ปูนบ าเหน็จรางวัลแก่แกนน าเสื้อแดงที่มีคดีร้ายแรงติดตัว เช่น นายเจ๋ง ดอกจิก นายอารี ไกรนรา ฯลฯยิ่งกว่านั้น ตัว



๔๙๗ 
 
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคนในตระกูลชินวัตรบางคน ก็ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงกับการ
ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อให้มีผลล้มล้างความผิดในคดีทุจริตโกงกินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

๘) โครงการบริหารจัดการน้ าเคยแถลงต่อรัฐสภาว่าจะท าภายในปีแรก “ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้
สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
จัดสร้างคลองส่งน้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิต 
ส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุ มชนอย่างทั่วถึง
รัฐบาลยิ่งลักษณ์เร่งรีบรวบรัด อ้างสถานการณ์เร่งด่วน ออก พ.ร.ก.เพื่อขอกู้เงินมูลค่ากว่า ๓ แสนล้านบาท คุยโม้จะรีบไป
ท าโครงการแก้ปัญหาน้ าท่วมแต่จนบัดนี้ เงินกู้ที่ออกเป็น พ.ร.ก.ดังกล่าว ก็มีการเบิกจ่ายไปเพียงไม่ถึงครึ่งแถมโครงการที่
เหลือ ก็ยังไม่ปรากฏรายละเอียด ไม่มีการเสนอการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ หรือน าเสนอผลการศึกษาผลกระทบ
ใดๆ ทั้งสิ้นถึงวันนี้ โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการยังมีแต่อากาศไม่มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมแต่ภาระหนี้สินของ
ประเทศที่เกิดจากการกู้ของรัฐบาลปัจจุบัน และเตรียมจะกู้อีกกว่า ๒ ล้านล้านบาทนับว่ามากมายมหาศาลเกินกว่าตัว
นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบไหวดีแต่กู้ตัวจริง 

๙) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงคุยโม้ว่า “เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรคเพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม”
ปรากฏว่า รัฐบาลกลับปรับลดงบเหมาจ่ายรายหัวที่จะน าไปใช้ดูแลประชาชนลง ๑๔๑ บาทต่อหัว หรือลดลง ๔.๙% และ
ลดงบส่งเสริมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๖.๓% นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท
ถึงกับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ “เป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปีของระบบบัตรทองที่งบเหมาจ่ายรายหัวลดลง จะสร้างปัญหา
ให้กับหน่วยบริการและท าให้เป็นระบบส าหรับผู้ป่วยอนาถาเหมือนในอดีตสวนทางกับนโยบายรัฐบาล” 

๑๐) ปัญหาความปรองดองสมานฉันท์แทบไม่ต้องพูดถึงกรณีปัญหาสถานการณ์ความแตกแยก ความวุ่นวายทาง
การเมือง ที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจรัฐผลักดันวาระทางการเมืองเพ่ือนิรโทษกรรมและลบล้างความผิดแก่ทักษิณ ชินวัตร
ขัดแย้งกับที่สัญญาว่าจะสร้างความปรองดองสมานฉันท์รัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยแถลงต่อรัฐสภาว่า “สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข”  กลับพยายามออกกฎหมายล้างผิดให้คนโกง คนฆ่าทหาร-ฆ่าประชาชนให้ท้ายขบวนการอันธพาลทางการเมือง
เสื้อแดง ไล่ล่า ขัดขวางการแสดงออกของคนที่คิดต่างส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงที่เป็นการสร้างความแตกแยก เพ่ิม
รอยร้าวในระดับชุมชนปล่อยให้มีการจาบจ้วง ล่วงละเมิด ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ละเว้นไม่ด าเนินคดีกับคนในเครือข่าย
การเมืองของรัฐบาล มีการสั่งไม่ฟ้องนายจักรภพ เพ็ญแข นายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็นต้น 

รัฐบาลโกหกประชาชนทั้งหมด เป็นการตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เคยแถลงให้ค ามั่นต่อรัฐสภาว่าจะ
ด าเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลาหนึ่งปีแรกผลปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า “ดีแต่โม้”  พูดอย่าง ท าอีกอย่างพูดสิบ
อย่าง ท าหนึ่งอย่าง  มีผลงานไม่เท่าจ านวนเสื้อผ้าอาภรณ์ท่ีนางสาวยิ่งลักษณ์ เลือกสรรมาตกแต่งให้กับตัวเอง 
บทสรุป 

บทความของ  เมร์เมเยอร์กับเคลิซาเนทพัค  ได้น าเสนอการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ  ผู้เขียนมีความเห็นด้วย  เพราะหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า สามารถน ามาจัดการบริหาร
จัดการรัฐว่าแม้จะบริหารถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย  แต่ใช่ว่าจะบริหารงานโปร่งใส  ดังการน าเสนอหลักธรรมาภิ
บาลมาตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  ค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ 
บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนกระชากค่าครองชีพยกเลิกกองทุนน้ ามันยกระดับราคาสินค้า



๔๙๘ 
 
เกษตรแจกแท็บเลตเด็กนักเรียนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างคุณธรรม จริยธรรม  โครงการบริหาร
จัดการน้ าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาความปรองดองสมานฉันท์ดังนั้นการบริหารกิจการรัฐทั่วโลกมีความ
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แนวทางการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 

 
ดร.พัชราวลัย ศุภภะ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งขยะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิด
การปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหล่งน้ า และอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เจริญตาของผู้ที่ได้พบเห็น 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป การแก้ไขปัญหาของขยะ จึงควรปฏิบัติ เพ่ือป้องกัน และแก้ไขผลเสีย ที่
จะเกิดขึ้น ส าหรับการป้องกัน และแก้ไข ที่ดี ควรพิจารณาถึงต้นเหตุ ที่ก่อให้เกิดขยะขึ้นมา ซึ่งก็คงจะหมายถึง มนุษย์ 
หรือผู้สร้างขยะมูลฝอยนั้นเอง ขยะล้นเมืองเป็นปัญหาใกล้ตัวที่ใครก็ต่างเจอ และต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือมนุษย์ หากทุก
คนทุกบ้านทุกชุมชนและทั้งประเทศไทยร่วมมือกันแล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนเมืองขยะล้น เป็นเมืองไร้ถัง หรือเมืองปลอด
ขยะได้โดยไม่ยากเย็นอะไร ดังที่มีตัวอย่างอันน่าชื่นชมปรากฏให้เห็นแล้วนับไม่ถ้ วน นอกเหนือจากความมีวินัย และ
จิตส านึกในการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนแล้ว ถึงแม้ชุมชนและทุกครัวเรือนจะร่วมกันจัดการขยะเป็นอย่างดี
เพียงไร แต่หากขาดระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของรัฐก็จะไม่มีทางเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการได้เลย อีกทั้ง
การด าเนินการของชุมชนก็จะไม่สามารถขยายผลไปในระดับประเทศได้ รัฐจะต้องหันมาแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน และ
ไม่ปล่อยให้วิกฤตขยะเป็นปัญหาต่อไป 
Keyword :การก าจัดขยะ, อย่างยั่งยืน. 
Abstracts 

This article demonstrates the approach of sustainable garbage destruction, the garbage 
affects an environment and makes land, water sources, air, and residential areas dirty and untidy. In 
general, it creates unpleasure and affects people’s health. The solution to garbage problem should 
take action in order to prevent a bad impact from happening. For good prevention and solution, it 
should consider the root of problem which causes the garbage. It means that the garbage is man-made 
or man-produced. The garbage full of city is the problem seen by every individual and the root of 
problem is human. If every individual throughout Thailand works together, it is able to change the city 
full of garbage to the city without the garbage and garbage-can easily as seen many examples. Besides 
having disciple and self-awareness toward garbage management in house in community, no matter how 
good every house in community manage the garbage if the state lacks an effective management 
process, it does not also happen from the integrated process of the garbage management. And 
proceeding of community is not able to expand its work to the nation level. Therefore, the state needs 
to find the sustainable solution of the garbage and does not let the garbage crisis as a problem. 
Keyword :Garbage disposal,Sustainable. 
บทน า 
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ปัญหาขยะได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติจนรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒การ
ก าหนดปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาตินับได้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับวิกฤติ มีการบริหารจัดการขยะด้วย
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๑ แต่
ปัญหาขยะก็ยังไม่คลี่คลายและมีแนวโน้มเพ่ิมระดับวิกฤติที่มากขึ้น ปริมาณขยะสะสมเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
รัฐบาลได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ นัยของการออกระเบียบนี้คือการจัดท าแผน
แม่บท (Roadmap)การแก้ไขปัญหาขยะระดับประเทศ และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด สาระส าคัญคือก าหนดให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่จัดท าแผนแม่บท(Roadmap)ในการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการและเป็นองค์รวมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในแผนแม่บทดังกล่าวจะมีองค์ประกอบอย่าง
น้อยในส่วนของสถานการณ์ขยะทั้งประเทศ รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการขยะระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และ 
ระยะ ๕ ปี งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในส่วนระดับจังหวัดจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
บริหารจัดการขยะเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติ ซึ่งในแผนปฏิบัติการต้องมีองค์ประกอบอย่าง
น้อยคือ สถานการณ์ขยะของจังหวัด รูปแบบการจัดการ คณะกรรมการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่จะใช้ 
จังหวัดน าแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัด จัดท า
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปแผนปฏิบัติการของทุก
จังหวัดจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศเสนอ ครม.อีกครั้ง จังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการการก าจัดขยะ
และปรับปรุงบ่อท้ิงขยะเก่าเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและอนุมัติและขอตั้งงบประมาณสนับสนุน จังหวัดน าแผนที่ได้รับการอนุมัติไป
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามแผนโดยมีทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน และ การใช้งบประมาณทุก ๑๕ วัน ในสามเดือนแรก และ เดือน
ละครั้งในสามเดือนถัดไป เสนอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสรุปรายงานเสนอ ครม.ทุกหกเดือน  

อนึ่งกรณีจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแนวทางที่จะบริหาร
จัดการขยะนอกเหนือจากแผนแม่บท หรือสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบ และเมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอให้เสนอ 
ครม. และ พิจารณาอนุญาตต่อไปแต่ต้องก าหนดให้ด าเนินการนอกแผนแม่บทเป็นการเฉพาะ เมื่อ ครม.อนุญาตแล้ว
จังหวัดต้องด าเนินการตามแผนเฉพาะที่ได้รับการเห็นชอบโดยเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ปัญหาขยะจึงเป็น
ปัญหาระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยมาตรการที่นอกเหนือจากกรด าเนินการปกติเพ่ือขจัดปัญหาให้หม ดไป
ด้วยการระดมสรรพก าลังในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีแผนแม่บทเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการด าเนินการ๒ 

สถานการณ์ปัญหาขยะ 

                                         
๑กรมควบคุมมลพิษ ,  รายงานสถานการณ์มลพิษของประ เทศไทย พ .ศ .  ๒๕๔๒ ,  (กรุ ง เทพมหานคร  : 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๒), ๑๖. 
๒กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพ่ิมมูลค่า,(กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ บริษัท ฮีช์จ ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๔. 
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ผลจากการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ พบว่าปัญหาขยะสะสมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการบริหารจัดการขยะมากที่สุด โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะสะสมมากที่สุดประด้วย สงขลา สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น ปราจีนบุรี และ พระนครศรีอยุธยา เป็นการ
เรียงล าดับการสะสมเชิงปริมาณ ส่วนจังหวัดที่ประสบปัญหาขยะสะสมขั้นวิกฤติจ านวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี (FTA Watch.ขยะสะสม ๒๐ ล้านตัน คพ. ดันโร้ด
แม็ป‘บริหารจัดการขยะแห่งชาติ) ทั้ง ๖ จังหวัดเป็นพ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร บทบาทหน้าที่การก าจัดขยะเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สมุทรปราการเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแยกออกจากกรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัว
ของจ านวนประชากรอย่างต่อเนื่องและประขากรแฝงที่เข้าออกเพ่ือใช้แรงงานจ านวนมาก มีขยะสมสะประมาณสิบล้าน
ตัน มาการลักลอบทิ้งสารเคมีกากอุตสาหกรรมจนเกิดปัญหาเพลิงลุกไหม้บ่อขยะที่ส่งผลต่อมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง
เพ่ือปี พ.ศ.๒๕๕๗ มาแล้ว เนื่องจากเป็นการทิ้งขยะกลางแจ้งในบ่อทิ้งขยะรวมของเอกชนคือบ่อเทพารักษ์ซอยเทศบาล
แพรกษา๑๑ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บ่อท่ีสองคือบ่อบางปลา นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 
๘ ต.แหรกษา ของ บริษัท ต.แสงชัยปากน้ า (บ่อขยะเทพารักษ์.https://map.longdo.com ) ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวปัจจุบัน
อยู่ใกล้กับหอพักและชุมชนอีกทั้งมีขนาดไม่เพียงพอต่อการรองรับขยะใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาขยะ
สะสม ขยะปนเปื้อน มีปริมาณน้ าปนเปื้อนไหลซึมเข้าสู่น้ าไต้ดินและแหล่งน้ าสาธารณะเป็นอันตรายต่อการใช้น้ าเ พ่ือการ
อุปโภคบริโภค สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับผู้อยู่อาศัยทั้งบริเวณใกล้เคียงรวมถึงแนวเส้นทางการขนขยะไปทิ้ง 

พระนครศรีอยุธยา มีขยะตกค้างประมาณ ๒๒๔.๐๐๐ ตัน ตกค้างอยู่ในบ่อขยะพ้ืนที่ ๓๐ ไร่ ในเขต ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา ขณะก าลังจัดหาพ้ืนที่เพ่ือท าบ่อทิ้งขยะใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อทิ้งขยะเดินราว 
๖ กม. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อพ้ืนที่และจัดจ้างผู้รับเหมาขนขยะ 

ลพบุรี มีขยะสะสมตกค้างราว ๕๖.๐๐๐ ตัน เป็นบ่อขยะแบบทิ้งกองรวมกลางแจ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว ๓ 
กม. ตามแนวถนนเรียบคลองชลประทานสายลพบุรี-บ้านหมี่ ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี ได้ให้ขยะกับโรงงาน
ปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี วันละ ๒๐๐ ตัน เพ่ือน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต์ 

ปทุมธานี มีขยะตกค้างสะสม ๕๐,๐๐๐ ตัน นับว่าไม่มากนักเขิงปริมาณ แต่เป็นขยะปนเปื้อนกากเคมี
อุตสาหกรรมจากแหล่งผลิตที่ส าคัญถึงสองแห่งคือ นิคมอุตสาหรรมนวนคร กับ บางกระดี โดยน าขยะมีทิ้งในบ่อกลางแจ้ง
เขตอ าเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา และ บ่อขยะสระบุรี ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน ขยะปนเปื้อนดังกล่าวส่งผลระดับ
วิกฤตินับเป็นอันตรายระดับวิกฤตจากขยะตกค้างสะสม 

นครปฐม มีขยะตกค้างสะสม ๒.๙ แสนตัน แนวโน้มจะมีขยะสะสมมากขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู่
อาศัยออกมาตามแนวเส้นทางหลักและแนวการขยายตัวของรถไฟฟ้า มีหมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม เกิดข้ึนจ านวน
มาก ท าให้เกิดปัญหาประขากรแฝงอัตราที่สูง การก าจัดขยะโดยทิ้งในบ่อกล่าวแจ้งเขตอ าเภอบางเลน และ อ าเภอ
ก าแพงแสน โดยจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ เกิดปัญหาสร้างผลกระทบส าหรับผู้อยู่อาศัยใกล้กับบ่อขยะ และ ตามแนว
การขนขยะไปยังบ่อขยะ ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนต่อไป 

วิกฤติขยะในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ ราว 
๑๕ ล้านคน สร้างขยะวันละ ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ ตันต่อวัน อัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันพบว่า สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีจาก๑.๐๓ 
กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี ๒๕๕๑ เป็น๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี ๒๕๕๖ แต่หากค านวณตามพ้ืนที่ที่เกิดขยะมูลฝอย 



๕๐๒ 
 
พบว่า อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นดังนี้ เทศบาลนคร เท่ากับ ๑.๘๙ เทศบาลเมือง ๑.๑๕ เทศบาล
ต าบล ๑.๐๒ เมืองพัทยา ๓.๙๐ และองค์กรบริหารส่วนต าบล ๐.๙๑ (วาระแห่งชาติว่าด้วยการก าจัดขยะ ๒๐๑๔ 
http://thaipublica.org/) ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการจัดการขยะจึงเกิดปัญหาขยะสะสมไม่มากส่วน
ปริมณฑลเกิดปัญหาขยะสะสมทั้งสิ้น 

วิธีการก าจัดขยะ 
การก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปริมณฑลทั้งในเขตเมืองใหญ่ เช่น เทศบาลและเขต

เมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง จะมีการจัดสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกสุขาภิบาล แต่ยังมีปัญหาในด้านการด าเนินงานการเนื่องจากขาดการบริหารจัดการทั้งในเรื่องงบการด าเนินการและ
บุคลากร รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมขาดประสิทธิภาพ บางแห่งยังมีปัญหามวลชนต่อต้านการแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ซึ่งต้องการ การประสานเพ่ือการจัดระบบที่สมบูรณ์ และการ
สนับสนุนจากส่วนกลางด้านวิชาการและบริหารจัดการ๓ 

ส าหรับ ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ที่มิใช่ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม มีการน าของเสีย ของเหลือใช้
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ และของเสียหรือของเหลือใช้ที่น ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต ยังมีอัตราการน าเข้ามาใช้สูงอยู่ ซึ่งหากมีการรวบรวมของเสีย ของเหลือใช้ในประเทศมาแปรรูปใช้ใหม่จะท า
ให้ปัญหาการน าเข้าวัตถุดิบลดลงได้ ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปที่มิใช่ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ยังคงทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน แต่จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีบางแห่งจ้างเอกชนไปทิ้งรวม
กับขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ า และอากาศ กรณีมีการเผาเป็นบางครั้งคราว 

วิธีการก าจัดขยะของประเทศไทย 
ประเทศไทยใช้วิธีการขนขยะจากแหล่งก าเนินไปทิ้งในบ่อทิ้งกลางแจ้ง หรือ กลบฝังเป็นหลัก แต่ยังมีวิธีการ

ก าจัดขยะอีกหลายวิธี๔ อาท ิ
๑.การถม (Dumping) 
หมายถึงการที่เราน าขยะมูลฝอยไปถมหรือทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยปล่อยให้เน่าเปื่อยไปตมธรรมชาติวิธีนี้

อาจแบ่งได้ ๒ วิธี คือ 
๑.๑ ถมบนพ้ืนดิน คือการถมมูลฝอยไว้บนพ้ืนดินโดยถมในพ้ืนที่ที่ต่ าหรือที่ลุ่มเพ่ือต้องการให้ที่นั้นสูงขึ้น 

เหมาะกับมูลฝอยประเภท เกษตรกรรม อิฐหัก พวกใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น ข้อดีของการถมบนพ้ืนดิน คือ เหมาะกับการก าจัด
มูลฝอยในชนบท ไม่ท าลายทรัพยากร ไม่ต้องใช้ความรู้มากในการก าจัด เป็นต้น ส่วนข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้ก าจัดมูล
ฝอยได้ทุกประเภท อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้ เป็นต้น 

๑.๒ ทิ้งทะเล คือการน าเอาขยะไปทิ้งทะเล ซึ่งก็มีข้อดีคือไม่ต้องเสียงบประมาณในการใช้ที่ดิน ไม่ต้องแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย ข้อเสียคือ มูลฝอยที่ลอยน้ าได้อาจพัดเข้าหาฝั่งได้ ขยะมูลฝอยเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ า 
เป็นต้น 
                                         

๓กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (ม.ป.ป.),มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,(กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑) หน้า ๗. 

๔เชาวน์ นกอยู่, เอกสารประกอบการน าเสนอเร่ือง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ,
(กรุงเทพมหานคร : ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๑) หน้า ๑๗. 



๕๐๓ 
 

๒.การฝัง (Burial) 
๒.๑ การฝังโดยทั่วไป หมายถึงการน าเอาขยะมูลฝอยไปฝังในดินวิธีนี้เหมาะที่จะใช้ในชนบทเพราะมีพ้ืนที่

มากและอาจน าเอามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ท าปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งการฝังแบบนี้มีวิธีในการด าเนินงานคือ ขุดหลุม
สี่เหลี่ยมกว้างด้านละประมาณ ๐.๕-๑ เมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร แล้วน าดินที่ขุดได้กองไว้ปากหลุม เมื่อมีขยะมูลฝอยก็
เทเกลี่ยให้กระจายทั่วหลุม จากนั้นน าดินที่ปากหลุมเกลี่ยลงทับขยะประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กระแทกดินให้แน่น
พอสมควร ชั้นต่อไปก็ท าเช่นเดียวกันจนเต็มหลุม ชั้นบนสุดควรจะอัดแน่นและให้มีความหนาประมาณ ๑ ฟุตหรือ ๓๐ 
เซนติเมตร เพ่ือป้องกันสัตว์เขี่ย 

ข้อดีของการฝังคือ สามารถฝังขยะได้ทุกประเภท ถ้าก าจัดดี ๆ จะไม่มีกลิ่นรบกวน 
ข้อเสีย คือต้องมีพ้ืนที่พอสมควรในการฝัง มีข้อจ ากัดในเรื่องน้ าท่วม เป็นต้น 
๒.๒ การฝังอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การฝังแบบนี้คล้ายกับการฝังแบบธรรมดา แต่ต่างกันตรงที่ต้องมีการ

บดอัดขยะมูลฝอยเพ่ือให้ยุบตัวแน่นและมีการเอาดินกลบชั้นบน ซึ่งมีการบดอัดอีกครั้งหนึ่ง เหมาะกับชุมชนเมืองเพราะใช้
กับพ้ืนที่ที่ต้องมีปริมาณขยะมาก ๆ โดยมีวิธีท า ๔ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. ขุดดินท าเป็นร่อง ให้ขุดร่องให้เพียงพอกับที่ทิ้งขยะในแต่ละวัน และความลึกจะไม่มีการก าหนดที่
แน่นอนจะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณขยะนั้นมีมากน้อยเพียงใด 

๒. เทขยะมูลฝอยลงร่องที่ขุดไว้ เมื่อเทขยะลงร่องเรียบร้อยแล้ว ก็กวาดขยะให้มีความลาดเอียง
ประมาณ ๔๕ องศา เพ่ือความสะดวกแก่รถอัดที่จะท างานช่วงต่อไป 

๓. บดอัดขยะมูลฝอย เมื่อกวาดให้ลาดเอียงตามข้อ ๒ แล้ว รถบดอัดก็จะท าการบดอัดขยะ 
๔. ปิดขยะมูลฝอยด้วยดิน เมื่อขยะมูลฝอยถูกบดอัดแน่นดีแล้ว ก็เกลี่ยดินกลบแล้วใช้รถบดกดทับอีก

เพ่ือให้แน่น ความหนาของชั้นระหว่างขยะมูลฝอยที่ก้ันวันต่อวัน ความหนาควรไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว แต่ถ้าเป็นชั้นบนสุดต้อง
ไม่น้อยกว่า ๒ ฟุต 

ข้อดี คือ เหมาะที่จะใช้กับชุมชนที่ไม่แออัด สามารถก าจัดมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้น ยาง
รถยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอย 

ข้อเสีย คือ เป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์ราคาแพง ไม่สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างที่ต้องรับน้ าหนักมาก ๆ ได้ 
๓.การเผา (Burning) 

๓.๑การเผากลางแจ้ง หมายถึงการน าเอาขยะมาเผาในที่กลางแจ้งบนพ้ืนดิน โดยไม่ต้องมีเตาเผา 
ข้อดี คือ ใช้ได้ดีกับหมู่บ้านในชนบท ควันไฟใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไล่แมลง นอกจากนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้

พ้ืนที่มาก เป็นต้น 
ข้อเสีย คือ อาจเกิดไฟไหม้ได้ ขยะเมื่อเผาอาจส่งกลิ่นเหม็นได้ และถ้าไม่มีการน าผงเถ้าเมื่อเผาไหม้เสร็จ

แล้วไปทิ้ง ก็จะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายได้ 
๓.๒การเผาด้วยเตาเผาขยะมูลฝอย ในการเผาในเตาเผาจ าเป็นที่จะต้องมีการแยกประเภทของขยะที่ไม่

ไหม้ออกก่อน เพราะถ้ามีมูลฝอยที่ไม่ไหม้ไฟอยู่ในเตาเผาก็อาจจะเกิดการอุดตันได้ 
ข้อดี คือ ใช้เนื้อที่ในการก าจัดน้อย อาจน าความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นวิธีที่เหมาะกับชุมชน

เมือง เพราะเป็นวิธีก าจัดที่มิดชิดไม่ฟุ้งกระจาย เป็นต้น 



๕๐๔ 
 

ข้อเสีย คือ ค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง เปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกประเภทขยะมูลฝอย และไม่เหมาะในการ
เผาตอนฝนตก เป็นต้น 

ปัญหาซับซ้อนมากขึ้นได้ บทบาทหน้าที่การก าจัดขยะเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จนปี พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติกระจายอ านาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(พรบ.กระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒) 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจจัดระบบบริการสาธารณะตามมาตรา ๑๖ ภารกิจที่ (๑๘) การ
ก าจัดขยะมูลฝอยในท้องที่ตน ตามมาตรา ๑๗ ภายใต้การบังคับของมาตรา ๑๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ภารกิจที่ (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ า
เสีย ภารกิจที่ (๑๑) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภารกิจที่(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ จากภาย
รวมดังกล่าวท าให้มองเห็นได้ว่าการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเมื่อ
สถานการขยะเข้าสู่ระดับวิกฤติจึงก าหนดให้ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติ และ มองหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักท างานร่วมกับ จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการขยะตามแผนแม่บท 
(Roadmap) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าจัดขยะ ๒๕๕๗ ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนด
แผนปฏิบัติระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทในการก าจัดขยะตกค้างในจังหวัดปัญหาระดับวิกฤติ การปรับปรุงบ่อขยะ 
และ แนวทางการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
ปัญหาที่เกิดจากขยะ 

ขยะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาทั้งปัญหาโดยตรงคือการสร้างความเดือนร้อนร าคาญ ปัญหาผลกระทบจาก
มลพิษ ปัญหาจากการขนย้าย หลายปัญหามาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ๕ 

๑.การขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัด 
๒. การด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
๓. ขาดบุคลากรระดับปฎิบัติที่มีความรู้ความช านาญ 
๔. ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณ 
๕. แผนการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการพิจารณาด าเนินการในลักษณะศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

รวม 
๖. ระเบียบและแนวทางปฎิบัติในเรื่องศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน 
๗. ยังมีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
๘. กฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ เช่น ระเบียบให้ท้องถิ่นลงทุนและถิ่นขาดจิตส านึก 

ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
๙. ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตส านึก ความเข้าใจ และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
๑๐. ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะที่สะสมในหลายพ้ืนที่น ามาซึ่งปัญหาเกี่ยวเนื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มี
มากมายหลายปัญหา ซึ่งปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบเหล่านี้ประกอบด้วย 

๑. ปัญหามลพิษทางอากาศ 

                                         
๕ฉวีวรรณ ชินอรุณชัย,ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร,(กรุงเทพมหานคร : กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๓), หน้า ๓๒. 



๕๐๕ 
 

อากาศเสียโดยมากจะเป็นปัญหาส าหรับเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกรวมทั้ งเมืองใหญ่ในประเทศไทย การ
ปนเปื้อนสารพิษประเภทคาร์บอนมอนน็อกไซด์ในอากาศจากฝุ่นควันจากยานพาหนะ คาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ ามัน โรงงาน รวมทั้งฝุ่นละอองที่เกิดจากการคมนาคม การขนส่ง  การก่อสร้าง กลิ่นเหม็นจากการ
สะสมของขยะมูลฝอย เศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งกลิ่นจากซากสัตว์ยังคงอยู่แม้ต้นเหตุได้หมดไปเมื่อกว่า ๓๐ ปีที่
ผ่านมา เช่นกลิ่นเหม็นสางจากระดูกสัตว์แถวรังสิตและใกล้เคียงเป็นต้น (RMUTT.สาเหตุและมลพิษทางอากาศ) 

๒. ปัญหามลพิษทางน้ า 
ปัญหาน้ าเสียมาจากสาเหตุหลายประการ ขยะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ า เสียจากการปนเปื้อนของสิ่งที่ติด

มากับขยะสู้แหล่งน้ าและการท าให้เกิดการอุดคันน้ าไม่สามารถระบายได้ท าให้เกิดการแช่ขังและเน่าเสียในที่สุด น้ าที่เน่า
เสียจากขยะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช สภาพแวดแล้ว และระบบนิเวศน์(Royal Melbourne 
Institute of Technology.สาเหตุและมลพิษทางน้ า) 

๓. โรคที่เกิดจากขยะ 
ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับขยะรวมทั้งผู้ที่ต้องสัมผัสกับขยะทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมอาจเกิดโรคต่างๆที่ขยะเป็น

สาเหตุหรือปัจจัยท าให้เกิดโรคต่างๆอาทิ โรคผื่นคันทางผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น (HEALTH Kapook.สาเหตุโรคร้ายจากขยะ) โรคที่เกิดจากขยะสี่อันดับแรกได้แก่ ท้องร่วงท้องเสีย 
โรคภูมิแพ้ คลื้นไส้อาเจียน และ ปวดศีรษะ สารที่ปนเปื้อนมากับขยะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรค สารแมงกานิส
(Manganese) จากถ่านไฟฉายเก่า กระป๋องสีพลาสติก เครื่องเคลือบดินเผา ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ ง่วงนอน จิตไม่
สงบ ประสาทหลอน ตะคริวกล้ามเนื้อ โรคทางสมอง สารปรอท(Mercury) จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
กระจกเงา ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เหงือกบวมอักเสบ เลือดออกง่าย ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง 
กล้ามเนื้อสั่งกระตุก ส่งผลกระทบต่อประสาทส่วนกลาง ทารกจะพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สารตะกั่ว (Lead) จากแบ
ตเตอรีรถยนต์ ยาฆ่าแมลง หมึกจากหนังสือพิมพ์ หลอดภาพชนิด CRT แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ท าให้เกิด
อาการปวดศีรษะ ตัวซีด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เกิดอาการทางสมอง ความจ าเสื่อม ชัก หมดสติ สารแคดเมียม
(cadmium) จากถ่านนาฬิกาชนิดควอทซ์ แบตเตอรีโทรศัพท์  ส่งผลกระทบต่อไต กระดูก สารฟอสฟอรัส(phosphorus) 
จากยาเบื่อหนู แผงวงจรโทรศัพท์ กระป๋องสีพลาสติก สีน้ ามัน ท าให้เหงือกบวม เยื่อบุปากอักเสบ ระบบประสาทถูก
ท าลาย กระทบระบบย่อยอาหาร และยังมีสารอ่ืนที่ปนเปื้อนมากับขยะท าให้เกิดโรคอีกมากมาย ขยะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท า
ให้เกิดโรคต่างๆกับมนุษย์๖ 

๔. ขยะเป็นปัจจัยในการสร้างความร าคาญอ่ืนๆ 
เหตุร าคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๔ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดที่อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนของ

ประชาชนผู้อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางเสียง ปัญหาทางอากาศ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาน้ าเน่า
เสีย กลิ่นเหม็น ปัญหาขยะมูลฝอย (พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๔) ขยะเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคร าคาญ การ
ก าจัดขยะเป็นการลดเหตุร าคาญได้อย่างมีนัยส าคัญ 

จังหวัดนครปฐมกับการก าจัดขยะ 

                                         
๖ภาณี คูสุวรรณ์, การจัดการสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, ๒๕๔๖) หน้า ๖๕. 



๕๐๖ 
 

จากการที่จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะตกค้างระดับวิกฤตที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขตาม
แผนปฏิบัติการที่สอนคล้องกับแผนแม่บทการก าจัดขยะ ๒๕๕๗ นครปฐมมีประชากร ๘๙๙.๓๔๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ มากเป็นล าดับที่ ๒๔ ของประเทศ สร้างขยะ ๓๕๔,๔๗๗.๐๕ ตันต่อปี มีขยะตกค้างสะสม ๓๕๓,๑๐๕ 
ตัน (PCD.Roadmap.แผนแม่บทการก าจัดขยะ) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท๙๗ แห่งสามารถก าจัดขยะได้ 
๒๖๒,๖๙๙.๗๐ ตันต่อปี เป็นขยะที่ก าจัดได้ถูกต้องตามหลักวิธีการ ๘๖,๑๓๖.๓๕ ตันต่อปี ขยะที่น าไปใช้ประโยชน์ 
๕๙,๗๔๕.๔๑ ตันต่อปี เกิดขยะตกค้าง ๙๑,๗๗๗.๓๕ ตันต่อไป ได้น าขยะไปทิ้งรวมกลางแจ้งโดยมิได้ท าการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางซึ่งไม่เป็นไปตามหลักและวิธีการ ๑๗๖,๕๓๓.๓๕ ตันต่อปี บ่อขยะเอกชนตั้งอยู่ในสองอ าเภอคือ อ าเภอบาง
เลน และ อ าเภอก าแพงแสน เป็นการจ้างเหมาให้เอกชนด าเนินการ การนพขยะไปทิ้งต้องผ่านเส้นทางคมนาคมหลักที่มี
การสัญจรหนาแน่นท าให้การขนย้ายขยะเป็นไปด้วยความยากล าบาก การจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่
ตามเส้นทางการขนขยะ อนึ่งรถขนขยะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการขนขยะจึงท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสมที่ต้องได้รับ
การแก้ไขเร่งด่วนตามแผนแม่บทการก าจัดขยะ ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะสะสมวิกฤติ จังหวัดนครปฐม
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการการก าจัดขยะซึ่งเป็นไปตามข้อ ๘ และเป็นไปตามแผนแม่บทการก าจัดขยะ ข้อ ๙(๑)ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าจัดขยะ ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดูแล อปท และ เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
ปฏิบัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ข้อ ๙(๒) ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค และ รายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นการายงาน และ ระยะเวลา ข้อ 
๙(๓) ปฏิบัติอ่ืนไดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บท ข้อ ๙(๔) 

จังหวัดนครปฐมได้จัดท าแผนปฏิบัติในการก าจัดขยะที่สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๕ ปี 
(๒๕๕๘-๒๕๖๒) ของรัฐบาล เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ และ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาติชาย อุทัยพันธ์) จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการการก าจัด
ขยะ ณ โรงแรมริเวอร์ อ าเภอเมือง นครปฐม ซึ่งมีตัวแทน อปท. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีคณะ
ผู้จัดท าแผน ๕ ปี น าเสนอร่างเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการขยะ ๕ ปีของจังหวัด และ พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
และ แผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการก าจัดขยะตกค้าง เป็นการขับเคลื่อนการก าจัดขยะตามแผนแม่บทการก าจัดขยะ และ 
เสนอแผนปฏิบัติการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ระดมแนวคิดต่อแนว
ทางการก าจัดขยะมูลฝอบและของเสรยอันตรายโดยการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการก าจัดขยะแบบศูนย์รวม(clustering) 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ (Local Manager Online.จังหวัดนครปฐมจัดท าแผนก าจัดขยะ
แบบรวมศูนย์) ในการประชุม ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๕ (นายวรพล จันทร์งาม) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการ
จัดท าแผนแม่บทประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ระยะ ระยะเร่งด่วน ๕ เดือน ระยะปานกลาง ๑ ปี 
ระยะยาว ๑ ปีขึ้นไป โดยมีเป้าหมายก าจัดขยะตกค้างสะสมวิกฤติ ก าหนดรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยปนเปื้อนที่
เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งเป็นขยะมูลฝอยใหม่ การประชุมครั้งนี้ให้ความส าคัญต่อการลดปริมาณขยะโดยการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การก าจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน การแปรรูป
ขยะให้เป็นพลังงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิมขยะด้วยการขาย การก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขยะอันตราย ขยะพิษ ขยะ
ปนเปื้อน การสร้างวินัย การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดให้กับคนเพ่ือการ
บริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน อนึ่งที่ประชุมได้ก าหนดพ้ืนที่ก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ ๓ ขนาดคือ Model L เป็นพ้ืนที่รองรับ
ขยะตั้งแต่ ๓๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป Model M รองรับขยะตั้งแต่ ๕๐-๓๐๐ ตัน ต่อวัน และ Model S รองรับขยะตั้งแต่ ๕๐ 



๕๐๗ 
 
ตันต่อวันลงมา การก าหนดแนวทางการก าจัดขยะจกค้างให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน ได้ขอให้ อปท และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๘๐ แห่งกฎกระทรวง ในการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ าเสีย เพ่ือฟ้ืนฟู
คุณภาพแม่น้ าท่าจีน(นครชัยศรี)ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะ Model ๓Rs
คือ Reduce ลดการสร้างขยะ Reuse  น ากลับมาใช้ซ้ า Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง 

แนวทางการก าจัดขยะที่ย่ังยืน 
การจะท าให้ปัญหาขยะได้รับการจัดการที่ยั่งยืนคงไม่สามารถด าเนินการในลักษณะวิ่งตามปัญหาอย่างเดียวได้

แต่ต้องผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่พฤติกรรมหรือการสร้างวินัยในตนเองซึ่งเป็นส่วนส าคัญไปจนถึงการใช้
ประโยชน์จากขยะและวิธีการตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งแนวทางที่จะ
สร้างความยั่งยืนการจัดการขยะในหลายแนวทางประกอบด้วย๗ 

๑. แนวทางการก าจัดขยะในพุทธศาสนา  
พระพุทธเจ้าทรงก าหนดแนวทางเกี่ยวกับขยะโดยเน้นการลดเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดขยะด้วยวิธีการ ให้กิน

น้อยใช้น้อย อยู่อย่างพอเพียงเป็นแนวทางที่อยู่อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาด สอนให้เกิดการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม มีศีลธรรมในตนเอง (ประเวศ อินทองปาน.พุทธศาสนากับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปัญหาเกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างหากจะดับปัญหาต้องท าให้มนุษย์ไม่สร้างปัญหา ในพุทธ
ศาสนาห้ามสร้างสิ่งปฏิกูล ในสิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยพระพุธศาสนากับน้ า ทรงบัญญัติไว้ “ภิกษุพึงท าการสิกขา(คระหนัก)ว่า
เราไม่ว่าอาพาธจักไม่ถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ(น้ าลาย) ลงบนของสดเขียว ในน้ า (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง.
วินัย มหา.๒๘๕๖/๔๖๐-๔๖๔) เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์เมื่อมีจ านวนมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งจะเป็นปัจจัยที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมจึงบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้ ในหลายประเทศเช่นสิงค์โป มีกฎหมายลงโทษส าหรับผู้ที่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะลงใน
บริเวณที่กฎหมายห้ามไว้ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นการสร้างจิตสาธารณะ เช่นการให้ตระหนักว่าปัญหามลพิษเกิดจากการ
สร้างของมนุษย์เองที่ขาดจิตส านึก การจอดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่องยนต์ การทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นการ
สร้างมลพิษทางอากาศและน้ าเน่าเสียการแก้ไขปัญหาขยะ และ มลพิษ ตามแนวทางของพุทธศาสนามุ่งเน้นที่การสร้าง
จิตส านึก ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน แก้ปัญหาจากการไม่สร้างเหตุและปัจจัยให้เกิดปัญหา เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน๘ 

๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 
มนุษย์ช่วยกันสร้างขยะคนละคนละประมาณ ๑ กิโลกรรมต่อวัน หรือคนละ .๙๕ กิโลกรรมต่อวัน

(thaipublica.วาระแห่งชาติว่าด้วยขยะ.๒๐๑๒) จังหวัดนครปฐมมีประชากร ๘๙๙.๓๔๒ คน ไม่รวมประชากรแฝง สร้าง
ขยะวันละ ๙๗๑ ตันเศษ หรือประมาณ ๓๕๔,๕๐๐ ตันต่อปี เฉลี่ยสร้างขยะตนละ ๑๐๗ กิโลกรรมต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ย
การสร้างขยะของคนเอเชีย ขยะที่เกิดขึ้นก าจัดได้วันละ ๗๒๐ ตัน คิดเป็น ๗๔ เปอร์เซ็นต์ ตกค้างสะสม ๒๕๑ ตัน ที่ ๒๖ 
เปอร์เซ็นต์ จากการส ารวจพบว่าขยะที่เกิดจากอาหารที่เหลือ ส่วนประกอบของอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร อยู่ที่ร้อยละ 

                                         
๗วินัย วีระวัฒนานนท์ และอุทุมพร ไพลิน,การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ประสานมิตร, 

๒๕๔๕), หน้า ๕๓. 
๘ Koufman, H.F. ,  Participation Organized Activities in Selected Kentucky Localities, ( Agricutural 

Experiment Station Bulletins. March, ๑๙๔๙), p ๗. 



๕๐๘ 
 
๓๓ นั่นคือขยะที่เกิดขึ้นจ านวน ๙๗๑ ตัน เป็นขยะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ประมาณ ๓๒๐ ตัน หากดูถึงจ านวน
ครัวเรือนในจังหวัดนครปฐม มีจ านวน ๓๓๘,๐๑๙ ครัวเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ส านักงาน กสทช.
จ านวนครัวเรือนรายจังหวัดในประเทศไทย) และจากการเก็บข้อมูลจากครัวเรือน จ านวน ๑๐๑๕ ครัวเรือน เป็นเวลา ๗ 
วันพบว่า ครัวเรือนที่ประกอบอาหารรับประทานเองทุกมื้อหรือบางมื้อจะมีถุงพลาสติก และ โฟม หรือสิ่งบรรจุอาหาร 
จ านวน ๓๐ ใบ/ชิ้น ต่อวัน จากผลการส ารวจนี้หากน ามารณรงค์ให้ครัวเรือนประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ที่มีการประกอบ
อาหาร ในนครปฐมประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ ครัวเรือน ใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร ๖,๐๘๔,๓๔๒ ชิ้น ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ลง
ครัวเรือนละ๑๐ ใบ/ชิ้น ต่อวัน จะสามารถลดถุงพลาสติกหรือโฟม วันละประมาณ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ใบ/ชิ้น หรือ ประมาณ 
๖๐,๙๐๐,๐๐๐ ใบ/ชิ้น ต่อเดือน ตัวเลขดังกล่าวเป็นชุดตัวเลขที่มีนัยส าคัญต่อการลดปริมาณขยะของจังหวัดนครปฐมกล
ยุทธ์ที่น าไปสู่ผลตามเป้าหมายคือ สร้างความเข้าใจให้รู้  สร้างความตระหนัก ให้เห็นความส าคัญ ส่วนราชการ 
สถาบันการศึกษา อปท. เป็นหน่วยขับเคลื่อน สร้างแคมเปญระดับจังหวัด เริ่มพร้อมกันทุกภาคส่วน ส่วนราชการ อปท. 
ท้องที่ บริษัท/ห้างร้าน วัด ทุกภาคส่วน เริ่มพร้อมกัน(kickoff) มีป้ายประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทางแสดงถึงอัตราการลดการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารแบบวันต่อวัน หากเป็นไปตามเป้าหมายจะท าให้ลดปริมาณขยะ
สะสมได้ประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์หรือ ประมาณ ๑๔๖ ตันต่อวัน ท าให้ขยะตกค้างเหลือเพียง ๑๐๕ ตัน ต่อวัน หากมี
แนวทางอ่ืนที่เหมาะสมสนับสนุนให้ลดการใช้หรือสร้างขยะจะท าให้ปัญหาขยะน้อยลง หือ หมดไป 

๓. ลดขยะโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
การลดขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะด้วยการคัดแยกขยะออกตามชนิดของขยะจะท า

ให้สามารถน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้มาใช้ ขยะที่น าไปผ่านกระบวนการท าใหม่สามารถน าไปท าใหม่ได้ ขยะที่เป็น
สิ่งมีมูลค่าสามารถขายให้ผู้ประกอบการโดยตรง แนวทางการคัดแยกขยะเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ เอกชนได้น าร่องไปแล้วเช่น สถานีบริการน้ ามัน ปตท. เป็นต้น สถาบันการศึกษาหายแห่งได้น าแนว
ทางการคัดแยกขยะเพ่ือสร้างมูลค่าไปใช้ แต่ยังไม่เป็นการแพร่หลาบ แนวทางที่สามารถเสริมการคัดแยกขยะหรือการลด
ปริมาณขยะ อาทิเลือกใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น (Refill) มีสินค้าหลายชนิดเป็นชนิดที่ซื้อมาเติมได้ ใช้สินค้าประเภทนี้จะ
สามารถบรรจุภัณฑ์หลักที่สามารถใช้ได้หลายครั้ง และ มีขยะน้อยลงซ่อมแซมเพ่ือน ามาใช้ (Repair)อุปกรณ์หลายอย่าง
สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้สอยได้หากมีการซ่อมแซมจะท าให้ลดปริมาณขยะขนาดใหญ่ท าลายยากลงอย่างมากลด
การใช้หรือใช้ให้น้อยลง (Reuse)ใช้ทุกอย่างเท่าที่จ าเป็น ลดการซื้อหรือหาสิ่งที่ไม่จ าเป็นลงจะท าให้ลดปริมาณขยะลงได้
จ านวนมากพอสมควรน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)การน ากลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตลงอย่าง
มาก เป็นการลดขยะท่ีจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิ่งที่สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้อย่างมาก๙ 

บทสรุป 
แนวทางการก าจัดขยะอย่างยั่งยืนการจะท าให้ปัญหาขยะได้รับการจัดการที่ยั่งยืนคงไม่สามารถด าเนินการใน

ลักษณะวิ่งตามปัญหาอย่างเดียวได้แต่ต้องผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่พฤติกรรมหรือการสร้างวินัยในตนเองซึ่ง

                                         
๙Fornaroff, A.,  Community involvement in Health System for Primary Health Care, ( Geneva : World 

Health Organization, ๑๙๘๐), p ๓๕. 
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เป็นส่วนส าคัญไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากขยะและวิธีการตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนการจัดการขยะในหลายแนวทางประกอบด้วย 

๑. แนวทางการก าจัดขยะในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงก าหนดแนวทางเกี่ยวกับขยะโดยเน้นการลดเหตุ
หรือปัจจัยที่ท าให้เกิดขยะด้วยวิธีการให้กินน้อยใช้น้อย อยู่อย่างพอเพียงเป็นแนวทางที่อยู่อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด สอนให้เกิดการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม มีศีลธรรมในตนเอง 

๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
๓. ลดขยะโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการลดขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะด้วย

การคัดแยกขยะออกตามชนิดของขยะจะท าให้สามารถน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ ได้มาใช้ ขยะที่น าไปผ่าน
กระบวนการท าใหม่สามารถน าไปท าใหม่ได้ 
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รูปแบบการจัดการกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม 

  พระครูใบฎีกาธีรยุทธ  จนฺทูปโม (ภู่โคกหวาย) 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
บทคัดย่อ 
  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรก เริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกรุ่นแรกออกไปประกาศศาสนาทรงมี
พระดารัสว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจาพวกที่มีธุลี
คือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูกรภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตาบลอุรุ
เวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” ในครั้งนั้นมีพระสมณทูตจานวน ๖๐ องค์เกิดขึ้นครั้งแรก การเผยแผ่ธรรมในครั้งนั้นโดยมี
จุดมุ่งหมายคือเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก อะไรคือประโยชน์ ในพระพุทธศาสนาแสดงประโยชน์ไว้ ๓ 
ประการดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ตน 
สมควรแท้เพ่ือยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท หรือบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ผู้อ่ืน สมควรแท้เพ่ือยังกิจให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท ก็หรือว่าบุคคลผู้มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้จริงเพ่ือยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มต้นด้วยภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เพียง ๖๐ องค ์ต่อมาเม่ือจานวนภิกษุมี
จานวนมากขึ้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอโดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ภายหลังพุทธปรินิพพานคณะสงฆ์บริหารด้วยธรรมวินัย 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการกลยุทธ์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,  
 
ABSTRACT  
 .  

In the early days of Buddhism. Beginning when the Buddha sent his disciples out to preach the 
religion first had the David Russell said. "They're saying, Go Pilgrimage For the benefit and happiness to 
the masses. For helping the world The benefits and happiness of gods and humans. They do not have 
to include the same two. Go preach in primary care Beauty in the midst of the most beautiful virgins 
and proclaim the consonant abundant pure semantics. Animals from the dust with a little passion in 
the eye. It would not be fair hearing loss. The fair will have a thorough knowledge O ye priests, although 
we were able to sub Uruguay Senanikom time to preach "the Pontifical Mission in the amount of 60 
he took first place. The Missionary By that time, the aim is for the benefit and happiness to the masses. 
What are the benefits Show interest in Buddhism, the Buddha said in the first three weeks of the sect 
Paiute tales paragraph says "O ye priests. The person who saw their benefits. True to its mission to 
provide up accompanied by a precaution. Or a person who sees the benefit of others. True to its 
mission to provide up accompanied by a precaution. So that people who see the benefit of both sides 
deserve true to the mission to reach with vigilance, "the propagation of Buddhism in the early start with 



๕๑๑ 
 
a monk at a Buddhist saint just 60 episode when the number of priests has dishes. many more 
Buddhism flourished The Buddha went off before Khan's death the priests to preach unto them that. 
"We have already shown that they can fair and discipline. Commandments unto her That discipline and 
fair A lot of them by the prophets of our time is past, "the Buddhist Sangha Executive extinction with 
discipline. 
 
๑. บทน า 

     พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเมื่อประมาณ ๒๕๕๘ ปีล่วงมาแล้ว โดยมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม 
หลังจากพระองค์ทรงพยายามบากบั่นในการแสวงหาโมกขธรรมเป็นเวลา ๖ ปี เมื่อตรัสรู้แล้ว ในตอนแรกนั้นพระพุทธองค์
ทรงมีพระทัยน้อมไปเพ่ือความขวนขวายน้อยเพราะทรงเห็นว่าธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนักยากที่ปุถุชนผู้ยังมี
กิเลสหนาจะรู้ตามได้ทรงเปรียบบุคคลเช่นกับดอกบัวที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทรงอุปมาเหมือนในกออุบล ในกอปทุมหรือ
ในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ า เจริญในน้ า ยังไมพ้่นน้ า จมอยู่ในน้ า ดอกอุบล ดอก
ปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ า เจริญในน้ า อยู่เสมอน้ า ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ า 
เจริญในน้ า ขึ้นพ้นน้ า ไม่ติดน้ า๑ จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระพุทธศาสนาโดยทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก
รวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รปู  ในยุคเริ่มแรกแห่งการประดิษฐานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อาศัยบทบาทขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นหลักส าคัญโดยได้ใช้วิธีการต่างๆจาริกสั่งสอนเพ่ือน าประชาชนให้ได้เข้าถึงพระ
ศาสนาโดยด าเนินตามพุทธปณิธานที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้    
      ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาช้านาน อาจกล่าวได้
ว่า พุทธศาสนาเป็นเสมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติและเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาติไทยทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม๒ 
การที่พระพุทธศาสนาด ารงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนั้น เพราะพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาช่วยกันท านุบ ารุงและประกาศหลักค าสอนคือธรรมวินัยอันเสมือนเป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงฝากไว้เมื่อคราวปรินิพพาน โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการเผยแผ่
หลักค าสอน โดยประยุกต์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อธรรม ทั้งที่เป็นสื่อภายในและสื่อภายนอกต่าง ๆ ให้เข้ากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเผยแผ่พุทธศาสนาปัจจุบันนั้น การสื่อสารมีความก้าวหน้าและสังคมมีความซับซ้อนและ
มีขนาดใหญ่มากขึ้น สังคมยุคก่อนเก่าถูกเชื่อมโยงด้วยระบบการสื่อสารหลายรูปแบบ การสื่อสารเป็นกระบวนการ 
(Process) ที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า การ
สื่อสารเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรกลแห่งสังคมท าให้สังคมด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง๓ ดังนั้นพระสงฆ์ต้องมีวิธีการและ
เทคนิคการสื่อธรรมที่เหมาะสม อีกทั้งต้องเป็นกัลยาณมิตร มีความรู้พอเพียง เสียงดังกังวาน ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด 
มารยาทเรียบร้อย๔ เป็นผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วน ามาสั่งสอนแก่ประชาชน แม้ผู้ได้สดับฟังทราบเนื้อความและ
ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุประโยชน์สุขสมแก่ความปฏิบัติ โดยยึดถือเหล่าพระอริยะสาวกผู้เผยแผ่หลักค าสอนเป็นแบบอย่างที่ดี
ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  พระผู้มีพระภาคทรงบ าเพ็ญพระกรณียกิจในการประกาศหลักพุทธธรรม  พร้อมทั้งหนทาง

                                         
 ๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔.   

  ๒คะนึงนิตย์  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ จ ากัด, 
๒๕๓๒), หน้า ๒๑๗. 
  ๓กิติมา  สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๔), หน้า ๑. 
  ๔องค์การเผยแผ่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร , วิชาการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๙๑. 
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ปฏิบัติดังกล่าวก็เพ่ือประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ได้กระท ากันหลายรูปแบบ เช่นการแสดง
ธรรม การสนทนาธรรม การแนะน าสั่งสอน การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส และการตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัย เป็นต้น 
ตั้ งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปยังถิ่ นต่างๆ ของชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย  มีผู้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก หลังจากพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน พระอริยสาวกได้สานต่อพุทธปณิธานช่วยกัน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมา มีพัฒนาการมาโดยล าดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์โมริยะ เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด พระองค์ทรงเป็นราชาอุปถัมภกการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในปี 
พ.ศ. ๒๓๖ เมื่อท าการสังคายนาส าเร็จแล้ว ได้ส่งสมณฑูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จ านวน ๙ สาย 
เฉพาะสายที่ ๘ โดยการน าของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ได้น าพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศ
ไทย, พม่า และมอญ) ใน พ.ศ. ๒๓๖ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยนั้น พระสงฆ์สาวกนับว่าเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญ เพราะพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้กลายเป็น
ผู้น าทางจิตใจของประชาชนและจากการที่พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ท าให้ชาวบ้านเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มี
ศีลธรรม มีความบริสุทธิ์และเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน ต่างยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเต็มใจ โดยเฉพาะ
ประชาชนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ ใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่มุ่ง
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดแก่สังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังรูปแบบและวิธีการน าเสนอพุทธธรรมที่น ามาเผยแผ่นั้น จะเห็น
ได้ว่า ถือได้ว่าเป็นรูปแบบและหลักค าสอนที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง  
 
 รูปแบบการจัดการกลยุทธ์     

 ความรู้ในองค์กรนับเป็นทุนที่ส าคัญจึงต้องมีการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นองค์กรต้องเลือกรูปแบบการ
จัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเอง  เพ่ือที่จะได้น ารูปแบบนั้นมาประยุกต์ใช้จัดการกับความรู้นั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การที่องค์กรจะเลือกรูปแบบของการจัดการความรู้มาใช้นั้นองค์กรจะต้องศึกษารูปแบบของการ
จัดการความรู้ต่างๆ มาเปรียบเทียบกันและ น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรก็มี
หลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรู้แบบ วงลูปเดียว (Single Loop Learning) การเรียนรู้ในแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อองค์กรเผชิญหน้า
กับปัญหาและความผิดพลาดทางการจัดการให้มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการสะสมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบลูปซ้อน (Double Loop Learning) เป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิผลซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้และเป็นที่มาของแบบจ าล องธุรกิจใหม่ที่
สอดคล้องกับความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

การเรียนรู้แบบลูปสามชั้น (Triple Loop Learning) เป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาหลักการใหม่ที่องค์การ
สามารถน าไปด าเนินการในขั้นต่อไป 

 
การจัดการความรู้ 

รูปแบบการจัดการความรู้ใน มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่การน ามาใช้นั้นองค์กรต่างๆ ก็มีการประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองในครั้งนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย 2 
รูปแบบ คือ Tuna Model และ Xerox Model  และอีก 1 รูปแบบทีจะกล่าวถึงเป็น Model ที่น่าสนใจที่คิดค้นและ
พัฒนาโดย คือ i-cando Model โดยมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดังนี้ 
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1. Tuna Model แนวคิดรูปแบบการจัดการความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) ใน
รูปแบบปลาทูนั้น มีแนวคิดที่ว่า ปลาทู 1 ตัวมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะอธิบายว่าแต่ละส่ วนคืออะไรมีความส าคัญ
อย่างไร 

เป้าหมาย (ส่วนหัวปลา) หรือ KV (Knowledge Vision) 
ส่วนหัวที่ท าหน้าที่มองหาเส้นทางที่เดินทางไป แล้วคิดวิเคราะห์ว่า จุดหมายอยู่ที่ไหนต้องว่ายแบบใดไปใน

เส้นทางไหน และไปอย่างไร ในที่นี้เราจะเปรียบเป็น การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนที่เราจะท างาน
อะไรซักอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร จุดหมายคืออะไร และต้องท าอย่างบ้าง 

ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) หรือ KS (Knowledge Sharing) 
ส่วนล าตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในที่นี้เราจะเปรียบเป็น  การ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือเราจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้คนเข้ามา
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ส่วนการจดบันทึก (หางปลา) หรือ KA (Knowledge Access) 
หางปลา ท าหน้าที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ไป เปรียบเสมือนการเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access) 

หรือ คลังความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสมความรู้ที่มาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งความรู้เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ คู่มือต่างๆ 

โดยทุกส่วนนั้นมีความส าคัญ และ เชื่อมโยงถึงกันเพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากส่วนใด
ที่ท าแล้วบกพร่องหรือไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ตามมาด้วย 

2. Xerox Model  
 รูปแบบของการจัดการความรู้ เป็นรูปแบบที่บริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
น ามาใช้อย่างประสบความส าเร็จ (ตามแนวคิดของ Mr. Robert  Osterhoff) และมีหลายองค์การในประเทศไทยที่มีการ
น ารูปแบบนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้  

  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) สร้าง
วัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ 

  การสื่อสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ โดยค านึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางในการสื่อสาร 

  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม และเอ้ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ 

  เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญใน
การจัดการความรู้ รวมถึงจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร 

  การวัดผล (Measurements) เลือกการวัดผลเพ่ือให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า และผลที่ได้เป็นไป
ตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายจองการจัดการความรู้ 

  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) มีการยกย่องชมเชย และระบบการให้
รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้จะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจ และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร 

3. I - Cando Model  
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รูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู เป็นการน าเอาแนวคิดและหลักการของ
การจัดการความรู้(Knowledge Management) และการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-based Learning) มาผสมผสานกับ
แนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมผ่านเว็บ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน (Competency) โดยต้นแบบ
ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach) อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ หลัก ได้แก่ ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 

ปัจจัยน าเข้า   
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Elements of Web-based Learning) ซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Teacher) และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทั้งนี้ลักษณะการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านเว็บ 3 ส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaboration Technology) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) และเทคโนโลยีฐานข้อมูล 
(Storage Technology) 

กระบวนการ  
1.การค้นคิดและสรรค์สร้าง (Creating) คือ กระบวนการสร้าง การก าหนด การแสวงหา การด าเนินการ การ

จัดหา และการก าหนดเป้าหมายหรือการนิยามความรู้ให้ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมคิดค้นค้นหา
ตัวตน 

2.การพิจารณาและคัดสรร (Analyzing) คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาเลือกสรร กลั่นกรองความรู้ และ
การจัดประเภทหรือหมวดหมู่ความรู้ ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมชุมชนคนสนใจ 

3.การลองท าและน าไปใช้ (Nurturing) คือ กระบวนการน าเอาความรู้ที่หาได้มาจากการพิจารณา และเลือกสรร
ความรู้ มาฝึกกระท า หรือลองท า และประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ซึ่งท าให้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
สามารถถ่ายโอนและปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

4.การกระจายและแบ่งปัน (Disseminating) คือ กระบวนการที่ได้จากการน าความรู้ไปลองท า และประยุกต์ใช้
ความรู้แล้วมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน กระจาย และถ่ายโอนความรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมชุมชนคนปฏิบัติ 

5.การประเมินและปรับปรุง (Optimizing) คือ กระบวนการน าเอาความรู้ที่ได้จากการเผยแพร่แล้วมาประเมิน
และปรับปรุงด้วยตนเองเพ่ือน าไปใช้ในการท างานการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจต่างๆ ขับเคลื่อนโดยกิจกรรม
แบบอย่างปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ผลลัพธ์  
ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้ เรียน(Competency) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  

(Knowledge) พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา (Knowledge assessment) ด้ านทัศนคติ  
(Attitude)พิจารณาจากผลการประเมินทัศนคติของนักศึกษา (Attitude assessment) และด้านทักษะ (Skill) พิจารณา
จากผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษา (Performance assessment) 

  
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการความรู้โดยเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้ใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาใช้กับการจัดการความรู้ เช่น  
   ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems) 
   ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines) 
   ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
   ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO Conference) 
   การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย (Web Board หรือ e-Discussion) 



๕๑๕ 
 
   ซอฟต์แวร์สนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีม (Groupware) 
   บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ ผ่านพ้ืนที่
เสมือน (Cyber Space) 
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
        การเผยแผ่  คือ การท าให้ขยายออกไป การท าให้ขยายวงกว้างออกไป ท าให้แพร่หลาย ออกไป การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ การด าเนินงานเพื่อให้หลักธรรมค าสั่งสอนใน พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้
ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ มีหลั กการ
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
       ๑. หลักประโยชน์ ๓ การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์ และความสุข ของมหาชนเป็นที่ตั้ง ถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้า ทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรง
ส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า“พวกเธอ จงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและ ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงาม ใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์..” 
       ๒. หลักไตรสิกขา หลักการที่ส าคัญอีกประการคือ ไตรสิกขา คือ สิ่งที่เรียกว่าความงาม ในเบื้องต้น ได้แก่ ศีล งาม
ในท่ามกลางได้แก่ สมาธิ งามในที่สุด ได้แก่ ปัญญา ปรากฏใน พระด ารัสที่ส่งสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นแรก ซึ่งถือ
เป็นหลักการส าคัญในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟังได้นั้น หลักนี้ถือเป็น
หลักใหญ่ที่ ครอบคลุมการปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์ที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตาสูตร ขุททกนิกาย ว่า“ผู้ฉลาด 
ในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบท ควรบ าเพ็ญกรณียกิจ ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่
เย่อหยิ่งควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติ เบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ติดใน
ตระกูลทั้งหลายอนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเป็นสาเหตุให้วิญญูชนเหล่าอ่ืนต าหนิเอาได้…” 
       ๓. ศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าถือหลักว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ มนุษย์สามารถที่จะรู้ ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตน
ตามหลักการที่แสดง การมองเช่นนี้ เป็นการมองที่ศักยภาพทางปัญญา ของมนุษย์มากกว่ามองในแง่ความแตกต่างในด้าน
ทางร่างกาย ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่ง ที่น าไปสู่การรับสมาชิก การพยายามที่จะท าให้เห็นอุดมการณ์ที่เป็นเหมือนการ
มองมนุษย์ทุกคน ที่จิตใจ มากกว่ามองรูปลักษณ์ที่แสดงออกมาภายนอก อันจะน าไปสู่การรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ผู้ฟัง ดังนี้ 
๒. หลักการวิเคราะห์ผู้รับสารตามแนวพุทธศาสนา 
        พระพุทธเจ้าทรงแยกวิเคราะห์ผู้รับสารตามระดับปัญญา ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการสื่อสาร ของนักวิชาการ
ตะวันตกที่วิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ เช่น หลักทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ที่ให้ข้อคิดว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในด้าน บุคลิกภาพ สภาพจิตวิทยา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ 
แตกต่างกัน เนื่องจากมีการเรียนรู้จาก สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ส าหรับพระพุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลที่จะสั่งสอน 
ตามระดับปัญญา ซึ่งลึกซึ้งกว่านักวิชาการตะวันตก พระองค์จะทรงแสดงธรรม (หรือสื่อสาร) ตามความเหมาะสม ของ
บุคคล 
       ๑. ความแตกต่างของบุคคล ๔ ประเภท  ทรงมองเห็นว่าบุคคลมีความสามารถทางปัญญา แตกต่างกันเป็น ๔ 
ระดับ คือ 
        ๑) อุคฆติตัญญู ได้แก่ ผู้มีภูมิปัญญาที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจพระธรรมค าสอนได้ทันที เมื่อ ได้ฟัง เปรียบเสมือน
ดอกบัวเจริญเต็มท่ี ผลิโผล่เหนือระดับน้ า เตรียมที่จะบานได้ทันทีเม่ือได้รับ แสงจากดวงอาทิตย์ 
        ๒) วิปจิตัญญู ได้แก่ ผู้สามารถเรียนรู้ได้เมื่อมีการอธิบายขยายความเพ่ิมเติม เปรียบเสมือน ดอกบัวที่ชูก้านมาถึง
ระดับพ้ืนน้ ารอที่จะโผล่พ้นน้ าในวันรุ่งขึ้นและเตรียมบานเมื่อได้รับแสงตะวัน 



๕๑๖ 
 
         ๓) เนยยะ คือ ผู้ที่อาจเรียนรู้ธรรมด้วยอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดทั้งด้วยการฟัง การคิด การถาม การท่องบ่น 
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ า ต้องการเวลาในการโผล่ขึ้นสู่พ้นผิวน้ า เพ่ือเบ่งบานในโอกาสต่อไป 
        ๔) ปทปรมะ ได้แก่ ผู้ซึ่งไม่อาจเรียนรู้และเข้าใจในพระธรรมวิเศษ แม้จะฟัง คิดและท่องบ่น อย่างไรก็ตาม 
เปรียบเสมือนบัวที่จมติดอยู่ใต้ตม 
 
ความแตกต่างของบุคคลโดยจริตนิสัย  

 บุคคลย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจาก สาเหตุภายใน คือ จริตนิสัย ๖ ประการ ได้แก่ บางคนชอบ
สวยงาม (ราคจริต) บางคนชอบใช้อารมณ์  หุนหัน พลันแล่น มักโกรธ (โทสจริต) บางคนก็ปกติลุ่มหลงเร็ว (โมหจริต) บาง
คนก็มีความเชื่อความศรัทธาโดยขาดปัญญา (ศรัทธาจริต) บางคนก็มีปกติใช้วิจารณญาณ ก่อนรับฟัง (พุทธิจริต) บางคนก็
จัดอยู่ในพวกคิดมาก กังวลมาก หาข้อยุติได้ยาก (วิตกจริต) 
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
        ๑. วิธีการที่ ๑ อนูปวาโท ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร ไม่โจมตีศาสนาอ่ืน แต่ใช้ปัญญาบอกว่า พระพุทธศาสนาดี
อย่างไร 
       ๒. วิธีการที่ ๒ อนูปฆาโต ไม่ท าร้ายใคร ไม่ใช้ก าลังเพ่ือไปบังคับให้ใครเชื่อ ไม่ท าร้าย ยึดหลักอหิงสาธรรม คือ ไม่
เบียดเบียน ใช้ปัญญาในการอ้างเหตุผล จนกระท่ังผู้ฟังอยากลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง 
        ๓. วิธีการที่ ๓ ปาฏิโมกฺเข จ ส วโร มีความส ารวมในศีลและมารยาทให้ดี 
        ๔. วิธีการที่ ๔ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้จักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใช้สอย ปัจจัยสี่ จะได้เป็นทาง
มาแห่งความเคารพเลื่อมใสของผู้ได้พบเห็น 
        ๕. วิธีการที่ ๕ ปนฺตญฺจ สยนาสน  นั่งนอนใน ที่สงบ นักปฏิบัติธรรมต้องรักความสงบ และรักในการอยู่ในท่ีสงบ 
                ๖. วิธีการที่ ๖ อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะ สมาธิ คือ แก่นของ
การได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
หลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแผ่ 
                ๑. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่งที่รู้ เห็นได้ยากหรือ
ยังไม่เข้าใจ เช่น สอนหลักอริยสัจ ๔ ทรงน าเอาทุกข์ เป็นตัวปัญหาขึ้นแสดงก่อน เพราะเห็นได้ง่าย เข้าใจง่าย จากนั้นก็
สาวไปหาเหตุของทุกข์ แล้วโยงเข้าถึงการดับทุกข์ พร้อมบอกหนทางว่า จะดับทุกข์ได้อย่างไร 
       ๒. สอนลุ่มลึกลงตามล าดับ การสอนเรื่องจริงที่เคยรู้ ไปสู่เรื่องจริงที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อน ได้แก่ สอนแบบอนุปุพพิก
ถา ไตรสิกขา ๓ เป็นต้น โดยท่านเปรียบเหมือนการเดินทางลงสู่ทะเล 
                ๓. สอนด้วยอุปกรณ์เสริม ยกเรื่องที่มาแสดงให้ดู เพ่ือผู้ฟังเห็นด้วยตา ด้วยหู เช่น สอนพระนันทะ โดยทรง
น าไปชมนางฟ้า นางอัปสรที่สวยงาม เนื่องจากท่านเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นต้น 
                ๔. สอนตรงจุด ตรงประเด็น ไม่วกไปวนมาหรือสอนออกนอกเรื่อง 
                ๕. สอนแต่พอดีเท่าท่ีจ าเป็น สิ่งที่เขาอยากรู้ ไม่ได้สอนทุกเรื่อง 
                ๖. สอนมีเหตุมีผล ผู้ฟังตรองเห็นจริงตามได้ 
                ๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย เป็นประโยชน์ มีสาระแก่ผู้ฟัง 
คุณสมบัติภายนอก (ทางกายภาพ) ของผู้เผยแผ่  

คุณสมบัติของผู้เผยแผ่หรือผู้สอน เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามใน ค าสอนอย่างน่าอัศจรรย์ 
โดยผู้สอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่าง หน้าตา น้ าเสียง 
อากัปกิริยา คือ การแสดงออก เคลื่อนไหว เป็นมารยาทที่งดงาม สังคมยอมรับ เป็นเสน่ห์ ผูกมัดใจคนผู้ได้เห็น มีท่าทีสง่า
ผ่าเผย องอาจ สงบเยือกเย็น 

 



๕๑๗ 
 
คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ 

คุณธรรมที่ผู้เผยแผ่พึงปฏิบัติและเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือจะได้สอน ให้ถูกประเด็น ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ได้รับความสุขความเจริญแก่ผู้ฟัง เป็นที่ตั้งและมีจิตประกอบด้วยเมตตา
ธรรมเป็นหลัก ดังนี้ 
        ๑. ปณิธาน ในการแสดงธรรมต่อผู้ฟัง นักเผยแผ่พึงตั้งจิตไว้ในใจของตนก่อน แสดงว่า จักกล่าวชี้แจงไปตามล าดับ
เหตุการณ์ พร้อมยกเหตุผลให้สมจริงมาประกอบ แสดงด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่เพ่ือหวังลาภสักการะและไม่
แสดงธรรมกระทบใครให้เสียหาย หรือต าหนิตรงๆ ท าให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจ 
       ๒. ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจปัญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เข้าใจในธรรม (อธิบาย ย่อหรือพิสดารได้) 
เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่ าชองในภาษา) และเข้าใจในหลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
       ๓. พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จ าได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้ขึ้นในใจของตนและ สามารถขบคิดได้ด้วย
ทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง 
         ๔.การรู้จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน  การแสดงธรรมไปโดยค านึงถึงภาวะของผู้ฟังเป็นหลัก โดยเริ่มจากสิ่งที่มอง
เห็นได้ด้วยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาภายในของตน ได้แก่ เล่าเรื่องทานกถาให้ฟังก่อน (การให้ทาน) ชี้แจงผลดี
ของการเป็นคนมีศีล มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม จากนั้นก็เล่าเรื่องสวรรค์ คือความสุขใจให้ฟังถัดมา และโยงไปเรื่อง
โทษของกามท่ีท าให้มนุษย์ ต้องทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นี้ ข้อสุดท้าย  ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข้อมูลปฐมภูม ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ 
 มหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ  
กิติมา  สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
คะนึงนิตย์  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๓๒. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี,  
 ๒๕๔๖. 
องค์การเผยแผ่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร. วิชาการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
 
 
 
 
 
 



๕๑๘ 
 

รูปแบบการจัดการสาธารณปูการของพระสังฆธิการในจังหวัดนครปฐม 

 
พระครูปลัดประวิทย์  วรธมฺโม 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง 
ความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเป็นต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อม
ถอยทางศีลธรรม จริยธรรมมีมากขึ้น และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุก
ทีเป็นปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ๔ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตได้จากปรากฏการณ์ทางสังคมไทยหลาย
ประการ เช่น ผู้เข้าวัดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ วัยรุ่นหนุ่มสาวไม่นิยมเข้าวัด อันเนื่องมาจากสาเหตุ คือ พระภิกษุบางส่วน
กระทาผิดหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไม่ก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน มีการสร้างโบสถ์วิหารเกิน
ความจ าเป็น วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดให้คนยินยอมบริจาคทรัพย์เพ่ือตอบแทนทางวัตถุเป็นส าคัญ การ
บริหารจัดการองค์กรใดก็ตาม จุดมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ที่ความต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ ประกอบหลายประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรือ
งบประมาณ(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง ๔ 
ประการมีความส าคัญมาก แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์การก็คือ คน หรือ บุคลากร ในการ
บริหารจัดการในองค์การทางศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ศรัทธา และอานวยประโยชน์แก่ชุมชน
มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์ และการเงิน จะมี
ความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
บริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้นาเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความ
สาเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และบริหารบุคลากรในองค์กร ให้ทา
งานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจาเป็นจะต้องมีความสามัคคีและทางานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
ระหว่างผู้นากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะ
สงฆ์ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการสาธารณูปการ, พระสังฆธิการ 

Abstracts 

The Developing countries, focusing on the development of mature economies. Thailand is a 
society changing society. Relationship and dependence of people in society. Switch to the people. As 
a society, consumerism The moral decline Ethics is more And lack of faith in Buddhism Thailand became 
a way of life far removed from the social problems are increasingly more and more problems with the 
four principles. The observation of social phenomena, such as Thailand, many people are mostly 
elderly. Young unpopular measure. The reason is due to the monks some offense doctrine of Buddhism. 



๕๑๙ 
 
Behave and not cause the public to believe. The creation of a church than is necessary. Some are 
relying on tactics in the business. Attracting people to accept donations in return for the key material. 
The management of any organization The aim is to achieve the objectives set out effectively. Effective 
date This will inevitably require the Several operators are the people or personnel (Man) or low (Money) 
Material (Material) management techniques in management (Management) features all four aspects are 
very important. But the most important element in the management of the organization or personnel 
management, organizational, religious, too. The temple is thriving The trees are believed , Beneficial to 
the community how much it depends on the person. The Jedi Temple Lot church hall building materials 
and financial integrity are not just meaningless. If those people do not know. Sufficient capacity to 
achieve operational efficiency goals or objectives. Management measures the performance depends on 
the ability of the management of a novice monk, the abbot of a monastery which is the parent ministry 
level. Which is responsible for managing the various aspects of a pastor who was initially considered as 
a key factor in the organization's goal of success. This is because the abbot, who played a key role in 
deciding policy and administrative personnel in the organization. To work efficiently in the performance 
of the personnel necessary to have a harmonious relationship and work together in harmony. Between 
the field and the follower ABB is a mission managed by the abbot of the temple by the authority of 
the ecclesiastical mission. 
Keywords : Public Assistant  Mangemen, Sangha Administration 

บทน า 
 สังคมไทยประกอบไปด้วยสถาบันทางสังคมหลายสถาบัน แต่สถาบันที่มีความใกล้ชิดกับคนในสังคมมากที่สุดและ
เป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบันศาสนานั้น มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยนั้นนับถือ
พระพุทธศาสนา ถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และการขัดเกลาทางสังคม ถ้าพิจารณาองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั้น 
ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมคาสั่งสอน มีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมให้แก่อุบาสกอุบาสิกา หรือประชาชน ดังนั้น 
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานทางสังคม และพระภิกษุ
สงฆ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้๑ วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการ
รวมน้าใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทาหน้าที่ในการวางรากฐานความเจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความ
มั่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคมหรือกล่าวได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซึ่งจะพบได้จากการ
แสดงออกทางศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เป็นต้น ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์
ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ 
ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมการศาสนา กล่าวว่า การบริหารวัด คือ การปกครองบังคับบัญชากากับดูแล แนะนา สั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และ
ฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของวัดให้
ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ โดยให้พระภิกษุ

                                         
๑ พระมหาอนุศักดิ์ จันทราลักษณ์, “ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในจังหวัดมหาสารคาม”, 

รายงานการค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาการศึกษานอกระบบ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๑.   



๕๒๐ 
 
สามเณรในวัดทุกรูป ได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปัญหาที่ทาให้การบริหาร
จัดการวัดขาดประสิทธิภาพ ก็คือ เจ้าอาวาสจานวนมากที่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการวัด ไม่มีศักยภาพในการพัฒนา
วัด ไม่มีความรู้ในการสั่งสอนประชาชน เจ้าอาวาสจานวนมากยังปล่อยปะละเลยพระภิกษุสามเณร  ในการปกครองให้
ประพฤติปฏิบัติไปตามยถาถากรรม ไม่มีการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด๒ 
ดังนั้น การสาธารณูปการ จึงเป็นงานหนึ่งของเจ้าอาวาส ในงาน ๖ ด้าน งานการสาธารณูปการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง การบูรณะซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ เสานาสนะภายในวัด รวมถึงการขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนามาซึ่งความศรัทธาแห่งพุทธบริษั ท ดังจะเห็น
โดยทั่วไปว่า การบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนานั้น ส่วนมากจะบริจาคเพ่ือการสร้างถาวรวัตถุ หรือไม่ก็เป็นบูรณปฏิสังขรณ์ 
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญว่าพระสังฆาธิการใน จังหวัดนครปฐมนั้นได้ดาเนินการบริหารจัดการงาน
คณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการไปในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านดังกล่าวถือว่าดีอยู่แล้ว แต่หากได้พบ
ปัญหาหรืออุปสรรคในบางประการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยอยู่นี้ ก็จะให้ทางคณะสงฆ์ได้ด าเนินการพัฒนาให้มีความเจริญ
ยิ่งๆขึ้นต่อไป 
 กระบวนการบริหารนั้นต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญหรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า “POSDCORB Model”๓  ซ่ึง
อธิบายตามความหมายได้ ดังนี้ 
 ๑. การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องท า
อะไรบ้างและท าอย่างไร 
 ๒. การจัดการองค์การ (O = Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การ
จัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
 ๓. การจัดหาบุคคล (S = Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคล อันได้แก่ 
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การประเมินผลการท างาน และ
การให้พ้นจากงาน 
 ๔. การอ านวย (D = Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพ่ือ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 ๕. การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ให้
เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 ๖. การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของ
หน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 
 ๗. การงบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงิน 
การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การ๔  ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไรและต้องการอะไรจากการ
ด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด 
ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ  จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มี
เป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 
                                         

  ๒ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์, “การศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒)    
 ๓ Gulick L. & Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York : Institute of Public 
Administration, ๑๙๗๓), pp. ๑๘ - ๑๙. 
       ๔สมคิด  บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 



๕๒๑ 
 
 ๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถใน
การจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔ Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
ความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ ๖ Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่ง
ในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 
 ๓. มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน  กล่าวคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์
รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ Ms หรือ ๖ Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน 
หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้นจริงๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกัน
แล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 
 ๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่ระยะสั้น  โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่าย
กับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ 
 การจัดการ ตามที่นักวิชาการและท่านผู้รู้ทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความหมายไว้จึงสามารถกล่าวได้ว่า 
การจัดการมีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องต่างๆเข้าด้วยกันอย่างน้อย ๗ เรื่อง๕  คือ 
 ๑. การจัดการ คือกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการให้เป็นขั้นตอนและมีแนวทางการปฏิบัติงานใน
องค์การที่ชัดเจน 
 ๒. การจัดการ คือการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในองค์การที่มีเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 ๓. การจักการ คือการมุ่งผลความส าเร็จของงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔. การจัดการ คือวิธีการสั่งการ การควบคุมงาน และการด าเนินงานในองค์การให้เรียบร้อยดีงาม 
 ๕. การจัดการ คือการที่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนและด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  โดย
ต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการด าเนินงานขององค์การ 
 ๖. การจัดการ คือการผสมผสานในการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์การเพ่ือให้องค์การนั้นประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ๗. การจัดการ คือการใช้ศาสตร์และศิลป์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ  เพื่อให้องค์การถึงความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 
การสาธารณูปการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับงานการสาธารณูปการคือการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคาร  สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแล บ ารุงรักษาสา
ธารณสมบัติของวัดการดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที ่เช่น อุโบสถ เมร ุอาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ 
เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้   
 ส าหรับการสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เรียกว่า การสาธารณูปการ๖  ได้แก่ 
 ๑)  การก่อร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
 ๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัดคือการสร้างวัด การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การ
ยกวัดร้างเป็นวัดมีภิกษุจ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 
                                         
 ๕สุรพล  สุยะพรหม, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 
 ๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺโ , เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์
ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๔ - ๕๖. 



๕๒๒ 
 
 ๓) กิจการอื่นๆของวัด เช่นการจัดงานวัด การเรี่ยไร 
 ๔) การศาสนสมบัติของวัด 
 การสาธารณูปการทั้ง ๔ ความหมายนี้ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ (๑) ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี การ
สาธารณูปการตามความหมายที่กล่าวมานี้จะมีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน ๓ ประการ คือ ๑) การ
กระท าด้วยแรงความคิด  ๒) การกระท าด้วยเอกสาร  ๓) การกระท าโดยการจัดประโยชน์ 
 การควบคุมและการส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์ แต่ผู้
ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกระดับทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 
๑)  การควบคุมการสาธารณูปการ ๒) การส่งเสริมการสาธารณูปการ 
 การช่วยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูล คนส่วนมากหรือคนทั่วไปหรือกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัด
ให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของวัด  ได้แก่ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศา
สนวัตถุ และศาสนาสถานภายในวัดให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็น
ผู้น าในการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
 การสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ๑) ด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ๒) ด้านกิจการอันเกี่ยวกับวัด  ๓) ด้าน
กิจการอ่ืนๆของวัด  ๔) ด้านการศาสนสมบัติของวัด การสาธารณูปการถือว่าเป็นงานที่มีขอบขายเนื้อหาที่กว้างขวางมาก 
ไม่เฉพาะแต่การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เท่านั้น ยังมีการด าเนินการเพ่ือกิจการของวัด มีการจัดงานวัดและงานอ่ืนๆ 
ตลอดถึงการดูแลศาสนสมบัติของวัด เพ่ือให้ทรัพย์สินของพระศาสนาคงอยู่จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้  เพ่ือให้งานแต่ละด้าน
สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานในแต่ละด้านของการสาธารณูปการมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
 การสาธารณูปการ  หมายถึง  การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด  เช่นโบสถ์  ศาลา กุฏิ 
และการสาธารณูปการโดยรวม  หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะศาสนสถานเท่านั้นแต่รวมไปถึงการ
ท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย  การท าถนนการท าทางเดินในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้
พบเห็นด้วย สาธารณูปการเป็นงานของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า  ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น 
รักษาซึ่งที่มีอยู่แล้วไว้  และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้  เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด  
การก่อสร้างของคณะสงฆ์นั้นถือว่ามีหลายขั้นตอนในการด าเนินงาน  ทั้งเรื่องการก่อสร้างและการด าเนินเรื่องเอกสาร
ต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง  ตามระเบียบของราชการและพระราชบัญญัติกฎข้อบังคับของม
หาเถรสมาคม และการก่อสร้างเพ่ิมเติมถาวรวัตถุใหม่ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา การสร้างเสนาสนะและ
สิ่งก่อสร้าง ควรสร้างสิ่งที่ส าคัญตามล าดับคือ กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือวิหาร  อุโบสถ ศาลาโรงฉัน ศาลาพัก หอไตรหรือ
ห้องสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม เจดีย์ รั้วก าแพง อาคารปูชนียะสถานต่างๆ และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ๗ 
 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่สร้างด้วยแรงศรัทธาของคนทั้งหลายถือว่าเป็นสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่
ในอารามนั้นๆ  มิควรนิ่งดูดายควรมีการดูแลรักษาอยู่เสมอ  เสนาสนะใดมีความช ารุดเสียหาย  ก็ควรซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ให้แข็งแรงปลอดภัยใช้การได้ดีทุกโอกาส  เพ่ือให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ พระภิกษุสงฆ์ต้อง
ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยกันดูแลรักษาซ่ึงมีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้๘ 
 ๑ การบูรณปฏิสังขรณ์หรือปลูกสร้างเสนาสนะและศาสนาวัตถุ  เช่นอุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญเป็นต้น  
ควรรักษาศิลปกรรมของไทยอันเป็นการแสดงออกและเป็นแหล่งที่รวมไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ  และของท้องถิ่น  มีขนาด
และจ านวนที่จ าเป็น  มิใช่ว่า วัดใหญ่จะต้องสร้างเสนาสนะใหญ่โตเสมอไป  ก่อนสร้ างควรให้นายช่างเขียนแบบแปลน
                                         
 ๗พระธรรมกิตฺติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช), ค าวัด, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, หน้า ๑๑๐๖.   
 ๘ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ , (กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๔), หน้า ๑๗๙ - ๑๘๐. 



๕๒๓ 
 
แผนผังให้เรียบร้อยก่อน  เงินทุนอย่างน้อยควรมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ  ๓ ใน ๔ ของราคาก่อสร้าง หรือครบจ านวน
แล้วจึงเริ่มลงมือก่อสร้าง   
 ๒ การบูรณปฏิสังขรณ์วัตถุที่เป็นศิลปะ  ที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นของโบราณ  เจ้าอาวาสพึงสังวรไว้ด้วยว่า 
สวยงามกับสวยศิลป์  มีความหมายและประโยชน์ที่ต่างกัน ดังนั้นวัดที่จะบูรณศาสนาวัตถุของวัดอันเป็นศิลปะและ
โบราณวัตถุ   ที่มีชิ้นส่วนที่ลงรักปิดทองไว้ช้านาน  แต่เกิดช ารุดเสียหายไปบางชิ้น  เมื่อวัดจัดซ่อมใหม่  ทางวัดจึงควร
รักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุไว้  ให้เป็นสมบัติของวัด เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป 
 ๓ การอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุสถานของวัดควรมีการแจ้งให้กรมศิลปากรเพ่ือส ารวจและศึกษา ว่าสิ่งใดมี
คุณค่าทางศิลปะโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือจะได้ให้กรมศิลปากรมาดูแลรักษา หรือช่วยเหลือในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายได้ 
 ๔ วัดควรเขียนบันทึกประวัติของวัด เพ่ือเป็นหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบหรือศึกษาค้นคว้า   ซึ่งนิยม
เขียนประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น ชื่อวัด มีความหมายอย่างไร สถานที่วัด มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไร 
ถาวรวัตถุและปูชนียะวัตถุภายในวัด  สร้างเมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อพ.ศ.อะไร สิ้นค่าใช้จ่ายเท่าไร
ล าดับเจ้าอาวาส  นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน  สถิติพระภิกษุสามเณรและฆราวาสว่ามีเท่าไร  สถิติการศึกษา
พระปริยัติธรรม  เป็นต้น 
 ๕ วัดควรมีแฟ้มประวัติวัด  วัดละ ๒ แฟ้ม เพ่ือเก็บไว้ที่กรมการศาสนา ๑ แฟ้ม และเก็บไว้ที่วัดหนึ่งแฟ้ม แต่
เท่าท่ีปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะทางวัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ  
พระสังฆธิการกับการสาธารณูปการในจังหวัดนครปฐม 
 ความคิดเห็นของประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุน ด้านทุนการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดวาอาราม
ต่างๆเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นปกติอยู่แล้ว เรื่องการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาประชาชนทุกภาคส่วนจะต้อง
ช่วยกันดูแล โดยเฉพาะวัดใหญ่ๆที่มีผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางวัด การก่อสร้างภายในจังหวัดนครปฐม มี
การด าเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดมาและส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างใหญ่ๆทั้งสิ้น ซึ่งมีค่าการก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน
หลายๆล้านบาท ประชานชนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจว่าการก่อสร้างนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรและสิ้นค่าใช้จ่ายเท่าไร จะแล้วเสร็จ
เมื่อใด เป็นต้น  วัดได้มีการประชุมคณะกรรมการวัดแล้วท าแผนนโยบาย พัฒนาให้น่าอยู่ สร้างศรัทธาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการวัดได้บริหารพัฒนาอย่างรอบคอบโดยการจัดระดับปัญหาความต้องการในแนวทาง
พระพุทธศาสนาและประชาชนและหน่วยงานราชการเพ่ือประโยชน์รอบด้านของวัด มีระบบการจัดการสาธารณูปโภค
ภายในวัด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ท าได้อย่างดีและเหมาะสมวัดได้มีการ โดยการบอกบุญ เรี่ยไร ตั้งตู้รับ
บริจาค และการจัดงานการกุศลต่างๆ เพ่ือระดมทุนจัดตั้งกองทุน มูลนิธิฯ ในการสนับสนุนการก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ การศาสนศึกษา การสาธารณสงเคราะห์ และการสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือสังคมด้านอ่ืนๆอีกด้วย
โดยภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจการอันเกี่ยวกับวัด ปัจจุบันมีการแบ่งอ านาจและหน้าที่
ให้แต่ละท่านดูแล พัฒนาจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
และมีหน่วยงานราชการต่างๆมากมายให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกกรณีท่ีวัดต้องการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแผนกนี้
อย่างเหมาะสมและท าหน้าที่ได้ดีอาจมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีทุกงานเรื่องความขัดแย้งก็มีบ้าง เนื่องจากลูก
ศิษย์ลูกหาต่างเป็นคนส าคัญ แต่ทุกเรื่องก็สามารถตกลงและร่วมมือกันท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ควรรักษา
สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไว้ให้ดีตลอดไป และควรเน้นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้นควรมีการท า วัดเป็นของประชาชน
เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศล ตามประเพณีของชาวบ้านและในวัดอันมีเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าปกครองดูแลรักษาวัดและมีหน้าที่ให้
ความสะดวกแก่ประชาชนในการท าบุญบ าเพ็ญกุศลทั้งที่บ้านและวัด หรือที่อ่ืนใดในหมู่บ้าน ต าบลที่ตั้งวัดนั้นและหน้าที่จัดการ
สาธารณสงเคราะห์อ่ืนๆ แก่ประชาชนวัดมีสถานะเป็นพระอารามหลวง เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีหน่วยงานราชการและ
เอกชนมาใช้จัดกิจกรรมต่างๆมากเกินไปวัดส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของแผนผังที่ก าหนดคือเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
และเขตสาธารณประโยชน์ ไม่มีการก าหนดให้ชัดเจนอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้สถานที่ของวัดในการจัด



๕๒๔ 
 
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ที่เป็นการสงเคราะห์แก่ญาติโยม พระสงฆ์เรานั้นควรดูแลเอาใจใส่ให้ท่านเหล่านั้นไดร้บั
ความสะดวกสบาย โดยค านึงถึงหลักการสงเคราะห์เมื่อเขามีความเดือนร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้นตามสมณวิสัย “ควร
รักษาสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไว้ให้ดีตลอดไป และควรเน้นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น     การศาสนสมบัติของวัด ขาด
การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แนะน าสถานที่แก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ มีน้อย
เกินไปในแต่ละวัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทั่วถึงเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิญชวน แนะน า ต้อนรับแก่พุทธศาสนิกชนและ
นักท่องเที่ยวควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปตาม
หลักพระธรรมวินัยเขตสังฆาวาส กุฎีสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังไม่เป็นที่เป็นทางที่เหมาะสม “ประตูทางเข้าวัด
คอนข้างแคบ รถบัสใหญ่ๆเข้าออกไม่สะดวก ท าให้การจราจรติดขัดในส่วนของฌาปณสถาน (เมรุ) ควรได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ให้เป็นสัดส่วนสถานที่ด้านนอกก าแพงวัดด้านที่ติดกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ควรปรับปรุงให้เกิดความ
เหมาะสม ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 
 จังหวัดนครปฐม มีการให้การส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัดวาอาราม
ต่างๆซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นปกติอยู่แล้ว  ทั้งนี้เรื่องการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาประชาชนทุกภาคส่วน
จะต้องช่วยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะวัดใหญ่ๆที่มีผู้มีจิตศรัทธาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางวัด  มีการด าเนินการ
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดมาและส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างใหญ่ๆทั้งสิ้น ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างเป็นจ านวนเงินหลายสิบล้าน
บาท ประชานชนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจว่าการก่อสร้างนั้นเพ่ือประโยชน์อะไรและสิ้นค่าใช้จ่ายเท่าไร จะแล้วเสร็จเมื่อใด เป็นต้น 
โดยทางวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการวัดแล้วท าแผนนโยบาย พัฒนาวัดให้น่าอยู่ และสร้างศรัทธาปสาทะตามแนวทาง
ในพระพุทธศาสนา โดยคณะกรรมการวัดได้บริหารพัฒนาอย่างรอบคอบโดยการจัดระดับปัญหาความต้องการในแนวทาง
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการ และประชาชนจากหน่วยงานราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์รอบด้านของวัด ซึ่งมีระบบการ
จัดการสาธารณูปโภคภายในวัด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งท าได้อย่างดีและเหมาะสม  และวัดได้มีการ 
โดยการบอกบุญ เรี่ยไร ตั้งตู้รับบริจาค และการจัดงานการกุศลต่างๆ เพ่ือระดมทุนจัดตั้งกองทุน มูลนิธิฯ ในการสนับสนุน
การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ การศาสนศึกษา การสาธารณสงเคราะห์ และการสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือสังคม
ด้านอ่ืนๆอีกด้วยมีการวัดเป็นของประชาชนเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศล ตามประเพณีของชาวบ้านและในวัดอันมีเจ้าอาวาสเป็น
หัวหน้าปกครองดูแลรักษาวัดและมีหน้าที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการท าบุญบ าเพ็ญกุศลทั้งที่บ้านและวัด หรือที่อ่ืนใดใน
หมู่บ้าน ต าบลที่ตั้งวัดนั้นและหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์อ่ืนๆ แก่ประชาชน วัดมีสถานะเป็นพระอารามหลวง เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน มีหน่วยงานราชการและเอกชนมาใช้จัดกิจกรรมต่างๆมากเกินไป วัดส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของ
แผนผังที่ก าหนดคือเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสาธารณประโยชน์ ไม่มีการก าหนดให้ชัดเจน อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการใช้สถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ที่เป็นการสงเคราะห์แก่ญาติโยม 
พระสงฆ์เรานั้นควรดูแลเอาใจใส่ให้ท่านเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบาย โดยค านึงถึงหลักการสงเคราะห์เมื่อเขามีความเดือน
ร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้นตามสมณวิสัย ควรรักษาสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไว้ให้ดีตลอดไป และควรเน้นด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากข้ึน เรื่องการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แนะน าสถานที่แก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว
ยังไม่เป็นระบบ และเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ มีน้อยเกินไปในแต่ละวัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทั่วถึง  เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน แนะน า ต้อนรับแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปตามหลักพระธรรมวินัย เขตสังฆาวาส กุฎีสงฆ์ และโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมยังไม่เป็นที่เป็นทางที่เหมาะสม ประตูทางเข้าวัดคอนข้างแคบ รถบัสใหญ่ๆเข้าออกไม่สะดวก ท าให้การจราจร
ติดขัด ในส่วนของฌาปณสถาน (เมรุ) ควรได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ให้เป็นสัดส่วน สถานที่ด้านนอกก าแพงวัดด้านที่
ติดกับเทศบาลเมืองไร่ขิง ควรปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 

ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ , กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๔). 
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รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 

 
พระครูวิลาศกาญจนธรรม 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
บทคัดย่อ 
  
 สภาพทั่วไปของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ด้านสถานที่ มีความพร้อม
และพอเพียงต่อการจัดการปฏิบัติธรรม ด้านบุคลากร มีพระวิปัสสนาจารย์พอเพียงต่อการสอนธรรมน าปฏิบัติ และ
สามารถขอบุคลากรมาเพ่ิมเติมได้ ด้านงบประมาณ แทบทุกส านักสามารถอยู่ได้ด้วยเงินบริจาค ด้านการบริหารจัดการ มี
การน าเอารูปแบบการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารส านัก การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้น นอกจากได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ส่วนใหญ่มีความโดดเด่นเกินมาตรฐาน ได้แก่ มีสถานที่ใหญ่โต กว้างขวาง สวยงาม 
เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม มีเจ้าส านักที่มีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธาของประชาชน มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน ได้รับ
งบประมาณจากการบริจาคอย่างพอเพียงต่อการจัดปฏิบัติธรรม หรือได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากทางราชการ 
ตลอดจนมีกองทุนหรือมูลนิธิรองรับ มีการน าเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เป็นต้น รูปแบบการ
จัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ นั้น ด้านสถานที่ ได้รับการพัฒนาให้ร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ด้านบุคลากร เจ้าส านักเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสมี
พระวิปัสสนาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนธรรมน าปฏิบัติ สามารถตอบปัญหาข้อข้องใจได้อย่างชัดเจน มีคณะท างาน
แบ่งฝ่ายกันรับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ มีกองทุนหรือมูลนิธิของวัด 
และรับบริจาคตามศรัทธา ด้านการบริหารจัดการ มีการน าเอาระบบการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ส านัก มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ตามสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ทางส านักปฏิบัติธรรมประสบ
ความส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ :รูปแบบการจัดการ,  ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 
ABSTRACT 

Generally, the meditation institutes at Sangha Administrative Region 14 possessed readiness 
to support meditation practices. The facilities and support included location, personnel for meditation 
training, e.g. trainers, etc., budget from donation, and application of contemporary management 
techniques.  The management of the outstanding awarded meditation institutes at Sangha 
Administrative Region 14 had gone far beyond the benchmark and the standard of the Nation Office 
of Buddhism. For examples, there were a grand place, a large area, and a beautiful scenerywhich were 
supportive to practicing meditation. In addition, the contributing factors to success were  Venerable 
Abbots,  high competent teams, modern management approaches, sufficient operating budgets from 
donation  and from government, and a good support from related foundations. The success model of 
the outstanding awarded meditation institutes comprised  place, personnel, budget, and management. 



๕๒๗ 
 
As for place, the location and surroundings are pleasant, clean and peaceful.  Personnel, and Abbots  
are the role models. In addition, they are well-respected, able to teach and guide people through 
meditation practices, and clearly respond to Dhamma inquiries. The teamwork with clear roles and 
responsibilities are also another important success factors. Budget, the support from government, 
foundations of one own, and donations are the another keys to success. Lastly, in managerial 
perspective, the application of contemporary management techniques and the utilization of technology 
for public relations push the institutes to success. 

Key Word :Management Model, Provincial Meditation Institutes. 

บทน า 
ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจ

วัคคีย์๑ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนบรรลุอรหัตผลแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานพระองค์ ได้ส่งพระภิกษุสงฆ์ ๖๐ รูปแรก
ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยตรัสว่า“มุตฺตาห ภิกฺขเวสพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา เย จ มานุสา, ตุมฺเหปิภิกฺขเวมุตฺตา สพฺพ
ปาเสหิ, เย ทิพฺพา เย จ มานุสา, จรถภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺ
สาน ฯ.”๒แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้น
แล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข
แก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ฯ”๓ 

นับแต่นั้นมา พระพุทธศาสนาก็แผ่ขยายเจริญรุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีป สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม 
ในท่ามกลางศาสดาเจ้าลัทธิต่าง ๆ จ านวนมาก จนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ 
สาลวโนทยาน แขวงเมืองกุสินารา หลังจากนั้นได้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่๑๔โดยมีพระมหากัสปเถรเจ้าเป็น
ประธาน รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ ท าให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นสืบมาเป็นร้อยปี แล้วจึงได้มีการสังคายนาพระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๒ โดยมีพระยสกากัณฑบุตรเป็นประธาน ท าการช าระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ยังให้พระพุทธศาสนา
ตั้งมั่นสืบมาอีกสองร้อยปีเศษจากนั้นจึงมีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมี
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน เมื่อช าระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์แล้ว ได้จัดส่งสมณทูต ๙ สาย ออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นต่าง ๆ ท าให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปและเจริญรุ่งเรืองในประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ งใน
ประเทศไทยด้วย 

พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนับตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี มาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วน ามาสั่งสอน
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจตามไปด้วยโดยการศึกษานั้น ได้เน้นในธุระ ๒ ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

๑. คันถธุระ (ธุระฝ่ายคัมภีร์ , กิจด้านการเล่าเรียน (Gantha-dhura: burden of study;task of 
learning) 

๒. วิปัสสนาธุระ เป็นธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา ท ากิจด้านการบ าเพ็ญภาวนา หรือเจริญกรรมฐานอันรวมทั้ง
สมถะที่เป็นเบื้องต้นซึ่งเรียกรวมเข้าไว้ด้วยโดยฐานมีวิปัสสนาเป็นส่วนส าคัญและคลุมยอด (Vipassanà-dhura: burden of 

                                         
๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒/๑๘-๒๐. 
๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๗-๔๕/๔๗-๖๖. 
๔วินย.อ. ๑/๘ มหาจุฬาอฏฺฺฐกถา, ๒๕๓๒. 



๕๒๘ 
 
insight development; task of meditationpractice)๕ 

ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นการปฏิบัติในคันถธุระและวิปัสสนาธุระ แบ่งออกจากกันอย่างชัดเจน พระภิกษุที่
อยู่ในเมืองส่วนใหญ่จะเน้นในด้านคันถธุระ ศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกต่าง ๆ ส่วนพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในวัดป่า จะศึกษา
ในส่วนของวิปัสสนาธุระ เน้นในการเจริญพระกรรมฐาน รูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ที่แยกเป็นฝ่ายคามวาสี (คันถ
ธุระ) และอรัญวาสี (วิปัสสนาธุระ) ยังคงคล้ายคลึงกันแม้ว่าจะมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นก็ตาม๖ 

รูปแบบของการศึกษาทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงแยกการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมออกจากกัน ท าให้
ฝ่ายวิปัสสนาธุระเสื่อมทรามลงไป มีแต่พระเถระรูปส าคัญ ที่ศึกษาด้านวิปัสสนาธุระโดยความรักชอบเป็นส่วนตัวเมื่อปฏิบัติ
ได้ดีแล้วก็น ามาเผยแผ่สั่งสอน ทั้งต่อพระภิกษุสามเณรและฆราวาส แต่ก็อยู่ในวงแคบเฉพาะผู้ที่รักชอบการปฏิบัติเป็น
เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมถูกจ ากัดไว้โดยปริยายพระมหาเถระเจ้าคณะปกครองชั้นสูง โดยเฉพาะมหาเถร
สมาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการปฏิบัติธรรมมานานแล้ว และได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด จนในที่สุดก็ได้ออกมา
เป็นระเบียบมหาเถรสมาคมใน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นมา เพ่ือให้
พระภิกษุสามเณรตลอดถึงประชาชนทั่วไป มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมในภูมิล าเนาของตนได้โดยสะดวก 

นับมาจนถึงปัจจุบันนี้รวมเป็นระยะเวลา ๑๔ ปี มหาเถรสมาคมได้มีการพิจารณาอนุมัติให้วัดต่าง ๆ ทั่ง
ประเทศ จัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๒ ส านัก๗และทางเจ้าคณะปกครองยังกระตุ้นให้ทุก
ส านัก มีความกระตือรือร้นในการจัดปฏิบัติธรรม เพ่ือสนองต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการ
อาศัยวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท าการมอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิม
พระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ๒๙๐ ส านักด้วยกัน๘ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์อีกเขตหนึ่ง ที่มีผู้นิยมไปปฏิบัติธรรมกันเป็นจ านวนมาก 
เพราะมีพ้ืนที่หลากหลาย ทั้งป่าเขากว้างขวาง ชายทะเลและทุ่งนา อีกทั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร สะดวกในการที่จะ
เดินทางไปปฏิบัติธรรม มีวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากมหาเถรสมาคม ให้ตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดรวม
ทั้งสิ้น ๘๔ ส านัก ซึ่งต่างก็มีรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการส านักของตน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ
ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมนั้น มักจะไปเฉพาะ
ส านักที่ตนรักชอบหรือมีความเลื่อมในเป็นการส่วนตัว ไม่ได้ตระเวนไปปฏิบัติธรรมจนครบทุกแห่งจึงเป็นการยากที่จะทราบ
ได้ว่า ในแต่ละส านักนั้น มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดการส านักปฏิบัติธรรมอย่างไร มีความเหมาะสมในการรับบุคคล
เข้าปฏิบัติธรรมหรือไม่ อย่างไรเหตุใดบางส านักจึงได้รับรางวัลส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น บางส านักจึงไม่ได้รับ
รางวัล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่ได้รับรางวัลส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นทั้ง ๑๘ ส านัก ว่าแต่ละส านักมีรูปแบบ แนวทางหรือวิธีการ

                                         
๕ธ.อ. ๑/๗. 
๖พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทย์คงฺคปญฺโญ), วิทยาพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษทัสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๒), 

หน้า ๔. 
 ๗ข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย,วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต าบลบางแพ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี, พ.ศ. ๒๕๕๖. 
 ๘ข้อมูลจาก กองพุทธสาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๖. 



๕๒๙ 
 
อย่างไร ในการจัดการส านักของตน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการปฏิบัติธรรมอย่างรอบด้าน จะได้น ารูปแบบที่ได้จาก
การศึกษา ไปใช้พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 (ก) ด้านสถานที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสงบ ร่มรื่น เป็นสัปปายะ มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
อยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องน้ า ที่พักสะดวกสบายมีปัจจัยสี่พร้อม มีการแยกที่พักชาย - หญิง  และมีการรักษาความปลอดภัย 

(ข) ด้านบุคลากร เจ้าส านัก มีศีลาจารวัตรที่น่าเลื่อมใส เป็นนักปกครองที่ดี พระวิปัสสนาจารย์ควรปฏิบัติ
ให้เชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมให้เข้าใจง่าย มีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ประจ า เพ่ือคอยให้
ค าแนะน าญาติโยม 

(ค) ด้านการบริหารจัดการ มีการมอบหมายงาน แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์งาน
ของวัดให้ญาติโยมทราบ ทั้งผลงาน ทั้งก าหนดการแน่นอนทั้งปี ผ่านทางสื่อต่าง ๆ มีการบริหารที่โปร่งใส 

(ง) ด้านงบประมาณ ได้งบสนับสนุนจากทางราชการเป็นบางส่วน ที่เหลือแทบทั้งหมดได้รับบริจาคจาก
ประชาชนตามศรัทธา หลายส านักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าอาวาสดัง มีการจัดงานประจ าปีเพ่ือหางบประมาณเพ่ิมเติมได้ 

จากผลรวมการสัมภาษณ์ทุกกลุ่ม ได้รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๔ ด้าน คือ ด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  และด้านการจัดการ น าไปเป็นประเด็นส าคัญในการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation)  ในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นทั้ง ๑๘ ส านัก ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๔  เมื่อได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรวมเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย 
ได้ดังนี้ 

(ก) ด้านสถานที่ ทุกส านักมีอาคารปฏิบัติธรรมที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่รองรับคนได้ประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ 
คน มีอาคารที่พักแยกชาย - หญิง มีห้องน้ าห้องสุขาท่ีสะอาดและพอเพียง บางแห่งห้องน้ าก็หรูหราสวยงาม แทบทุกส านัก
มีสิ่งดึงดูดให้คนไปท าบุญหรือร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการมีสิ่งศักดิสิทธิ์ประจ าวัด มีอดีตเจ้าส านักซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
มาแต่เดิม หรือมีเจ้าส านักที่มีชื่อเสียง สอนธรรมน าปฏิบัติแล้วท าตามได้ง่าย มีสถานที่กว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม 
สะดวกสบาย 

(ข) ด้านบุคลากร ทุกส านักมีพระวิปัสสนาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่แล้วมี ๓ รูป (๑๒ วัด) เป็นอย่างน้อย สูงสุด
คือ ๑๒ รูป/คน (๑ วัด) มีคณะท างานที่เข้มแข็ง รู้งาน   

(ค) ด้านงบประมาณ ทุกวัดสามารถอยู่ได้ด้วยเงินบริจาค บางวัด (๘ วัด) มีมูลนิธิ กองทุน ช่วยสนับสนุน 
หรือมีโครงการจัดผ้าป่าเพ่ือหาทุน ส่วนวัดที่รับจัดโครงการของทางราชการ เช่น โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 
ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น 

(ง) ด้านการจัดการ ทุกวัดมีการบริหารแบบรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าอาวาส แล้วกระจายความรับผิดชอบออกไปยัง
แต่ละแผนก หรือแต่ละทีมงาน  ทุกวัดมีก าหนดการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนทั้งปี มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบหลายทาง เช่น
แผ่นป้าย สถานีวิทยุชุมชน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ก) ด้านสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (๔.๔๔) มีหัวข้อที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับสูงคือ มี
ความสงบเหมาะแก่การปฏิบัติ (๔.๕๒) มีการดูแลรักษาความสะอาดดี (๔.๕๐) จากกลุ่มตัวอย่างพระ หัวข้อที่ได้คะแนน
ประเมินสูงสุด ๓ อันดับแรก ล้วนเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ มีห้องน้ าห้องส้วมสะอาด , มีการดูแลรักษาความ
สะอาดดี, สถานที่สวยงามร่มรื่น จากกลุ่มตัวอย่างฆราวาส หัวข้อที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ สถานที่
สวยงามร่มรื่น 



๕๓๐ 
 

(ข) ด้านบุคคลากร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (๔.๕๘) จากกลุ่มตัวอย่างฆราวาส หัวข้อที่ได้คะแนน
ประเมินสูงสุด ๒ อันดับแรกเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ เจ้าส านักมีชื่อเสียง , สอนธรรมที่ปฏิบัติตามได้ง่าย แต่ในกลุ่มตัวอย่าง
พระ หัวข้อเกี่ยวกับบุคลากรกลับได้คะแนนประเมินต่ าสุด ได้แก่ "เจ้าส านักมีชื่อเสียง" และ "สอนธรรมที่ปฏิบัติตามได้ง่าย" 

ค) ด้านงบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (๔.๕๘) หัวข้อที่มีความต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างพระและฆราวาสคือ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และ รับบริจาคจากผู้
มีจิตศรัทธาทั่วไป สรุปได้ว่าควรได้รับการสนับสนุนจากทางราชการบ้าง ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็รับบริจาคจากผู้มีจิต
ศรัทธาทั่วไป หรือจัดหางบประมาณด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 

(ง) ด้านการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (๔.๔๗) มีหัวข้อที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับสูงคือ 
ลงทะเบียนเก็บประวัติอย่างเป็นระบบ (๔.๕๒) จัดการแนะน าสถานที่และระเบียบ (๔.๕๐) จัดการต้อนรับเหมาะสม  
(๔.๕๐) 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๒ รูป/คนมาท าการ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ (FocusGroupDiscussion) เพ่ือระดมความคิดเห็น ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(ก) ด้านสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  นอก จากมีสถานที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ยังเกินมาตรฐานไปมาก แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบ
ของความสะอาด สงบ ร่มรื่น มีอาคารที่พักที่อาศัยอย่างพอเพียง ไม่แออัด มีความเป็นส่วนตัว ห้องน้ าห้องสุขามีความ
สะอาดและพอเพียง มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้กว้างขวาง แข็งแรง สวยงาม รักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ 
มีการจัดเวรท าความสะอาดทุกวัน มีการสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ าสมบูรณ์ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี 
สามารถรองรับประชาชนได้รอบด้าน ทั้งผู้ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ และผู้ที่ชอบความสะดวกสบาย 

(ข) ด้านบุคลากร ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีเจ้าส านักที่เป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเอ้ือเฟ้ือ มีความสามารถในการสอนธรรมน าปฏิบัติ มีคณะท างานที่เข็มแข็ง รู้งาน 
ท างานด้วยใจรัก ด้วยความศรัทธา ถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมเพ่ิมเติม ก็ยิ่งเป็นการดีต่อการบริหารจัดการงานของส านัก ถ้า
ได้บารมีของอดีตเจ้าส านักที่มีคนเคารพนับถือมาเป็นก าลังช่วยเหลือ ก็ยิ่งมีความเจริญรุ่งเรือง ช่วยให้ส านักปฏิบัติธรรมนั้น
ประสบความส าเร็จได้ง่าย 

(ค) ด้านงบประมาณ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ถ้ารองบประมาณ
จากทางราชการแล้ว ก็ยากที่จะบริหารงานได้ เพราะงบประมาณของทางราชการมักจะล่าช้าถึงได้มาก็ไม่พอเพียงต่อการ
จัดกิจกรรม ส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่งล้วนแต่ได้รับงบประมาณจากการบริจาคทั้งสิ้น เพียงแต่ที่มาของงบประมาณนั้น
แตกต่างกัน มีทั้งเลื่อมใสในศีลาจารวัตรของเจ้าส านัก มีความเคารพรักศรัทธาในอดีตเจ้าส านัก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในส านักให้
คนไปสักการบูชา เจ้าส านักเป็นพระเกจิอาจารย์มีชื่อเสียง สามารถออกวัตถุมงคลหางบประมาณเข้ามาบริหารจัดการ
ส านักของตนได้ เป็นต้น 

(ง) ด้านการจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ได้น าเอาระบบการ
บริหารจัดการมาใช้งานอยู่แล้ว ไม่ว่าเจ้าส านักนั้นจะเรียนรู้ทฤษฎีการบริหารจัดการมาหรือไม่ ถ้าบริหารแล้วประสบ
ความส าเร็จ ลองเอาหลักการบริหารเข้าไปจับก็จะเป็นไปตามทฤษฎีทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าถ้าเจ้าส านักมีการศึกษาสูง ก็จะ
น าเอาระบบมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องไม่ลืมในการน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้
ด้วย จึงจะถือว่าประสบความส าเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม 

อภิปรายผลการวิจัย 



๕๓๑ 
 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๔ มีประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

(ก) ด้านสถานที ่ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัยแบบ
คุณภาพและปริมาณ พบว่าได้ผลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด คือสถานที่ ต้องสงบ ร่มรื่น เป็นสัปปายะ 
ปราศจากเสียงรบกวนทั้งจากคน สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะ นอกจากนั้นยังต้องสะอาด เป็นระเบียบ ห้องน้ าสะอาด ควร
แยกฆราวาสและพระ ห้องพักไม่ต้องหรูหรา แต่ควรสะดวกสบายพอสมควร และแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงไม่ปะปนกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย  สติม่ัน ที่ว่า วัดหรือส านักปฏิบัติธรรมเป็นสัญลักษณ์ของความสงบรื่นรมย์ เพราะเป็นที่
พักของผู้มีบาปกรรมอันสงบระงับแล้วเป็นที่อยู่ของผู้เห็นภัยในวัฏฏะห่างไกลจากความชั่วทุกรูปแบบ เป็นที่อาศัยของผู้ที่
บริสุทธิ์สะอาดทางกายวาจาใจ๙ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัยแบบคุณภาพและปริมาณ 
พบว่า มีการเดินทางสะดวก  มีการรักษาความปลอดภัยที่น่าอบอุ่นใจจึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูศรีรัตนธรรม
นิเทศ ที่ว่า อุปสรรคทั่วไปของการสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในอังกฤษคือ ด้านสถานที่มีไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการ  ยังขาดสภาพคล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน อีกทั้งมี
กฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษ ที่มีผลกระทบต่อการเข้าไปพ านัก ในประเทศอังกฤษส่วนรูปแบบที่ควรพัฒนา 
คือ ด้านสถานที่ ควรมีการจัดให้มีความเป็นสัปปายะ ส าหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความ
อบอุ่นเพียงพอ๑๐ 

เนื่องจากผู้เข้าปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะดี จึงมีความต้องการความสะดวกสบายของสถานที่และ
ความสะอาดเป็นส าคัญ ส านักปฏิบัติธรรมเอกชนบางแห่ง ที่มีที่พักสะดวกสบายหรูหราแบบรีสอร์ท อาหารระดับโรงแรม 
และเก็บค่าหลักสูตรแพง ๆ จึงมีผู้สนใจไปร่วมปฏิบัติธรรมกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศรณชัย มหาปญฺ
โญ ที่ว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการสาธารณูปการมีการพัฒนาโดยการศึกษาและ
วางแผนการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่จึงควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนา๑๑และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของแม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ที่ว่าการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆ์พบว่า มีการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร ส่วนรูปแบบฝ่ายคฤหัสถ์พบว่าเป็นการ พัฒนา ๖ ด้าน 
ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนาร่างกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
สถานที่๑๒ 

(ข) ด้านบุคลากร ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  ผลการศึกษาวิจัย
ทั้งแบบคุณภาพและปริมาณ พบว่า ด้านบุคลากร สอดคล้องกับคุณสมบัติของส านักปฏิบัติธรรมที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดไว้ คือ  

                                         
๙อุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดองค์ความรู้ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๑๐พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์พิลาพันธ์), “รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศ

อังกฤษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๑พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์”,  วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๒แม่ชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๓๒ 
 

๑.มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้สอนการปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผ่านหลักสูตรการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ หรือมี
ความรู้ความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่ างดี สามารถตอบ
ข้อซักถามและสอบอารมณ์กรรมฐานได้ 

๒. มีวิทยากรผู้บรรยายธรรม ที่ผ่านหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสามารถในการเทศนาและ
บรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรม 

๓. พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี๑๓ 

บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดใน
การบริหารจัดการส านัก เจ้าส านักจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรม และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุ
สามเณร และเพ่ือเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป พระวิปัสสนาจารย์นั้น ก็ควรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ธรรม มีการปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ ควรมีการศึกษาแบบสมัยใหม่เพ่ือให้สามารถคุยกับญาติโยมได้ ควรมีความสามารถใน
การตอบปัญหาให้เข้าใจได้ง่าย ควรมีการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา และดูงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถกลับมาพัฒนาวัดได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของแม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ที่ว่า การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆ์มีการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร ส่วนรูปแบบฝ่ายคฤหัสถ์พบว่าเป็นการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ 
พัฒนาโครงสร้างในการบริหารในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนาร่างกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาสถานที๑่๔ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ากับหลักทฤษฎีการบริหารทางตะวันตกน ามาบริหารส านักปฏิบัติธรรมในทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูอุทัยกิจจารักษ์ ที่ว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าว บางประการก าหนดไว้ในระเบียบ กฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตาม
จารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิด และทฤษฎีหลักการบริ
หารทิศตะวันตก เข้าหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่ เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถ มีทักษะและ
มีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ให้ท างานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ๑๕ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔มีพระวิปัสสนาจารย์ประจ าอยู่ที่ส านัก
อย่างน้อย ๓ รูปตามเกณฑ์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีการส่งพระภิกษุในส านักไปศึกษาหลักสูตรพระ
วิปัสสนาจารย์เพิ่มเติม เพ่ือน าความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง 
หาญพานิชที่ว่ามีการน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้๑๖ส าหรับบุคลากรทั่วไป มีการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องงานในโรงครัว และการท าความสะอาดสถานที่ ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ ถึงเวลาจึงขอแรงเรียกใช้ไหว้วานได้โดยสะดวก 

(ค) ด้านการจัดการ ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ทั้งจากการ
วิจัยแบบคุณภาพและปริมาณพบว่า ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  มีการบริหาร

                                         
๑๓กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๐. 
๑๔แม่ชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๕พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
๑๖บุญส่ง หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”,วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 



๕๓๓ 
 
จัดการแบบรวมศูนย์ เจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสเป็นผู้คุมด้านนโยบาย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละทีมงานไป
จัดการ ทีมงานมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน หน้าที่การสอนธรรมน าปฏิบัติเป็นของพระและแม่ชี งานการครัวเป็นของ
แม่ชีและ/หรือฆราวาส สอดคล้องกับงานวิจั ยของฉันทนา กล่อมจิต ที่ว่า มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล๑๗และสอดคล้องกับงานวิจัยของคูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานีที่ว่า มีการวางแผนการ
บริหารอย่างชัดเจน มีการกระจายอ านาจและการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ๑๘ 

ในการรักษาความปลอดภัยของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะ สงฆ์ภาค ๑๔ 
สามารถขอก าลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทุกส านักมีแหล่งส าหรับขอก าลังเสริมไม่ว่าจะพระหรือฆราวาส เพ่ือมาช่วยใน
กรณีท่ีจัดงานใหญ่มีคนมากเมื่อพบปัญหาที่เกินก าลังของคณะท างาน เจ้าส านักจึงลงไปช่วยเหลือแก้ไข  

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ทุกส านักมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม โดยเฉพาะแผนงานประจ าปี และแผนการจัดหางบประมาณมารองรับการจัดกิจกรรมให้พอเพียง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทรงวิทย์ แก้วศรี ที่ว่า ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้น สามารถบูรณาการเพ่ือน าออกมาใช้กับการด าเนินงาน
ทั่วไปขององค์การต่าง ๆ เช่น มีการวางแผนงานล่วงหน้า ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว๑๙ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดใน
หลาย ๆ ทาง  เช่น ใบปิด สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เพ่ือให้ญาติโยมรับข่าวสารได้ตามความถนัด มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
เปิดเฟซบุ๊ก การเปิดเว็บไซต์เป็นของส านัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ด ารงศักดิ์ จันโททัย ทีว่่า องค์การจ าเป็นต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้ช่องทางติดต่อ สื่อสารตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์หรือด าเนินธุรกรรมได้อย่างหลากหลาย 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริการ๒๐ 

อย่างไรก็ตาม การจะออกก าหนดการจัดกิจกรรมของส านักได้ชัดเจนทั้งปีตามหลักเกณฑ์นั้น ต้องอาศัยความ
มั่นใจในความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และการจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งชัดเจนลงตัวเม่ือได้จัดกิจกรรม
ซ้ า ๆ ไปนานหลายครั้ง อย่างที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ส านัก การค่อย ๆ เริ่มต้นทีละน้อยและค่อย ๆ พัฒนาหรือขยายงานไป 
จึงเป็นการบริหารจัดการที่น่าจะเหมาะสมกับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทุกแห่ง 

 (ง) ด้านงบประมาณ ของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัย
แบบคุณภาพและปริมาณพบว่า งบประมาณเห็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดทุกแห่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ที่ว่า รูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานส าหรับประเทศไทยประกอบ ด้วยปัจจัยหลัก ๔ ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป๒๑และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ธรรมวัตรและคณะที่ว่า การจัดการศึกษาในวัดมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและยาวนาน
ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากการระดมทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือส านักเรียนหรือเจ้าอาวาสใน

                                         
๑๗ฉันทนา กล่อมจิต, รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี,รายงานการวจิัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
๑๘คูณ   โทขันธ์  และเทพพร  มังธานี,  “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา 

วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”, รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 
๑๙ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
๒๐ด ารงศักดิ์ จันโททัย, “การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศา

สตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริการสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า (๑). 
๒๑รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรั บประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 



๕๓๔ 
 
ส านักเรียนนั้น ๆ๒๒ 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ทุกส านักสามารถอยู่ได้ด้วยเงิน
บริจาค ไม่จ าเป็นต้องเรี่ยไรหรือเก็บเงินจึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสยาม สุ่มงามที่ให้ความส าคัญกับการบริหาร
งบประมาณ จนถึงกับแยกออกได้เป็น ๔ ด้าน๒๓ เว้นแต่ค่าบริการเสริมพิเศษ เช่น ค่าพ่ีเลี้ยงดูแลคนป่วย ค่าจัดหลักสูตร
พิเศษเฉพาะกลุ่ม ค่าขนมเพ่ิมเติมส าหรับหลักสูตรของเด็ก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจาวุรรณ ธรรมวัตรและคณะ
ที่ว่า การจัดการศึกษาในวัดย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น  ความสัมพันธ์ส่วนตัว สวัสดิการ หรือค่านิตยภัตซึ่งก็
คือเงินงบประมาณ เป็นต้น๒๔ 

แต่ถ้าหากต้องการงบประมาณส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔  อาจ
สามารถเขียนขอไปยังหน่วยงานที่มีการให้ทุนได้  นอกจากนั้น งบประมาณค่าอาหารและการครัวนั้น ยังสามารถบอกบุญให้
ญาติโยมมาออกโรงทานเลี้ยงได้บางส านักมีต้นสังกัดหรือมูลนิธิที่สามารถของงบประมาณเสริมได้แต่ทุกส านักมีผลงานที่
ประชาชนทั่วไปศรัทธา จึงมาให้การสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือให้เอง 

ข้อเสนอแนะ 

จากศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๔”ท าให้มีข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(ก) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

๑) เจ้าคณะปกครองสงฆ์ตามล าดับชั้น ควรน าเอาผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป็นข้อสรุปในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่อไป 

๒) ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งประเทศไทย ควรน างานวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแผ่ต่อ
ศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าภาค และศูนย์ประสานงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปพัฒนาศูนย์ประปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดของแต่ละจังหวัดต่อไป 

๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรน าเอาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมของตนเพ่ือยกระดับให้ได้มาตรฐานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่อไป 

(ข) ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

๑) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรพัฒนาสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นสัปปายะ 
ขยายสถานที่ให้พอเพียงและเหมาะสม ทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่พักอาศัย 

๒) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรควรจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่
มีรายได้น้อย และหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับวัยให้กับกลุ่มเยาวชน ทั้งท่ียังศึกษาเล่าเรียนและที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาภาคปกติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้ด้วย 

๓) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เห็นผลรักษาศีลาจารวัตร

                                         
๒๒จารุวรรณ  ธรรมวัตร, รศ และคณะ,  “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาวัดบึง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนโยบายและแผนการศึกษา  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙. 

๒๓สยาม สุ่มงาม, “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๒. 

๒๔จารุวรรณ  ธรรมวัตร, รศ และคณะ, อ้างแล้ว หน้า ๑๒. 



๕๓๕ 
 
ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งความเลื่อมใสศรัทธา และควรที่จะอยู่ต้อนรับญาติโยมใน
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เพราะเป็นวันที่ญาติโยมมีเวลาเดินทางไปยังส านักได้โดยสะดวก 

๔) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรส่งพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักไปศึกษาความรู้
เพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือกระทั่งปริญญาเอก เพ่ือน าเอาความรู้ที่
ได้รับ มาช่วยในการบริหารและเผยแผ่ธรรม ควรส่งคณะท างานไปดูงานจากส านักที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าเอาสิ่งที่ได้
รู้เห็นมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงส านักของตน  

๕) พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมทุกแห่ง ควรสอนธรรมน าปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
เพ่ือให้ทันยุคทันสมัยสมกับหลักธรรมที่เป็นอกาลิโก (ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ซักถาม
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติธรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

๖) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ก าหนดตารางการปฏิบัติธรรมล่วงหน้าเป็นรายปี แล้วแจ้งให้
ผู้สนใจปฏิบัติธรรมได้ทราบทั่วกัน และจัดหางบประมาณให้พอเพียงกับแผนงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว 

๗) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการประชาสัมพันธ์งานปฏิบัติธรรมของส านักผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต อย่างทั่วถึงและควรน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันยุคทันสมัย 
เข้ามาช่วยในการเผยแผ่ธรรมของส านัก 

๘) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรสร้างคณะท างานและบุคลากรให้พอเพียงกับแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้ ถ้ายังสร้างบุคลากรไม่ทัน ก็ต้องมีแผนรองรับว่าจะหาเพ่ิมได้จากที่ใด ในจ านวนเท่าไร 

๙) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแต่ละแห่ง ควรเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติธ รรม 
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ 
และมีการประสานงานกับหน่วยราชการ โรงเรียน องค์เอกชน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ นักเรียน และพนักงานเข้ามาร่วมปฏิบัติ
ธรรม 

(ค)ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ถ้ามีผู้ใดสนใจท าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ท าการศึกษาวิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๑) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนพ้ืนที่ในการศึกษาไปยังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาคอ่ืน ๆ  

๒) ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องเรื่อง รูปแบบการจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทุก ๕ ปี 

๓) ควรศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่าง ๆ ของ
บุคคลทั่วไป ทั้งในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆ์อ่ืน ๆ  

๔) ควรศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลในการเผยแผ่ธรรมโดยส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั้งในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆ์อ่ืน ๆ  

๕) ควรศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั้ง
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆ์อ่ืน ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการควบคุมสติ 
การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางกายภาพ เป็นต้น 



๕๓๖ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
(๑) หนังสือ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
 
 (๒) วิทยานิพนธ์ 

พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโญ.การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนท์พิลาพันธ์).รูปแบบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธใน
ประเทศอังกฤษวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๖. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์สุจิณฺโณ).รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๒.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

ด ารงศักดิ์ จันโททัย.การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ.สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.สาขาวิชาบริการสังคม.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

บุญส่ง หาญพานิช. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์ 

 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๖. 

แม่ชีเณรัชฌาศักดิ์ศิริสัมพันธ์. พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์.การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สยาม สุ่มงาม.รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน . วิ ท ย า นิ พน ธ์ ศึ ก ษ าศ าสตร ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต  ( ก า รบ ริ ห า ร ก า รศึ กษ า ) .  บัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 

อุทัย สติมั่น, การพัฒนารูปแบบการจัดองค์ความรู้ส าหรับส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร
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 (๓) รายงานการวิจัย 

คูณ   โทขันธ์  และเทพพร  มังธานี.รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา 
วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.รายงานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการ
การศึกษา, ๒๕๔๖. 



๕๓๗ 
 
จารุวรรณ  ธรรมวัตร, รศ และคณะ.รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาวัดบึง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.รายงานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษา  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๕. 

ฉันทนา กล่อมจิต.รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดป่าบ้านค้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. รายงานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๘ 
 

การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรม
กามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย 

ดร. โยตะ ชัยวรมันกุล๑ 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้นี้มุ่งศึกษาแนวคิดจริยธรรมเชิงพุทธ เรื่อง การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และนัยเชิงปรัชญา
ความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย  การประพฤติผิดในกามท าลายจริยธรรม
ลงอย่างเงียบๆและก่อปัญหาท าสังคมอ่อนแอ  เหตุปัจจัยดังกล่าวมาจากประเพณีนิยม คุณค่าทางสังคม เป้าหมายทาง
พฤติกรรม และความไม่รับผิดชอบต่อความรัก  พุทธศาสนาไม่เคยประณามเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ และเสนอแนะว่าทุกคน
ต้องละเว้นจากอภิพฤติกรรมอันเป็นภัยร้ายและผลกระทบอันใหญ่หลวงที่จะตามมา 
ค าส าคัญ: การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) ความเบี่ยงเบนทางเพศ ศีลข้อที่สามใน  
 พระพุทธศาสนา ความอยากในกามกิจ(ตสฺมิ เสวนจิตฺต )สาเหตุแห่งความเสื่อมทางศีลธรรม(อกุศลมูล) 
 
Abstract 
 This qualitative research focuses on the Buddhist ethical concept of ‘sexual misconduct’ 
(kamesumicchacara) and the philosophical implications of sexual deviance in Buddhist literature and 
on contemporary Buddhist sexual ethics. Sexual malpractices have mutely eroded ethics and created 
social ills. Their roots can be found in traditionalism, social values, behavioral aims and love 
irresponsiveness. Buddhism blames none of these roots but recommends that all people refrain from 
hostile metaphysical acts with glacial aftershocks.   
Keywords: Sexual misconduct (kamesumicchacara), sexual deviance, the third  
precept in Buddhism, ‘the desire for sexual affairs’ (tasmisevanacittang), ‘the  
roots of demoralization’ (akusalamula) 
 
บทน า 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และความเบี่ยงเบนทางเพศในสังคมเราทุกวันนี้เป็นความท้าทายที่คอย
เยาะเย้ยถากถางปรัชญาเมธียิ่งใหญ่ต่างๆของโลก  แม้การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศจะแฝงมากับ
สิทธิส่วนบุคคล แต่การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศท าลายทั้งสังคมและจิตใจมนุษย์ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  
แรงกระตุ้นความอยากแบบสัตว์ท าให้มนุษย์หาข้ออ้างว่าเป็นพฤติกรรมที่ชอบธรรม หรือบางครั้งเรียกคู่นอนว่า “กิ๊ก” แต่
ในความเป็นจริงเป็นการมีคู่เพ่ือสนองตัณหาของตน การมีเมียน้อยหรือคู่ขาเป็นเรื่องผิดศีลธรรมมาแต่ครั้งโบราณกาล แต่

                                         
๑ดร. โยตะ ชัยวรมันกุล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 



๕๓๙ 
 
การกระท าดังกล่าวยังแอบแฝงในการหาเงินอีกด้วย๒ สามีและภรรยาอาจแอบมี“กิ๊ก”ของตน สามีบางรายแอบมี “สามี
น้อย” ของตนเพ่ือความสนุกยังมีให้เห็น   แย่ยิ่งกว่านั้น ผู้เบี่ยงเบนทางเพศบางรายยังก่อกามวิตถาร หรือเปลี่ยนคู่นอนกับ
เพ่ือนฝูงและยังอ้างว่าเป็นการหาความรื่นเริงตามประสาธรรมชาติ  แต่การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทาง
เพศเป็นมหันตภัยให้กับสังคมและจิตใจ และท้ายสุดก็ลงเอยที่การหย่าร้าง ท าให้บ้านแตกสาแหรกขาด อันเป็นมูลเหตุ
ปัจจัยให้สังคมส่วนใหญ่เลวร้ายลง 
 ส านักวิจัย เอแบค พบว่า คู่ครอง ๗๔.๙% เคยนอกใจคู่ครองของตน  การนอกใจคู่ครองของตน และความเบี่ยงเบน
ทางเพศในจึงกลาเป็นปัญหาสังคมที่ต้องพิจารณาในภาพรวมตามตัวประวัติศาสตร์ ความซับซ้อน และแง่มุมในเชิงลึก๓ 
ส่วนสถาบันวิจัยสถิติมันสมอง (The Statistic Brain Research Institute)๔ พบว่าผู้ชายถึง ๗๔% จะนอกใจคู่ครองของ
ตนหากคู่ครองจับไม่ได้ เช่นกันผู้หญิงนอกใจคู่ครองถึง ๖๘%  ผู้ชายถึง ๕๗% จะนอกใจคู่ครองของตนทุกรูปแบบส่วน
ผู้หญิงนอกใจคู่ครองถึง ๕๔% จะนอกใจคู่ครองของตนทุกรูปแบบ คุณหมอ ประเวศ วสีกล่าวว่า๕ 
 

การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นปัญหาสังคม ซึ่งในทุกวันนี้
ถึงขั้นวิกฤตและท าให้เกิดบ้านแตกสาแหรกขาด ทั้งจากสามีไปมีเมียน้อยหรือ
ภรรยาไปมีสามีน้อย ท าให้ทั้งคู่ต้องทิ้งครอบครัวของตนไปอยู่กับคู่นอนใหม่  
 

 
 การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศเช่นการวิตถารเป็นประเด็นปัญหามาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้า  
ประเทศไทยประกาศให้มีคู่ครองคนเดียวตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๖ จึงท าให้การมีคู่ครองหลายคนเป็นการผิดกฎหมาย แต่คน
ไทยบางคนยังแอบประพฤติอยู่  การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศหยั่งรากลึกอยู่ในประเพณีและคุณค่า
ของคนไทยที่ท าให้มีอิทธิผลต่อบุคลิกภาพของคนไทย  การมีภรรยาหลายคนเป็นการยอมรับสภาพฝ่ายชายเป็นใหญ่ ดังที่
พบในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน และ นางทาส การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศไม่เป็นที่เปิดเผยแต่อยู่ใน
วรรณกรรมและศิลปะที่เล่าขานติดต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย  ผู้ศึกษาเชื่อว่าสาเหตุพฤติกรรมดังกล่าวน่าจะมาจากประเพณี
นิยมเป็นส่วนใหญ่ พฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นนี้ท าให้ผู้เบี่ยงเบนทางเพศบางคนพอใจแต่กับมองไม่เห็นมหันตภัยที่จะตามมาจาก
พฤติกรรมดังกล่าว 
 
๒. แนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และเกณฑ์ทางจริยธรรมในมุมมองพุทธจริยธรรม 
 
ก.   ค านิยามศัพท์การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)  

                                         
๒Global Cyber Journal wit & Wisdom (GCJWW) (๒๐๐๘).“Gig-Kik-Gik Lovers: Thailand casual polygamy 

sexual culture”.http://www.thaiskale.com/journal/gig-kik-gik-lovers-thailand-casual-polygamy-sexual-culture/  

(accessed September ๒๘, ๒๐๑๒). 
๓ABAC Poll (๒๐๐๕).“The Spouse’s Behaviors Bringing Broken Home”.http://www.abacpoll.au.edu/ 

(accessed September ๒๗, ๒๐๑๒). 
๔Statistic Brain. (๒๐๑๓).“Infidelity statistics”.http://www.statisticbrain.com/ infidelity - statistics/ (accessed 

November ๓๐, ๒๐๑๓). 
๕ประเวศ วสีและชูชัยสุภวงษ์. “ประชาคม ทัศนะ นักคิด วัฒนะธรรมสังคมไทย (Perspective of Civil Society: Thai 

Social Culture)”.(หนังสือพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓. 

http://www.thaiskale.com/journal/gig-kik-gik-lovers-thailand-casual-polygamy-sexual-culture/
http://www.abacpoll.au.edu/
http://www.statisticbrain.com/%20infidelity%20-%20statistics/


๕๔๐ 
 
 ทวีศักดิ์ ยานประทีป ให้ค านิยามว่า๖กาเมสุมิฉาจาร คือการผิดประเวณีที่กระตุ้นโดยกามกิเลสและวัตถุนิยม ที่
นักปราชญ์ต าหนิติเตือน การประพฤติผิดในกามในพุทธปรัชญารวมถึงการประพฤติผิดในกามที่ระบุไว้ในตัวบทกฎหมาย
อีกด้วย๗Saddhatissa นิยามว่าการประพฤติผิดในกามคือความหมกมุ่นในรูป รส กลิ่น เสียง และ  การประพฤติ
ผิดในกามท่ีผิดกฎหมายและผิดต่อศีลธรรมอันดี๘ 
 
ข. ปัจจัยการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

การประพฤติผิดในกามที่ส าคัญมาจากตัวบุคคล ความอยากและความเต็มใจที่จะการประพฤติผิดในกามประการ
แรกมีสตรีต้องห้ามส าหรับบุรุษ อันได้แก่สตรีที่มีคู่ครองไม่ว่าจดทะเบียนแต่งงานหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมหญิงหม้าย หรือ
หญิงหย่าร้าง หรือหญิงที่แยกทางจากคู่ครอง)หญิงที่แต่งงานแต่ถูกจ าคุก หญิงที่อยู่ในความปกครองของผู้ปกครอง  และ
หญิงที่อยู่ในความคุ้มครองของศาสนา เช่น แม่ชี ยุวนารีและหญิงที่กฎหมายคุ้มครอง   ส่วนบุรุษที่ต้องห้ามส าหรับสตรี
(อคมนียวตฺถุ)ได้แก่ ชายที่แต่งงานและชายที่ต้องห้ามทางศาสนา 

ประการที่สอง “ความอยากท่ีจะประกอบกามกิจ”(ตสฺมิ เสวนาจิตฺต ) เริมจากใจที่มีแต่กามกิเลส ดังภาษิตที่ว่า “ดุจ
ดังหยดฝนที่รั่วจากหลังคา กามกิเลสย่อมรั่วจากใจที่ไร้การศึกษา”๙  ประการที่สาม  คือความเต็มใจและความพร้อมใจต่อ
ความใคร่และความพร้อมต่อกามกิจของทั้งสองฝ่ายเมื่อพบกันในแต่ละครั้งและร่วมประกอบกามกิจด้วยกันในแต่ละครั้ง 
ความเต็มใจและความพร้อมใจคือการเลือกที่จะท าตาม หรือไม่ขัดขืนในระหว่างประกอบกามกิจ เป็นอิสระไม่มีบังคับทั้ง
ทางกายและทางจิตใจ๑๐ 

 
ค. สมุฎฐานแห่งการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

การประพฤติผิดในกาม มีมูลเหตุปัจจัยทั้งจากทางภายในและภายนอก   มูลเหตุปัจจัยภายในมาจากใจที่มีแต่กาม
กิเลสและความหมกมุ่นจาก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสที่ที่กระตุ้นกามกิเลสและพร้อมที่จะสนองความอยากทางกาม
ของตน  พุทธปรัชญาเชื่อว่าการประพฤติผิดในกามเกิดจากความอยากของตัวบุคคลแต่แตกต่างกันไปตามการยึดเหนี่ยว
จากประสาททั้งห้า๑๑ธรรมชาติของมนุษย์จึงแตกต่างกันไปตามกามกิเลส จิตใจ และ วัตถุกามนิยม  ความต้องการดังกล่าว
จะพัฒนาไปสู่กามกิเลส การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศ Hallie Engel เชื่อว่าการผิดประเวณีมาจาก
ความเบื่อหน่าย  ปัญหาอัตตา การแก้แค้น และ ความไม่ต่อเนื่องทางอารมณ์๑๒ ประการสุดท้าย  สาเหตุจากภายนอก

                                         
  ๖ทวีศักดิ์ยานประทีป.“พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ,(๒๕๓๔),หน้า ๔๙. 

๗มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.พุทธภาษิต.(กรุงเทพ: มหามกฏุราชวิทยาลัยการพิมพ์๒๕๓๔), หน้า ๓๐. 
 ๘Saddhatissa, H (๑๙๗๐). Buddhist Ethics. London: George Allen & Unwind LTD.หน้า ๑๐๖. 

๙มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย.พุทธภาษิต.(กรุงเทพ: มหามกฏุราชวิทยาลัยการพิมพ,์๒๕๓๔), หน้า ๑๓. 
๑๐Koestner, Katie, &Sokolow, Brett A. (๒๐๐๐). “Everything You Need to Know about Consent”. 

http://studentaffairs.stanford.edu/sites/default/files/sara/ (accessed November ๓๐, ๒๐๑๓).  
๑๑

Bodhiyana Meditation Center.“Thai Tipiṭaka Volume ๒๐.Sutta Aṅguttaranikāya ๑ : Suttantapiṭaka No. 

๑๒: Anṅguttaranikāyaeknipāta-dukanipā-tikanipāta”.http://www.bhodhiyana. org/ tipiṭaka_pdf_collection.html 

(accessed July ๑๕, ๒๐๑๓). 
๑๒Engel, Hallie (๒๐๑๓). “What Causes People to Commit Adultery? eHow 

Contributor”.http://www.ehow.com/info_๘๔๖๕๕๔๕_causes-people-commit-adultery.html (accessed November ๓๐, 
๒๐๑๓). 

http://www.bhodhiyana.org/thai_tipitaka_pdf/Thai_Tipitaka_Volume_20_Sutta_Anguttaranikaya_1.pdf
http://www.ehow.com/info_8465545_causes-people-commit-adultery.html


๕๔๑ 
 
ได้แก่ สื่อสารมวลชน เครือข่าย และ สื่อสิ่วพิมพ์ต่างๆที่น าเสนอและขึ้นบนสื่ออยู่ทุกวินาที  อย่างไรก็ตาม กามกิเลส เป็น
เรื่องธรรมชาติ แต่ การประพฤติผิดในกามเป็นการบ้ากามที่อยู่นอกเหนือความพอดีทางธรรมชาติ๑๓ 

 
ง. หลกัศีลธรรมเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

ศีลธรรมมิใช่คณิตศาสตร์หรือการค านวณเช่น (–๑) X (-๑) = ๑แต่ ชั่ว x ชั่ว ไม่ได้ผล ออกมา “ไม่ชั่ว”  และ “ไม่
ชั่ว”  ก็ไม่ได้หมายความว่า “มีศีลธรรม”  แม้กึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความว่า ไม่มีศีลธรรม  พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน 
นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง  พุทธปรัชญาเน้นการเดินสายกลาง และในพุทธศาสนาเรามีเกณฑ์ท่ีหนึ่งและ
เกณฑ์ที่สองเพ่ือแยกแยะความถูกต้องจากความผิด และ แยกแยะความดีจากความชั่ว  พุทธจริยธรรมเกี่ยวกับประเด็น
การประพฤติผิดในกามอยู่ที่ศีลข้อทีสาม – การละเว้นการประพฤติผิดในกาม  พุทธศาสนาไม่เคยประณามกามกิจเว้นแต่
บุคคลนั้นประพฤติผิดประเวณี พุทธศาสนาเห็นว่ากามกิจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ หรือเป็นหน้าที่ และเป็นความสุขอัน
ส าคัญส าหรับคู่สมรส 

 
จ. เกณฑ์การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

เกณฑ์การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ในพุทธศาสนามีอยู่สองระดับ ระดับต้นอยู่ที่ความจงใจท าชั่วและ
สถานการณ์“ความจงใจท าชั่ว”คือการกระท าใดๆที่ตกอยู่ใต้ภาวะ “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)๑๔โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานอกุศล (อกุศลมูล) ระดับท่ีสองคือตั้งใจท าผิดกฎหมาย ผิดประเพณี และ ผิดวัฒนธรรม 

พุทธจริยธรรมเน้นท าจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
อกุศล (อกุศลมูล)  แต่การท าผิดศีลข้อสามมีอยู่สี่เงื่อนใข  เงื่อนไขแรกต้องมีฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงประพฤติผิดในกาม  
เงื่อนไขที่สองต้องประพฤติผิดในกามด้วยความตั้งใจประพฤติผิดในกาม เงื่อนไขที่สามการประพฤติผิดในกามได้เกิดขึ้น
แล้ว และเงื่อนไขที่สี่มีความยินดีที่เกิดจากอวัยวะสัมผัส หากครบทั้งสี่เงื่อนไขจึงถือได้ว่าผิดศีลข้อสาม๑๕ 

การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หลายๆอย่างและหลายระดับ (๑) 
ชายที่มีภรรยาแล้วประพฤติผิดในกามกับหญิงที่มีสามีแล้ว เป็นการประพฤติผิดในกามสองเท่าเพราะฝ่ายชายที่นอกใจ
ภรรยาละเมิดสามีฝ่ายหญิงและ ภรรยาของตน ส่วนฝ่ายหญิงที่นอกใจสามีละเมิดภรรยาฝ่ายชายและสามีของตน (๒) ชาย
ที่แต่งงานแล้วประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเป็นการประพฤติผิดในกามเพียงเท่าเดียวเพราะฝ่ายชายที่นอกใจภรรยา
ละเมิดภรรยาของตน ส่วนหญิงโสดละเมิดภรรยาฝ่ายชาย  (๓) ชายโสดประพฤติผิดในกามกับหญิงที่มีสามีเป็นการ
ประพฤติผิดในกามเพียงเท่าเดียวเพราะฝ่ายชายละเมิดภรรยาผู้อื่น ส่วนฝ่ายหญิงละเมิดสามีของตน  และ (๔) ชายโสดกับ
หญิงโสดประกอบกามกิจไม่ได้ละเมิดศีลข้อสาม 

 การประพฤติผิดในกามแบบเบี่ยงเบนทางเพศสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หลายๆอย่างและหลายระดับ
ได้ด้วย  (๑) ชายที่มีภรรยาแล้วประพฤติผิดในกามกับชายที่มีภรรยาแล้วเป็นการประพฤติผิดในกามเป็นสองเท่าเพราะ
ชายทั้งคู่ที่นอกใจภรรยาตนเองละเมิดภรรยาของแต่ละฝ่ายและภรรยาของตน  (๒) หญิงที่มีสามีแล้วประพฤติผิดในกาม
กับหญิงที่มีสามีแล้วเป็นการประพฤติผิดในกามเป็นสองเท่าเพราะหญิงทั้งคู่ที่นอกใจสามีละเมิดสามีของแต่ละฝ่ายและ
สามีของตน  (๓)ชายที่มีภรรยาแล้วประพฤติผิดในกามกับชายโสดเป็นการประพฤติผิดในกามเพียงหนึ่งเท่า เพราะชายที่มี
ภรรยาแล้วละเมิดภรรยาตนเองส่วนชายโสดละเมิดภรรยาผู้อื่น  (๔)  หญิงที่มีสามีแล้วประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเป็น
การประพฤติผิดในกามเพียงเท่าเดียวเพราะหญิงที่นอกใจสามีละเมิดสามีตนส่วนหญิงโสดละเมิดสามีผู้อ่ืน (๕)ชายโสดที่

                                         
๑๓พระเทพเวท ี(ป.อ.ปยุตฺโต).พุทธธรรม: ฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติม.(กรุงเทพ: จุฬาลงกรณการพมิพ์, ๒๕๓๒),หน้า ๕๓๗. 
๑๔ที.ปา. ๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
๑๕ที.ปา.๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
 



๕๔๒ 
 
บรรลุนิติภาวะประกอบกามกิจกามกับชายโสดที่บรรลุนิติภาวะไม่ผิดศีลข้อสามทั้งสองฝ่าย  และ (๖)หญิงโสดที่บรรลุนิติ
ภาวะประกอบกามกิจกามกับหญิงโสดที่บรรลุนิติภาวะไม่ผิดศีลข้อสาม ทั้งสองฝ่าย  ชายโสดไปประกอบกามกิจกับหญิง
โสเภณีไม่ผิดศีลข้อสามเพราะศีลข้อสามหวังส่งเสริมศีลธรรมจรรยาครอบครัวให้กับบุคคลที่แต่งงานแล้ว 
 

๓. การศึกษานัยทางปรัชญาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม และจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วม
สมัย 
 
1.  ความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม 

เรื่องเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือลักเพศ หรือกามวิตถารในพุทธวรรณกรรมหาได้จากพระวินัย มีอยู่หนึ่ง
หมวดที่กล่าวถึงการกระท าผิดจนต้องปาราชิกส าหรับภิกษุและภิกษุณี เช่นในเรื่องพระนางมัลลิกา และเรื่องวานรตัว
เมีย๑๖ เรื่องการกระท าช าเราศพ  เรื่องการใช้เครื่องช่วย เรื่องการใช้ตุ๊กตาช่วย๑๗ในพระวินัยยังระบุการช่วยตัวเองในเรื่อง
พระหลังค่อม๑๘และพระมีลึงค์ยาว๑๙ 

 
ก. ตัวอย่างการสมสู่กับสัตว์ในพุทธวรรณกรรมได้แก่ 
 1.  เรื่องของพระนางมัลลิกา 

“...วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเสด็จเข้าห้องสรงสนานเพ่ือทรงล้างพระพักตร์ พระหัตถ์และพระ
บาท และสุนัขทรงโปรดตามเข้าไปด้วย เมื่อพระนางก้มล้างพระบาทาเจ้าสุนัขพยายามจะท า
อสัทธรรมสันถวะ พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได้ประทับยืนอยู่.  กษัตริย์ ทรงเห็นการ
กระท าท่ีน่าอดสูจากทางพระแกลห้องพระบรรทม เมื่อพระนางมัลลิกาเสด็จเข้ามามี่ห้องพระ
บรรทม  กษัตริย์ทรงบริพาสว่า “เจ้าหญิงชั่ว  เจ้าท าอะไรกับหมานั่นในห้องอาบน้ า  เจ้า
อย่าได้ปฏิเสธเพราะข้าเห็นต าตาทั้งสองข้าง”  พระนางมัลลิกาทรงตอบว่าพระนางเพียงล้าง
พระพักตร์ พระหัตถ์และพระบาท   และมิได้ทรงท าอะไรผิด และทรงตรัสต่อว่า “ห้องสรง
สนานนั้นน่าแปลก หากมีใครเข้าไปในห้องนั้นและมองจากพระแกลนี้จะเห็นเป็นสองคน และ
หากพระองค์ยังแคลงพระทัย  ก็ได้ทรงโปรดเสด็จเข้าไปในห้องสรงสนานนั้นที และกระหม่อม
จะมองดูพระองค์จากพระแกลนี้” 
กษัตริย์ทรงเสด็จเข้าห้องสรงสนาน และเม่ือทรงเสด็จออกมา พระนางมัลลิกาทรงตรัสถามว่า
ท าไมพระองค์ท ามิดรมิร่ายกับแพะตัวเมียในห้องนั้น แม้กษัตริย์ทรงปฏิเสธแต่พระนางมัลลิกา
ทรงยืนยันว่าพระนางเห็นพฤติกรรมผิดปกติเช่นนั้นด้วยพระเนตรชองพระนางเอง กษัตริย์
ทรงสนเท่ห์ เพราะความขมุกขมัวท าให้พระองค์ต้องยอมรับสิ่งที่พระนางมัลลิกาทรงอธิบาย 
และพระองค์จังสรุปว่าห้องสรงสนานน่าจะมีอาการที่แปลกประหลาด…”๒๐ 

 
 
 

                                         
๑๖วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๗. 
๑๗วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒. 
๑๘วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๑๙วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๐ธ.อ.๑/๕๔. 



๕๔๓ 
 

 2. เรื่องวานรตัวเมีย 
“….พระพุทธเจ้าทรงประณามภิกษุที่พบว่าฝึกวานรตัวเมียสนองความใคร่ของตน  
ซึ่งภิกษุนั้นจ าต้องเวียนว่ายอยู่ในขุมนรกตามแบบต่างๆทีภิกษุประพฤติผิดในกาม 
โดยทรงงงชี้ให้เห็นถึงผลกรรมจากการที่ภิกษุละเมิดค าสาบานที่จะถือพรหมจรรย์ 
หรือพรหมจริย...๒๑ 

 

 ข. การช าเราศพพบจากเรื่อง การช าเราสองศพ๒๒ 
 ค. เ รื่องการใช้เครื่องช่วยกามกิจ เรื่องการใช้ตุ๊กตาช่วยกามกิจ๒๓ 
 ง. เรื่องลักเพศพบ ในพระวินัยยังระบุการช่วยตัวเองในเรื่องพระหลังค่อม๒๔ และพระมีลึงค์ยาว๒๕ 
 ความเบี่ยงเบนทางเพศพบไดตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าตามธรรมบัญญัติ ไม่ว่าภิกษุและภิกษุณีละเมิดพระวินัย
จ าต้องปาราชิก พระธรรมวินัยยังครอบคลุมให้ปาราชิกภิกษุและภิกษุณีหากพบว่าเป็นคนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศ
หญิง หรือเป็นกระเทยหากพบว่าได้บวชไปแล้ว๒๖ 
 
2. ความเบี่ยงเบนทางเพศในจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย 
 ความเบี่ยงเบนทางเพศจากปี2495แบ่งได้เป็น 27 ประภท (DSM: DSM I in 1952, DSM.II in 1968, 
DSM.III in 1980, DSM.III-R in 1987,  DSM.IV in 1994, DSM.IV-TR in 2000, and DSM. V in 2008) ดังนี้ 
 
 พวกใช้ อุ จจา ระ เป็ นตั ว กระตุ้ นทา ง เพศ

coprophilia, 
 วิปริ ตทาง เพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ

exhibitionism,  
 พวกชอบเก็บสะสมชุดชั้นในผู้หญิงfetishism/ 

frotteurism,  
 การรักร่วมเพศhomosexuality,  
 ร่วมเพศทางทวารหนัก klismaphilia, 
 พวกชอบถู ก เ หยี ย ดหย า ม เ ว ล า มี เ ซ็ ก ซ์

masochism, 

 พ ว ก ช อ บ มี เ ซ็ ก ซ์ กั บ เ ด็ ก เ ล็ ก ห รื อ ค น แ ก่  
pedophilia,  

 กาข่มขืน rape, 
 กลุ่มวิตถารเหลือเดน residual category, 
 พวกชอบท าร้ายคนอื่นเวลามีเซ็กซ์sadism, 
 ท าร้ายคนอ่ืนเพ่ือมีเซ็กซs์exual assault, 
 พวกชอบถูกเหยียดหยามเวลามี เซ็กซ์ sexual 

masochism,  
 sexual orientation disturbance (like 

homosexuality),  
 พวกชอบท า ร้ า ยคน อ่ืน เ วล ามี เ ซ็ กซ์ sexual 

sadism,  

                                         
๒๑วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๗-๒๙. 
๒๒วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑-๒๒๒. 
๒๓วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒. 
๒๔วิวิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๕วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๖ Peter Jackson. A. (๑ ๙ ๙ ๓ ).Male Homosexuality and Transgenderism in the Thai Buddhist 

Tradition.Excerpted from the book "QUEER DHARMA: VOICES OF GAY BUDDHISTS"  edited by Winston Leyland. 
 



๕๔๔ 
 

 กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความ
พอใจเมื่อตนต้องเสียหริดพิการอวัยวะบางส่วน 
mutilation 

 กามวิตถารที่ชอบร่วมเพศกับศพnecrophilia, 
 ก า ม วิ ต ถ า ร ที่ น อ ก เ ห นื อ รู ป แ บ บ non-

normative deviance 
 พวกชอบใช้ปากสัมผั สอวั ยวะคู่ ร่ วม เพศ

มากกว่าการร่วมเพศจริงpartialism,  

 พวกชอบพูดลามกทางโทรศัพท์  telephone 
scatologia (obscene calls),  

 พวกชอบแต่งตัวผิดเพศtransvestic  fetishism,  
 พวกชอบแต่งตัวผิดเพศ transvestitism (sic),  
 พวกใช้ปั สสาวะกระตุ้ นความรู้ สึ กทาง เพศ

urophilia,  
 พวกถ้ ามองvoyeurism,  
 พวกชอบมีเซ็กซ์กับสัตว์zoophilia, 

 
การแสวงหาความรักจากเพศเดียวกัน หรือ รักร่วมเพศ และพวกชอบแต่งตัวผิดเพศ หาได้จากสังฆาณัติบาลีใน

นิกายเถรวาทแต่ศัพท์ดังกล่าวไม่ตรงกับแนวคิดร่วมสมัยและสังฆาณัติไม่ได้แยกแยะพฤติกรรมข้ามเพศ หรือรักร่วมเพศ 
และพวกชอบแต่งตัวผิดเพศ  อย่างไรก็ตามกามกิจกับเพศชายเดียวกันยังพบได้ในพระวินัยในพระไตรปิฎก เรื่องแนว
ปฏิบัติของสมณะเพศที่ห้ามภิกษุกระท า  อรรถกถาพระวินัยในพระไตรปิฎกได้อธิบายเรื่องการรักร่วมเพศเอาไว้ชัดเจน 
และนิกายเถรวาทประณามเพศสัมพันธ์ไม่เชื่อว่าความอภิรมย์ทางกามารมณ์มีจริง ที่ส าคัญพุทธศาสนาเริ่มจากกลุ่มสงฆ์ท่ี
เป็นพรมจรรย์ที่เรี่ยกว่าคณะสงฆ์  พระวินัยเน้นที่ตัวพระสงฆ์แต่ไม่ได้เน้นที่ตัวฆราวาส Leonard Zwilling กล่าวว่า๒๗ 

 
“…เราไม่ควรคาดหวังกับความหมายที่เจาะจงกับค าว่า”รักร่วมเพศ”ในพุทธวรรณกรรม แต่
รักร่วมเพศเกิดจากอารมณ์ที่เสาะหาความสะใจจากกามกิจกับเพศเดียวกันไม่ให้คนอ่ืนได้
รับรู้..” 

 
4.การอภิปรายแนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธ
วรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธร่วมสมัย 
 
ก.  การอภิปรายหลักการศีลธรรม 
 ศีลธรรมมิใช่คณิตศาสตร์หรือการค านวณเช่น (–๑) X (-๑) = ๑ แต่ ชั่ว x ชั่ว ไม่ได้ผล ออกมา “ไม่ชั่ว”  และ 
“ไม่ชั่ว”  ก็ไม่ได้หมายความว่า “มีศีลธรรม”  แม้กึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความว่าไม่มีศีลธรรมทั้งที่เพ่ือรักษาชีวิต  พุทธ
จริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง  พุทธปรัชญาเน้นการเดินสายกลาง และในพุทธ
ศาสนาเรามีเกณฑ์ท่ีหนึ่งและเกณฑ์ท่ีสองเพ่ือแยกแยะความถูกต้องจากความผิด และ แยกแยะความดีจากความชั่ว  
 เอปิคูรัสกล่าวไว้อย่างขัดเจนในค าสอนหลักหรือคติอันสูงส่งที่ว่าความยุติธรรมทั่วไปเป็นข้อผูกมัดต่างตอบ
แทนเพ่ือป้องกันมนุษย์จากสิ่งเลวร้าย หรือไม่ให้ถูกท าร้ายจากคนอื่นBarnettให้เหตุผลว่าการอยู่ในสังคมเป็นเพราะความ
เต็มใจมิใช่กฎระเบียบที่สังคมตั้งขึ้น เงื่อนไขมีอยู่ว่ากฎระเบียบต้องอยู่ภายใต้หลักการความยุติธรรมและการปกป้องสิทธิ
และแสรีภาพส่วนบุคคล๒๘ หากบุคคลไม่ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับกฎระเบียบ และ กฎระเบียบไม่ยอมรับสิทธิและแสรี

                                         
๒๗Leonard Zwilling. (๑๙๙๒). “Homosexuality As Seen In Indian Buddhist Texts”, in Cabezon, Jose Ignacio, 

(Ed.), Buddhism, Sexuality & Gender. State  University of New York. หน้า ๒๐๓. 
๒๘Barnett, Randy E. (๒๐๐๕ ). Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty.MA: Princeton 

University Press.หน้า ๑๒. 
 



๕๔๕ 
 
ภาพส่วนบุคคล จึงเหมาะที่จะยกร่างหลักการที่บุคคลต้องเลี่ยงพฤติกรรมเลวเนื่องการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเลวดังกล่าวเป็น
การปฏิเสธความพอใจที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ 
 ศาสตราจารย์สมภาร พรหมทาเชื่อว่าศีลธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอภิปรัชญาความเป็นจริงที่เรียกว่า กฎ
ทั่วไปของจิตวัตถุ (The General Law of Mental Objects )และกฎทั่วไปที่เน้นผลลัพธ์ (The General Law of End-
based Objects) กฎทั่วไปของจิตวัตถุเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในห้าชุดของตัวคน –สิ่งไร้ชีวิต – สิ่งมีชีวิต – จิตใจ – ผลกรรม 
–และสิ่งอ่ืนๆที่นอกเนื้อทั้งสี่สิ่ง  กฎทั่วไปของจิตวัตถุท างานด้วยวินัย  มีกฎตายตัวดังเช่นวัตถุธาตุอ่ืนๆและอวัยวะของคน   
ส่วนกฎทั่วไปที่เน้นผลลัพธ์เชื่อว่าการกระท าใดๆย่อมก่อกรรมที่ตามมา  หลักการวิทยาศาสตร์นิยมและวัตถุนิยมเห็นได้
จากกฎทั่วไปของวัตถุกายภาพ (The General Law of Physical Objects) และกฎทั่วไปของวัตถุชีวภาพ (The General 
Law of Biological Objects)๒๙แม้ร่างกายและใจเป็นหนึ่งเดียวแต่กายมักไม่เชื่อจิตใจ  ความใคร่ในกามมักเกิด งอกงาน
และบดบังจิตใจเมื่อมนุษย์ต้องการอยู่รอด ถึงแม้มีการฝึกอบรมทั้งกายและใจมาเป็นอย่างดีแต่ท้ายที่สุดจิตและวิญญาณยัง
ต้องพ่ายความทะยานอยาก 
 
ข. การอภิปรายเรื่องกฎเกณฑ์ 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ย่อมก่อผลชั่วเหมือนกับรอยเกวียนที่ตามหลังรอยตีนวัว หากใครคนใด
ประพฤติผิดผลเสียย่อมคามคนนั้นมา๓๐อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเชื่อว่าคนมิได้เป็นผู้ตัดสินว่าใครดีใครเลว หรือท าดีท า
เลวตามท่ีธรรมชาติได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าตามบ่วงกรรม๓๑ กามกิจมีเพ่ือสร้างลูกสร้างหลานแต่ก็ก่อหายนะได้หากใช้ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง 
 หากกรรมที่เกิดจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)จึงผิดศีลธรรมเพรา โลภเกิดความเห็นแก่ตัว
และไม่รู้จักพอ ส่วน โกรธก่อเกิดอารมณ์หายนะที่ไร้เหตุผล และ หลงลากมนุษย์ไปสู่ห่วงกรรมที่หมกมุ่ยกับกามกิจที่เกิน
แก่สมควร  พุทธองค์สอนว่า “ไม่มีไฟที่ไหนเทียบเท่าความอยากที่ร้อนรุ่ม ไม่มีการตระกรุมตระกรามไหนเท่าความเคียด
แค้น  ไม่มีบ่วงแร้วแม้นใดเท่าความโง่เง่า  ไม่มีกระแสน้ าเชี่ยวใดเท่าความละโมบ๓๒มนุษย์ที่สลัดความโลภได้ยากจ าต้อง
เวียนว่ายตายเกิดพร้อมทนทุกข์  Zeno of Citium (C. 335-264 BC) เชื่อว่า “มนุษย์ทีละโมบดุจดั่งทรายในทะเลทราย
ที่ซับน้ าฝนและน้ าค้างอย่างละโมบ แต่ไม่เคยให้ใบหญ้าที่พอจะเป็นคุณประโยชน์กับสิ่งอ่ืนๆ” Thomas Merton กล่าวว่า
มนุษย์ได้แต่หมกมุ่นเกินเหตุกับผลงานของตนมากกว่าจินตนาการ และมนุษย์ไม่ให้คุณค่ากับตนเอง หรือสิ่งที่ตนท า  และ
สิ่งที่ตนครอบครอง ความจริงคือการครอบครองและผลงานยางเสริมให้มนุษย์ละโมบยิ่งขึ้น แต่หากสยบความโลภได้
มนุษย์จะหมดทุกข์โศก 
 
ค.  การอภิปรายความเบี่ยงเบนทางเพศ 
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๕๔๖ 
 
 ในศาสนาพุทธนั้นไม่ว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศประเภทใดยิ่งเป็นความผิดเท่าเดียวหรือสองเท่า การภิกษุหรื อ
ภิกษุณีก่อกามกิจย่อมปาราชิก  ส านักอรรถประโยชน์นิยมเชื่อว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศให้ความรื่นรมย์ส าหรับบาง
คน เพราะผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบางคนต้องปฏิบัติตามกฎที่ห้ามท าร้ายคนอ่ืน  แต่อรรถประโยชน์นิยมเชื่อว่าการ
กระท าถูกต้องหากผลการกระท าดีเทียบเท่ากับตัวเลือกที่มีในขณะที่การกระท าถูกต้องหากการกระท านั้นจ าต้องปฏิบัติ
ตามกฎตามที่กฎก าหนดไว้ ดังนั้นการยอมรับการกระท าดังกล่าวจะก่อผลที่ดีให้กับสังคมมากกว่าตัวเลือกที่มีอยู่   แต่ผู้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจึงต้องเลือกพฤติกรรมที่ตนจะได้เสพสุขทางกามมากกว่าและนับว่าไม่ผิด  ในขณะเดียวกัน
สังคมย่อมชอบธรรมที่ต้องบังคับพฤติกรรมตัวบุคคลเพ่ือมิให้บุคคลไปท าร้ายผู้อ่ืน  แต่จะไม่ชอบธรรมหากพฤติกรรม
ดังกล่าวผิดศีลหรือท าร้ายตนเอง๓๓ ไม่เคยมีผู้พิพากษาท่านใดพิพากษาว่าบุคคลนั้นผิดศีลธรรมหรือเป็นตัวอันตรายหาก
ท่านถูกบังคับ ดังนั้นไม่มีใครตัดสินได้ว่าผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นคนผิดเพียงแค่หาความสนุกกับความเบี่ยงเบน
ทางเพศชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเราไม่ทราบว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวจะให้ความสนุก หรือความทุกแก่ผู้มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศดังกล่าว หากเพ่ือแสวงหาความสุขตามอนุบทนิยม (consequentialism) ถือว่าผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศไม่มีความผิดตามหลักการดังกล่าว 
 ส านักกรณีนิยม (Deontological School)เชื่อว่าการกระท าที่ไม่ผิดศีลคือการกระท าที่ท าตามกฎ หรือ ตาม
ข้อบังคับ หรือตามหน้าที่เพราะเป็นข้อผูกมัดของตัวบุคคลต่อหน้าที่๓๔ หากผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเทียวหาเสพสุข
กามส่วนตนโดยประพฤติผิด นับว่าเป็นผู้ละเมิดกฎ และในกรณีเช่นนี้นับได้ว่าท าผิดแม้จะมีอัตตาณัติ (autonomy) และ 
อ าเภอใจ (freewill) แต่ไม่มีข้อหลีกเลี่ยงเพราะต้องปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด  จริยธรรมกรณีนิยม มีความเห็นตรงข้ากับ
อนุบทนิยม(consequentialism)ที่ตัดสินที่ผลกรรมและจริยธรรมคุณงามความดี ที่ยึดวิธีการตัดสินใจ และเป็นจริยธรรม
ที่พิจารณาเป็นรายกรณีและ เน้นที่ปฏิบัติเพราะมองไปในอนาคตว่าจะมีการปรับปรุงบรรทัดฐาน หลักการ และเกณฑ์ทาง
ศีลธรรม 
 
5. บทสรุป 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และความเบี่ยงเบนทางเพศมีมาตั้งแต่ในยุคพระพุทธเจ้า  แม้ว่า “กาม”
เป็นเรื่องธรรมชาติแต่การประพฤติผิดในกามเกี่ยวข้องกับการเสพกามเกินควร  กามกิเลสและการประพฤติผิดในกามที่มี
อัตราเพ่ิมสูงขึ้นในยุคปัจจุบันสร้างความท้าทายไม่น้อยให้กับนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าการประพฤติผิดในกาม และความ
เบี่ยงเบนทางเพศจะแอบอิงกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลแต่การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศยัง
ท าลายทั้งสังคมและจิตใจ  การประพฤติผิดในกามมักมาจากความต้องการทางวัตถุและความเมามัวกับรูป รส กลิ่น เสียง
และการสัมผัส  แต่นักปราชญ์ย่อมต าหนิการประพฤติผิดในกาม ส่วนความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นการบ้ากามและละเมิด
บรรทัดฐานทางสังคม  ดังนั้นความอยากทางกามไม่ว่ามีสาเหตุจากภายในหรือภายนอกจะไปลงเอยที่ การประพฤติผิดใน
กาม และความเบี่ยงเบนทางเพศ 
 พุทธจริยธรรมมุ่งที่จะช าระจิตใจให้บริสุทธิ์จากเหตุแห่งอกุศลมูล เจตนาจึง เป็นกุญแจส าคัญที่จะไขไปสู่การช าระ
จิตใจให้บริสุทธิ์แต่จ าเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขสี่ประการในการละเมิดศีลข้อที่สาม ในการใช้เกณฑ์ศีลธรรมทางพุทธศาสนา
มีอยู่สองระดับ ได้แก่ ประการแรกคือเจตนาและสถานการณ์ ส่วนประการที่สองได้แก่กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและ 
การน าไปปฏิบัติ  ทั้งศีลธรรมมิใช่คณิตศาสตร์หรือการค านวณเช่น (–๑) X (-๑) = ๑ แต่ ชั่ว x ชั่ว ไม่ได้ผล ออกมา “ไม่
ชั่ว”  และ “ไม่ชั่ว”  ก็ไม่ได้หมายความว่า “มีศีลธรรม”  แม้ว่ากึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความว่าไม่มีศีลธรรมทั้งที่เพ่ือรักษาชีวิต  

                                         
๓๓Lerner, Max (๑๙๖๑). (Ed.). Essential Works of John Stuart Mill. New York: Bantam Book.๒๕๐๔, หน้า.๗๘-
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๕๔๗ 
 
พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง  การประพฤติผิดในกาม และความ
เบี่ยงเบนทางเพศส่งผลให้ผิดทั้งเท่าเดียวและสองเท่าได้ ดังนั้นภิกษุปละภิกษุณีที่ถือศีลพรหมจรรย์จ าต้องปาราชิกหาก
หากประกอบกามกิจ 
 พุทธศาสนาเชื่อว่าการนอกใจคู่ครองเป็นความผิดหากมีการตัดสินแบบไม่มีอคติและความเบี่ยงเบนทางเพศยิ่งมี
ความผิดด้วย ผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามกิจที่ให้ความสนุกได้หามกมองในแง่อรรถประโยชน์นิยมแต่ต้องไม่
ท าร้ายผู้อ่ืน  ผู้วิจัยเชื่อว่าการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศฝังรากลึกมาจากประเพณีนิยม คุณค่าทาง
สังคม  เป้าหมายพฤติกรรมและความรักที่ขาดความรับผิดชอบทั้งที่ทุกวันนี้คนเรามีการศึกษาดีและได้รับการอบรมมาดี    
ทั้งนี้กามกิจยังมีแง่ดี เช่นความสัมพันธ์ที่น าไปสู่การแต่งงาน และ กามกิจยังเป็นกุศล มีความหมาย และสัมพันธ์กับทฤษฎี
พุทธจริยธรรม ดังนั้นพุทธกุศลกรรมเรื่อการละเลิกจึงมีความส าคัญที่มิควรมองข้ามเพราะจะช่วยมนุษย์ให้รอดจากความ
ทุกข์ทรมานในการเสพสัมพันธ์ ดังคติที่ว่าต้นไม้พิษย่อมให้ผลพิษ ดังนั้นการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทาง
เพศย่อมให้ผลกรรมที่พิษเช่นกัน 
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ธรรมาภิบาลตามแนวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

          พระครูปฐมธีรวัฒน์  
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
บทคัดย่อ 

แนวคิด ธรรมภิบาล เป็นค าศัพท์ในวงการวิชาการไทยที่เปลี่ยนรูปศัพท์มาจากค าว่า ธรรมรัฐ ปากฎอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๐  น ามาใช้เป็นทางราชการหลังจากนั้น  เรียกว่า “วิธีการปกครองที่
ดี” ซึ่งในสภาวะปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนเป็น “วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งแปลมาจากวลีในภาษาอังกฤษว่า 
“Good  Governance” หมายถึงการปกครองหรือการบริหารจัดการที่ดีมีจุดมุ่งหมายให้สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  น าองค์กรให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การนั้น 
ๆ      
 หลักธรรมที่น ามาอภิบาล รักษา ปกครอง ในการบริหารจัดการบ้านเมองที่ดีนั้น  มีอเนกประการ  สมารถ
น ามาประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และแต่ละกิจกรรม ตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางธรรมานุธรรมปฏิบัติ ธรรมาธิษฐานและธรรมานุสติธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า มี ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นส่วนค าสั่ง ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เรียกว่าพระวินัย คือ ศีลบัญญัติ 
ประกอบด้วย ภิกขุวิภังค์  ภิกขุณีวิภังค์ และสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์ (มหาวรรคและจุลวรรค) เป็นค าสอน ๖๓๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ แยกเป็นพระอภิธรรม ๔๒๐๐๐ ระธรรมขันธ์  พระสูตร ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระธรรมวินัยดังกล่าวนี้ 
สังเคราะห์เป็นหัวใจของค าสั่งสอน คือ ให้ละการกระท าความชั่ว  ให้กระท าแต่ความดี  และท าจิตใจให้สะอาดผ่องใส มี
เป้าหมายสูงสุด คือการพ้นทุกข์ทั้งปวง   
 ส าหรับโลกียชน จากองค์ความรู้ทั้งสองมิติ คือ ธรรมาภิบาลและการรักษาศีลห้านั้น  ได้น ามาบูรณาการ 
เชื่อมโยงหลอมเป็นแนวคิด ในมุมมองที่ว่า “ธรรมาภิบาลตามแนวโรงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า” เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารตน บริหารคนและบริหารงานของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ภาคเอกชนทุกหมู่เหล่า  โดยใช้หลักองค์ธรรมสิกขาบทบัญญัติ คือเบญจศีล  และได้น ากรอบแนวปฏิบัติของรัฐบาลร่วมกับ
มหาเถรสมาคม ก าหนดเป็นแผนงานระดับชาติ จัดโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีลห้า” ขึ้น  เป็นโครงการที่ก าลังด าเนินการ
เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอยู่ในขณะนี้  มีกระบวนการขับเคลื่อน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ มีการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม ในทุกหมู่บ้านเริ่มจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนวิถีพุทธ หน่วยงาน 
บริษัท ห้างร้านทั่วประเทศให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมาทานรักษาศีลห้า ทุกข้อหรือบางข้อตามข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ใน
ส่วนของภาครัฐ ด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ภาคศาสนา ด าเนินการโดยคณะสงฆ์ และส านักงานพระพุทธศาสนา 
ร่วมด าเนินการอย่างแข็งขัน เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
Keyword: ธรรมาภิบาล, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
Abstract 

The concept of "Good Governance" is developed from Thai academic word "Thammarath" which 
appeared in Constitution of the Kingdom of Thailand 2540/1997 and used in official government. It 
is called "Kan Pok Krong Tee Dee" or good government. In the contemporary situation, it have changed 
to be "Wi Tee Kan Borihan Jad Kan Tee Dee" or the method for the good administration. The word was 
translated from English "Good  Governance" means good government or good administration as the 
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tools for public and private sectors and leading the organizations to be good quality and be moral 
along the objective of those organizations.  
 The principles used to preserve the country in the good management that there are multiple 
ways and it can be adapted as appropriate in each situations and each activities. According to morality, 
virtue and religious ethics follow the guidelines of practice the Dhamma, pray the Dhamma and remind 
the Dhamma in Buddhism is the teaching of the Buddha. there are 84,000 sections. 21,000 is called 
the discipline and divided into Bhikkhu's discipline, Bhikkhuni's discipline and 63,000 disciplinary rule 
outside the Patimokkha which is divided into 42,000 Abhidhammas and 21,000 Suttas. All disciplines 
is synthesis as the heart of the doctrine for do good, avoid evil, and purify the mind to reach the 
ultimate goal and overcome the suffering. 

 For the temporal collision, the cognitive dimension is both good governance and the five 
precepts can be integrated fusible link concept the view that "good governance at the village along the 
five precepts" as a tool in their management. Management and administration of the local community 
as well as government officials, enterprises and private entities all and sundry. The main one is the five 
precepts and commandments to be guidelines and bring the government together with the Sangha 
Supreme Council. Define a national plan of the "Five Precepts village" project is being carried out step 
by step the system right now. Process-driven PR campaign the effect is substantial. In every village from 
family, community, schools, educational institutions, especially in Buddhist schools, companies, 
agencies across the country to register as acceptance of the Buddhist commandments. All or some of 
the restrictions of the individual. In the public sector operated by Ministry of the Interior, run by the 
religious clergy and Office of National Buddhism co-operated actively to achieve the goals. 

Keyword : Good governance , Project of Sila 5 Village 
 
เป้าประสงค์       
ธรรมาภิบาล    เกิดขึ้นจากแรงผลักดันเพ่ือปฏิรูปประเทศที่ก าลังพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ และพฤติกรรมทางสังคม โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้                                                                                      
 ๑. เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
            ๒. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือแก้วิกฤติให้เป็นโอกาส ในสถานการณท่ีเป็นปัญหาของประเทศ 
 ๔. เพ่ือยกระดับประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 ในส่วนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปรารภเหตุ เพ่ือสร้างความดีถวายระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการ
สมาทานรักษาศีล ๕ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม 
ตามพระบรมราชโองการที่ที่ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม”  และ
ปรารภเหตุ เพ่ือให้เกิดความผาสุก มีความสงบ สามัคคีในชาติ    อาศัยการรักษาศีล ๕ ของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์ 
ดังนี้ 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒. เพ่ือปะโยชน์สุขของประชาชน 
๓. เพ่ือประโยชน์สงบสันติสุขของประเทศ  
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องค์ความรู้ 
 องค์ความรู้หรือหลักการของธรรมาภิบาล คือ รากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ส าหรับประเทศไทย  มี
สาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จ านวน 
๑๗.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  โดยมีเงื่อนไขเป็นพันธะสัญญาว่า 
ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารให้มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมีการบริหาร
จัดการที่ไม่ดี (อธรรมาภิบาล) ประเทศไทย จึงประกาศหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศไว้ ๖ หลัก เป็นองค์
ความรู้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เพ่ือให้คนไทยโดเฉพาะข้าราชากร  มี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทนมีระเบียบวินัย สุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

๒. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาต่าง ๆ ให้ทันยุคสมัย เป็นธรรม    
และปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้เท่าเทียมกับบุคลากรของรัฐ 

๔. หลักการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การวิจารณ์ เพื่อขจัดการผูกขาด 

๕. หลักความรับผิดชอบ คือ ทุกคนมีความรับผิดชอบ แสดงบทบาท ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ ที่เกิดจาก
สถานภาพ และปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๖. หลีกความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการทุกภาคส่วน  ต้องใช้สัพพทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด ยึดถือหลักประหยัดและความคุ้มค่า 

 ส าหรับในส่วนของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจตนารมณ์ให้พุทธศาสนิกชนใส่ใจ ฝึกอบรม ประพฤติปฏิบัติ
ดีงามทางกายและทางวาจาทั่วทั้งแผ่ดินไทย  ศีล ๕ เป็นรากฐานของมนุษยธรรมเป็นสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร 
หมวด ๕ ว่า 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี                    เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
๒. อทินนาทานา เวรมณี                     เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี               เจตนางดเว้นจาการประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาทา เวรมณี                          เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากกการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท 
 

ธรรมาภิบาลกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 การด าเนินชีวิตในสังคม ต่างมีสถานภาพ มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีการประกอบอาชีพ มีการท างาน เพ่ือ
เลี้ยงชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน เป็นเขตท้องถิ่น เป็นอาณาจักร เป็น
ประเทศ มีผู้ปกครอง มีผู้บริหารจัดการ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน  ที่การ
ร่วมมือ มีการแข่งข้น มีการมุ่งประโยชน์ มียุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์ มีเทคนิค มีวิธีการในการบริหารจัดการ  เมื่อเทคโนโลยี
พัฒนาก้าวหน้ามากเท่าไร ความต้องการของมนุษย์ในทางวัตถุนิยมเพ่ือสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นมุดก็ซึมลึกลงไป
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เท่านั้น ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนคละเคล้ากันไป ความสลับซับซ้อนในสังคมก็มี มากขึ้นตามล าดับ  ในทุก
องค์การ ในทุกส่วนงาน 
มีการทุจริต คอรัปชั่น มีการโกงกันทุกระดับ มีการหลอก ท าลาย ท าร้าย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีผู้กระท าและมี
ผู้ถูกกระท าต่างกรรมต่างวาระในทุกยุคทุกสมัย 
 นับว่าเป็นบุญของประเทศ  ที่ประเทศไทยได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบกับประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา มีเบญจศีล คือ ศีล ๕ ซึมลึกลงไป
ในพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างจิตส านึกให้เป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคมไทย 
เห็นได้จากงานพิธีกรรมทุกครั้ง จะเป็นงานราษฎร์หรืองานหลวง งานมงคล หรืองานอวมงคลก็ตาม จะเริ่มด้วยการบูชา
พระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ เป็นเบื้องต้น  นั้นก็คือ เป็นการสร้างเกราะป้องกัน สร้างความมั่นคงในชีวิต  ถือเป็น
หลักประกันชีวิต คือ ไม่เบียดเบียน ท าร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ท าลายชีวิตซึ่งกันและตามหลักเบญจศีลข้อที่ ๑  สร้างความ
มั่นคงในทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ถือเป็นหลักประกันทรัพย์สินและตามหลักธรรมาภิบาลข้อที่ ๑ -๒ คือการมี
คุณธรรมปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและรักษากฎหมายตามนิตินัยของรัฐ    สร้างรั้วรอบคอบชิด เสมือน
หนึ่งมีตู้เซฟแทนการประกันทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัย รวมทั้งธนาคาร อยู่ในตัวไว้เก็บของมีค่า ถือว่าเป็น
หลักประกันทรัพย์สิน ตามหลักเบญจศีลข้อที่ ๒ และตามหลักธรรมาภิบาลข้อที่ ๑-๒-๓ มีความโป่รงใส สามารถ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่มาได้โดยสุจริต  ไม่ได้คดโกงใครมา ไม่ได้คอรัปชั่น ไม่ได้ใช้หน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ     สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวและสังคม ไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์  รักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว ตาม
หลักเบญจศีลข้อที่ ๓ และตามหลักธรรมาภิบาลข้อที่ ๔-๕ คือ การมีส่วนร่วม รับผิดชอบตามหน้าที่และสถานภาพของตน 
โดยเฉพาะสามีกับภรรยามีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน  ร่วมกันเป็นหัวหน้าครอบรัว บริหารจัดการครอบครัวตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลัก     สร้างหลักประกันทางสังคม ในมิติการสื่อสาร พูดในสิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ ไม่ประชด
ประชัด กระทบกระทั่งด้วยค าพูดตามหลักเบญจศีลข้อที่ ๔ และตามหลักธรรมาภิบาลข้อที่ ๑-๒ และ ๕ ไม่โกหก 
หลอกลวง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  ใช้เครื่องสื่อสารด้วนความรับผิดชอบ     สร้างหลักประกันสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ตามหลักเบญจศีลข้อที่ ๕ ที่สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากพิษสุรา มีสุขภาวะทางกายที่แข็งแรง มีสุขภาวะ
ทางจิตใจที่เข้าแข็งท าให้ความคิดมีจริตปกติ  ตามหลักเบญจศีลข้อที่ ๕ และหลักธรรมาภิบาลข้อที่ ๑-๒ -๕ และ ๖ คือ 
ความคุ้มค่าของชีวิต ที่จะได้เกิดมาแสนจะยุ่งยาก ด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติสร้างคุณค่าแท้แก่ชีวิตไม่ใช่คุณค่าเทียม อย่างที่
นักดื่มเขาเป็นกัน ที่สร้างปัญหาแก่สังคมไม่มีที่สิ้นสุด ใช้ชีวิตด้วยความประมาทขาดสติ สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง 
ครอบครัวและคนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ผู้บริหารจัดการระดับรากหญ้า คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ก านัน  ซึ่งเป็นผู้น าระดับท้องถิ่น  ทุกหมู่บ้าน ทุก
ต าบล  ร่วมกันยกกระดับให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลแล้ว  ความจ าเป็นที่จะใช้ต ารวจในการตรวจจับ 
รักษาความสงบก็มีความจ าเป็นน้อยลง  โจร ขโมย ฉกชิงวิ่งราว ปล้นจี้ จะมีมีการเสพ การซื้อขายยาเสพติดก็จะหมดไป 
อุบัติภัยที่เกิดจากการขับยานพาหนะด้วยอาการมนเมาประมาทก็จะไม่มี   การใช้กฎหมายก็หมดความส าคัญลง ด้ วยคน
ฝ่าฝืนกฎหมายไม่มี เพราะมีศีล ๕ ที่มีผลหรืออานิสงส์ ที่หลวงปู่มั่น พระมหาเถระในสังคมไทยได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการ
รักษาศีล ๕ ไว้ว่า 

๑. ท าให้อายุยืน  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน (ยกเว้นโรคชราภาพ) 
๒. ทรัพย์สมบัติที่ครอบครองอยู่ ได้มาโดยสุจริต มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายเบียดเบียน ท าลาย 
๓. ครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน อยู่ด้วยดันอย่างอบอุ่น มีความผาสุก 
๔. พูดอะไร มีผู้เคารพเป็นที่เชื่อถือ ค าพูดมีเสน่ห์ ไร้เล่ห์กล 
๕. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด 



๕๕๓ 
 
            เมือลูกบ้านทุกหมูบ้านทุกต าบล ต่างรักษาศีล ๕ ได้ตามอัตภาพของปัจเจกชน ย่อมเป็นหลัก ประกนได้ว่าบ้าน
เมือและสังคมจะมีความสงบสุข  ผนวกหับผู้น าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติระดับรัฐบาล ทั้งข้าราชการการเมือง
และข้าราชการประจ า ต่างตั้งมั่นอยู่ในศึล ๕ เป็นฐาน และมีธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการ บ้านเมืองก็จะมี
การบริหารจัดการที่ดี  ทั้งนี้ต้องมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ต้องปฏิบัติให้ได้
อย่างจริงจัง  ไม่ใช่รับศีลสักแต่ว่ารับตามพิธีกรรม  เมื่อรับแล้วจบพิธีกรรมก็จบเพียงแค่นั้น  ประการหลักการบริหาร
จัดการ ท าเป็นแผน เพ่ือให้มีแผน ท ายุทธศาสตร์ เพ่อให่มียุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์เพ่ือให้มีกลยุทธ์ ให้ดูดี มีหลักการสวยหรู  
อยู่ในแผนพัฒนาทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  มีไว้โชว์  อยู่ในหน่วยงานเป็นคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพ่ืออ้างอิงว่ามีแผน
เท่านั้น  ผลที่เกิดจึงมีผลน้อย ไม่เป็นไปตามหลักยุทธศาสตรที่วางไว้ 
 
สรุป 
         ธรรมาภิบาลตามแนวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นสารัตถะเพ่ือบูรณาการหลักธรรมภิบาล ซึ่งเป็นหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เข้ากับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ซึ่งเป็นคุณค่าชองชีวิตและสังคม   ประชาชนทุกหมูเหล่า 
ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน รวมถุงผู้น าหรือผู้บริหารจัดการทุกระดับชั้น สมาทานรักษาศีล ๕ ในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานการอยู่
ร่วมกันในสังคม  ด้วยการต่างไม่ท าลายชีวิตทุกสรรพสัตว์  ด าเนินชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เลี้ยงชีพด้วย
อาชีพสุจริต ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย   ไม่ถือเอาทรัพย์สินสิ่งของที่เจ้าของเขามิ ได้ให้    ไมลักขโมย ปล้นจี้ ฉกชิง 
วิ่งราว  ด าเนินชีวิตปราศจาการเบียนเบียนผู้อื่นด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ  ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ขืนใจบุคคลที่
ไม่ยินยอมพร้อมใจ และหรือพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่ยังให้การคุ้มครอง (ผู้เยาว์) ด าเนินชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้านคู่ครอง ไม่
ผิดประเพณีนิยม  ไม่โกกหก หลอกลวง ยุแยง ส่อเสียดในทางเสียหาย ด าเนินชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจา 
ค าพูด ที่ไม่เป็นจริงไม่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ปกปิดข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง  ไม่เสพของมืนเมา 
คือสุรา นาเสพติด รวมทั้งบุหรี อันเป็นที่ตั้งแห่งวามประมาท ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติปัญญาในการใช้ชีวิต   
             ส าหรับผู้น าหรือผู้บริหารจัดการทุกระดับชั้น นอกจากมุ่งมั่นสมาทานรักษาศีล ๕ แล้วยังต้องใช้หลักธรรมาภิ
บาลทั้ง ๖ หลัก คือ การมีคุณธรรม ท าตามกฎหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกเมือ ให้ทุกคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกมิติ  รับผิดชอบตามหน้าที่ที่มาจากสถานภาพทุกสถานการณ์  บริหารสัพพทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิผลอย่างคุมค่า การบริหารจัดการบ้านเมืองจะเป็นการบริหารจัดการที่ดีอย่างแท้จริง ประชาชน ชุมชน สังคม 
จะมีแต่ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป 
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งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะ
สังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยและศึกษาความคิดเห็นที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการ
ปกครอง ที่เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย จ านวน 2๑ รูป และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมาอธิบายเชิงพรรณนาประกอบตาราง 

 
ผลการวิจัยพบว่า พระนิสิตมีเจตคติด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อ และเจตคติด้านแนวโน้มของพฤติกรรมใน

ระดับดี ส่วนเจตคติด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยอยู่ในระดับปานกลาง  โดยความรู้ที่ได้รับ
จากเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ได้แก่ ได้เรียนรู้วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมือง ได้เรียนรู้ถึงความคิด
แนวทางของผู้น ากลุ่มต่างๆ ได้เรียนรู้ถึงพัฒนาการของเหตุการณ์การเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การบริหารการปกครองแบบใช้หลักธรรมและการน าหลักทางพุทธศาสนามาใช้กับการเมือง ส่วนด้านความรู้สึกท่ีมีต่อวิชา
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยในด้านบวก ได้แก่ รู้สึกว่าอยากศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น เรียนแล้วสนุก เรียนแล้วให้
ความคิดท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก เรียนแล้ว มีความเข้าใจ เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ เป็นวิชาที่มีประโยชน์สามารถน าไป
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ ในด้านลบได้แก่ เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วง่วงนอน เบื่อ ไม่น่าสนใจ เป็น
วิชาที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง วิชานี้จะเครียดช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองไทย เช่น กรณีปัญหาทางการเมืองช่วงปี 
พ .ศ. 2556-2557  เรียนแล้ว มีความรู้สึกแย่กับนักการเมืองปัจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความรู้สึกว่า
พระสงฆ์ไม่ควรยุ่งกับการเมือง แต่พระสงฆ์ควรสอนชาวบ้านเพ่ือให้รู้ผิดรู้ถูก ฉะนั้นพระสงฆ์ควรรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันให้มากที่สุดด้วย โดยในด้านปัญหาอุปสรรคในการเรียนพบว่า พระนิสิตบางคนไม่มี
ความรู้พื้นฐานในด้านการเมืองมาก่อน จึงท าให้เข้าใจยาก  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่า ผู้สอนควรจะมีตัวอย่างมาเสนอการเมืองในแต่ละยุค  ผู้สอนควรจะมีสื่อตัวอย่าง

เหตุการณ์ทางการเมือง แล้ววิเคราะห์เช่น ด้านประวัติศาสตร์เปรียบเทียบพระพุทธศาสนา การน าแนวคิดของแกนน าแต่
ละกลุ่มมาวิเคราะห์แบบเจาะประเด็น  ผู้สอนควรพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  และผู้สอนควรจัดให้นิสิตได้เข้า
ร่วมกับการอภิปรายทางการเมือง และสัมภาษณ์นักการเมือง 

 
 
  



๕๕๕ 
 
1.บทน า 
 
 เนื่องจากการศึกษาวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็นรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับอ านาจทางเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เหตุการณ์การเรียกร้องทางการเมือง การใช้รัฐธรรมนูญ เหตุการณ์การด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ 
การครอบง าและการผูกขาดอ านาจทางการเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง การเมืองไทยกับระบบราชการ ความร่วมมือ
ระหว่างพลเรือนในทางการเมือง การด าเนินการของฝ่ายบริหาร ความมั่นของชาติ พฤติกรรมและแนวโน้มการแก้ปัญหา
เหตุการณ์การเมืองไทยเฉพาะหน้า สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับประชาชน ปัญหาส าคัญในเหตุการณ์ทางการเมือง
การปกครองของไทยในยุคปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
ของไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองและการปกครองของไทยได้อย่าง
กว้างขวาง และเพ่ือให้สามารถรู้ปัญหาและวิธีแก้ไข รวมทั้งแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทย ส่วนวัตถุประสงค์
เชิงคุณธรรม เพ่ือให้รู้และเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองของไทย และเพ่ือให้สามารถน าความรู้ด้านการเมืองการปกครองของไทยตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาสังคมไทยต่อไป 
 
  การศึกษาวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย จึงเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนต้อง
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษา
เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  มีภาวะความ
เป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 
  จากการที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  จึงต้องการทราบเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ของพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือให้พระนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาเพิ่มข้ึน และปลูกจิตส านึกในด้านทักษะการท าวิจัยชั้นเรียนให้แก่พระนิสิตอีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
๒.๒ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
 
 
 
 

   



๕๕๖ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ของพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  
       ๓.๑.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
  พระนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ที่เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน 21 รูป  
   
       ๓. .๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.๒ .๑ แบบสอบถามปลายปิ ด เพ่ือวัดเจตคติต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยวิจัยชั้นเรียน โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Likert Scale) ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือก ๕ ข้อ คือ 1 ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  2 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่แน่ใจ 4 เห็นด้วย 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยถือเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อ
ค าถามประเภทบวกและประเภทลบดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์, ๒๕๓๐) 

 
ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ ๕  คะแนน 
เห็นด้วย ให้           ๔ คะแนน 
ไม่แน่ใจ           ให้ ๓ คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ให้ ๒  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ ๑ คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ ๕ คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ให้ ๔ คะแนน 
ไม่แน่ใจ   ให้ ๓ คะแนน 
เห็นด้วย           ให้ ๒ คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ ๑ คะแนน 

  
 3.๒ .๒  แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในด้านความรู้ที่ได้รับ ความรู้สึกท่ีมีต่อ
วิชาวิจัยชั้นเรียน ปัญหา อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยชั้นเรียนในอนาคต 
   
  ๔.วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้พระนิสิตได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
  
 ๕.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เจตคติของ
กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดเจตคติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การแจกแจง



๕๕๗ 
 
ความถี่  )Frequency) และค่าร้ อยละ )Percentage) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของ
แบบสอบถามตามเกณฑ์ของศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (๒๕๓๐) ดังนี้ 
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า ๑ .๕๕   แสดงว่า มีเจตคติที่ไม่ดีอย่างมากต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๖ – ๒.๕๕ แสดงว่ามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๖ – ๓.๕๕ แสดงว่ามีเจตคติปานกลางต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๖ – ๔.๕๕ แสดงว่ามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
 ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๔.๕๕ แสดงว่ามีเจตคติท่ีดีอย่างมากต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
   
๔.ผลการวิจัย 
 
  การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ โดยใช้ตารางประกอบการอธิบาย ดังนี้  
 
       ๔.๑ .ระดับเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับเจตคติมีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ในภาพรวมมีระดับเจตคติใน
ระดับปานกลาง (X = 3.42(  การวิเคราะห์เจตคติในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1-3  
 
ตารางท่ี 1   ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
 

ข้อที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  

ระดับ 
เจตคติ 

1 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ยาก
ในการท าความเข้าใจ 

3.40 1.10 ปานกลาง 

2 นิสิตทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน
ในการเมืองไทย 

4.50 0.61 ดี 

3 ไม่ เห็นจ าเป็นต้องเรียนวิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย 

2.00 1.34 ไม่ด ี

4 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่น่าสนใจ 

4.25 1.02 ดี 

5 ทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันใน
การเมืองไทย 

4.15 0.93 ดี 

6 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ท าให้
ได้ความรู้มาก 

4.25 0.44 ดี 

7 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 

3.05 0.99 ปานกลาง 

8 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 

3.50 1.05 ปานกลาง 



๕๕๘ 
 

 รวม 3.64  ดี 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อวิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทยในระดับดี โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ได้แก่ นิสิตทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย (X =4.50) วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็นวิชาที่น่าสนใจ และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย ท าให้ได้ความรู้มากในระดับท่ีเท่ากัน (X = 4.25) และทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย (X 
=4.15) ระดับเจตคติปานกลางได้แก่ วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย (X = 3.50) วิชา
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ยากในการท าความเข้าใจ (X =3.40) และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก (X =3.05) และระดับเจตคติไม่ดี ได้แก่ ไม่เห็นจ าเป็นต้องเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย (X = 2.00)  
 
ตารางท่ี 2    ความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
 

ข้อที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน  

ระดับ 
เจตคติ 

1 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่เรียนแล้วมีความสุข 

3.50 0.89 ปานกลาง 

2 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เรียน
แล้วเครียด 

2.60 1.10 ปานกลาง 

3 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เรียน
แล้วง่วงนอน 

2.85 1.04 ปานกลาง 

4 เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
แล้ว น่าเบื่อ 

2.40 0.94 ไม่ด ี

5 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่
น่าสนใจ 

2.50 1.15 ไม่ด ี

6 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่
เห็นจ าเป็นต้องเรียน 

2.30 1.30 ไม่ด ี

7 เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
แล้วสนุก 

3.95 0.61 ดี 

8 ที่ เ รี ยนวิ ช า เหตุ การณ์ปั จ จุ บั น ในก า ร
เมืองไทย  เพราะถูกบังคับให้ เรียนตาม
หลักสูตร 

3.20 1.44 ปานกลาง 

 รวม 2.91  ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2  แสดงว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันใน
การเมืองไทยในระดับปานกลาง โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ได้แก่ เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย แล้ว
สนุก (X = 3.95( ระดับเจตคติปานกลาง ได้แก่ วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความสุข (X 
=  3.50 ( ที่เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เพราะถูกบังคับให้เรียนตามหลักสูตร (X = 3.20) วิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย เรียนแล้วง่วงนอน (X =2.85) วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เรียนแล้วเครียด (X 



๕๕๙ 
 
=2.60) เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยแล้ว น่าเบื่อ (X =2.40) และระดับเจตคติไม่ดี ได้แก่ วิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่น่าสนใจ (X =2.50) เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยแล้ว น่าเบื่อ (X = 2.40 (
และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่เห็นจ าเป็นต้องเรียน (X =2.30) 
 
ตารางท่ี 3 
แนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
 

ข้อที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  

ระดับ 
เจตคต ิ

1 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
เป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.05 0.89 ดี 

2 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย มี
ความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

4.05 1.10 ดี 

3 การศึกษาพัฒนาได้เพราะวิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย 

4.10 0.85 ดี 

4 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
เรียนแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.10 1.02 ดี 

5 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
เป็นวิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 

3.85 0.81 ดี 

6 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่
ท าให้ชีวิตก้าวหน้าในอนาคต 

2.90 1.45 ปานกลาง 

7 วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
เป็นวิ ชาที่ ได้ พัฒนาทักษะในการคิ ด
วิเคราะห์ 

3.60 0.94 ดี 

8 เ รี ยนวิ ช า เหตุ ก า รณ์ปั จ จุ บั น ในการ
เมืองไทย  ไม่มีทักษะที่สามารถน า ไป
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2.95 1.57 ปานกลาง 

 รวม 3.70  ด ี
  
 จากตารางที่ 3 แสดงว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านแนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อวิชาเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทยในระดับดี โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ได้แก่ การศึกษาพัฒนาได้เพราะวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันใน
การเมืองไทย และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เรียนแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับที่เท่ากัน (X =4.10) วิชา
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และ วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย มี
ความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในระดับท่ีเท่ากัน  (X = 4.05)  วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็น
วิชาที่ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก (X = 3.85) วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย เป็นวิชาที่ได้พัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ (X =3.60) ระดับเจตคติปานกลาง ได้แก่ เรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่มีทักษะที่สามารถ
น าไปประกอบอาชีพในอนาคต (X = 2.95) และ วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ไม่ท าให้ชีวิตก้าวหน้าในอนาคต 
(X =2.90)  



๕๖๐ 
 
  
 
 
        ๔ .2 ข้อคิดเห็นในด้านความรู้ที่ได้รับ ความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต  
 

๔ .2.1 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
๑) ได้เรียนรู้วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมือง สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒) ได้เรียนรู้ถึงความคิดแนวทางของผู้น ากลุ่มต่างๆและได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน 
๓) ได้ความรู้เป็นไปของการเมืองไทย และได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
๔) ได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์เมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
๕) ได้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  การชุมนุมต่างๆ การเลือกตั้ง กลุ่มธุรกิจ 

และระบบราชการไทย 
๖) ได้เรียนรู้เหตุการณ์การเมืองปัจจุบันและแนวทางแก้ไขทางการเมือง 
๗) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการปกครองแบบใช้หลักธรรมและการน าหลักทางพุทธศาสนามาใช้กับ

การเมือง  
๘) ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการปกครองระบอบต่างๆเช่น ระบบทักษิณ  แนวคิดของแกนน าสุเทพ  เป็น

ต้น 
 

๔ .2.2 ความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
๑) รู้สึกว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได ้
๒) รู้สึกว่าอยากศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น 
๓) เรียนแล้วสนุก 
๔) วิชานี้เรียนแล้วให้ความคิดท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 
๕) เรียนแล้ว มีความเข้าใจ เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ 
๖) เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง 
๗) เรียนแล้วง่วงนอน เบื่อ ไม่น่าสนใจ 
๘) เป็นวิชาที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง 
๙) วิชานี้จะเครียดช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองไทย เช่น กรณีปัญหาทางการเมืองช่วงปี พ .ศ. 2556-

2557 เพราะอาจารย์ต้องให้ไปหาข่าวแล้วน ามาวิเคราะห์ 
๑๐) เรียนแล้ว มีความรู้สึกแย่กับนักการเมืองปัจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน  
๑๑) มีความรู้สึกว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งกับการเมือง แต่พระสงฆ์ควรสอนชาวบ้านเพ่ือให้รู้ผิดรู้ถูก ฉะนั้นพระ

สงฆ์ควรรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันให้มากท่ีสุดด้วย 
 

๕.อภิปรายผล 
 
 การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปีที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปราย ดังนี้  



๕๖๑ 
 
 

๕ .2.1  ผลการศึกษาระดับเจตคติมีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ในภาพรวมมีระดับเจตคติในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของผจญ พีบุ้ง ที่ท าการศึกษาเจตคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก ใน ๔ ด้าน คือ 
ด้านคุณค่าวิชา ด้านเนื้อหาวิชาด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อ
วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกของนิสิตนักศึกษา ระหว่างกลุ่มที่เรียนในหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์ กับกลุ่มที่เรียนใน
หลักสูตรทางด้านครุศาสตร์พบว่า นิสิตนักศึกษามีเจตคติต่อวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกโดยรวมระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสิตนักศึกษามีเจตคติที่ดีในด้านคุณค่าวิชา ส่วนด้านอ่ืน ๆ นิสิตนักศึกษามีเจตคติระดับปาน
กลาง  

๕ .2.2 ผลการศึกษา ในด้านความรู้สึกที่มีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  พบว่ามีทั้งเจตคติด้านบวก
และด้านลบ เจตคติในด้านบวก ได้แก่ เป็นวิชาที่มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้  มีความต้องการ
ศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น เรียนแล้วสนุก เรียนแล้วให้ความคิดท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก เรียนแล้ว มีความเข้าใจ เกิด
วิสัยทัศน์ใหม่ ส่วนเจตคติในด้านลบได้แก่ เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง เรียนแล้วง่วงนอน เบื่อ ไม่น่าสนใจ เป็นวิชา
ที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง เป็นวิชาที่เครียดช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองไทย เช่น กรณีปัญหาทางการเมืองช่วงปี พ .ศ. 

2556-2557 เรียนแล้ว มีความรู้สึกแย่กับนักการเมืองปัจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความรู้สึกว่าพระสงฆ์
ไม่ควรยุ่งกับการเมือง แต่พระสงฆ์ควรสอนชาวบ้านเพ่ือให้รู้ผิดรู้ถูก ฉะนั้นพระสงฆ์ควรรู้สถานการณ์ทางการเมืองใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับฑิตยา สุวรรณะชฏ  ได้แบ่งลักษณะของเจตคติออกเป็น ๒ มิติ คือทางบวกและทางลบ ทางบวก 
ได้แก่ ความรู้สึกในทางที่ดีชอบและพึงพอใจ ส่วนทางลบ ได้แก่ ความรู้สึกหรือท่าทีในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบและไม่พึงพอใจ 
ส่วนกฤษณา ศักดิ์ศรี  ได้กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของเจตคติว่า )๑ (เจตคติเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของ
บุคคลที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด )๒ (เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้ นอยู่กับสภาพแวดล้อม สถานการณ์และ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป )๓(  เจตคติเป็นสิ่งซับซ้อน มีที่มาสลับซับซ้อน เพราะเจตคติขึ้นอยู่กับหลายประการเช่น 
ประสบการณ์การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น อารมณ์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผันแปรได้ รวมทั้งสอดคล้องกับปราณี 
ทองค า ที่กล่าวถึงลักษณะของเจตคติที่มีการระบุในแง่ดี-ไม่ดี มีความผันแปรในทางบวกและทางลบหรือในด้านการ
สนับสนุนหรือต่อต้าน    

 
  ๕.2.3 ข้อคิดเห็นในด้านความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย  พบว่า ได้เรียนรู้
วิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมือง สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ได้เรียนรู้ถึงความคิดแนวทางของผู้น ากลุ่มต่างๆ และได้
ความรู้พัฒนาการของการเมืองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการปกครองแบบใช้หลักธรรมและ
การน าหลักทางพุทธศาสนามาใช้กับการเมือง สอดคล้องกับการศึกษาของบุญญลักษม์ ต านานจิตร  ที่ท าการศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยี  พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง ความสามารถน าความรู้รายวิชานี้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชอบสื่อการ
สอนของรายวิชานี้  
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที่เรียนวิชา  เหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย และส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยและในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 
ดังนี้ 



๕๖๒ 
 
           7.1 ผู้สอนควรจะมีตัวอย่างมาเสนอการเมืองในแต่ละยุค 

7.2 ผู้สอนควรจะมีสื่อตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมือง แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นด้านๆ เช่น ด้าน  ประวัติศาสตร์
เปรียบเทียบพระพุทธศาสนา การน าแนวคิดของแกนน าแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์แบบเจาะประเด็น เป็นต้น 
7.3 ผู้สอนควรพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

          7.4  ผู้สอนควรจัดให้นิสิตได้เข้าร่วมกับการอภิปรายทางการเมือง และสัมภาษณ์นักการเมือง 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สุเทพ  เชื้อสมุทร 
หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 
“[E-mail address: kittitep-13@hotmail.com]” 

 
 
บทคัดย่อ 

 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ควรมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ  จึงจะปฏิบัติการ
สอนให้ประสบผลส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  เพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การจัดการศึกษา
ให้แก่เยาวชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ คุณภาพการสอนของครู ถ้าหากพระสอนศีลธรรม มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เยาวชนย่อมได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หาก
พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาหรือมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ก็สามารถให้การถ่ายทอด
ความรู้แก่เยาวชนอย่างมีคุณภาพ  เพราะการสมรรถนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้พระสอนศีลธรรมรู้ว่า การจะ
เป็นครูหรือพระสอนศีลธรรมนั้นไม่ใช่เพียงการสอนอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในด้านอ่ืนๆ อีกที่จะต้องปฏิบัติ จึงมีความ
จ าเป็นที่พระสอนศีลธรรมควรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สิ่งที่จะสร้างประสิทธิภาพพระ
สอนศีลธรรมได้  คือต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะนั่นเอง โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมมี  
๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร  (๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน (๓) ด้านผลิตและการใช้สื่อ (๔) ด้านการ
วัดและประเมินผล  (๕) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  (๖) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ โดยมีคุณภาพระดับมากที่สุด  คือ
สมรรถนะด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน  นอกนั้นมีคุณภาพระดับมาก ด้านแนวทางการพัฒนาพบว่า แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเหมาะสม สอดคล้อง เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ 
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา สมรรถนะ พระสอนศีลธรรม  โรงเรียน 
 
Abstract 

His moral teaching in schools Should be able to operate under restrictions. He is teaching them 
achieve the purpose of education. It is generally accepted that. Education for youth to have just that. 
One significant factor is Quality of Teaching If the moralistic Ability to manage the course. Youth will 
receive a quality education. In other words, If the moral teaching has been developed or have knowledge 
about operational performance. It can give young people the knowledge and quality. The performance as a 
guide to action. Makes the moralistic know to be a teacher or the teaching is not just a moral teaching alone. 
It also plays a role in other areas. More to follow Therefore it is necessary that the moral teaching should be 
knowledgeable. Capable of teaching so that the performance will be moralistic. Is to provide knowledge about 
the performance itself. The development performance, the moralistic, with six areas: (1) the content and 
courses (2) the teaching (3) the production and use of media (4) measurement and evaluation (5). Research-
in-class (6), attributes and attitudes. The highest level of quality The performance of the research in the 
classroom. The results showed that the performance of the moralistic approach in secondary schools. Are 
appropriate and consistent as possible. 
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Keywords: Improving school performance, the moralistic. 
บทน า 
  การจะพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สามารถด าเนินการได้โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา  เพราะ
ศาสนามีหลักธรรมที่ท าให้คนเป็นผู้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  อีกทั้งพลเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่แทรกอยู่ในวัฒนธรรมและ วิถีด าเนินชีวิต
ของคนไทย  ดังนั้น เด็กไทยสมควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักค าสอนทางพระพุทธ ศาสนาที่เหมาะสมกับวัย  และเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ระบุว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ (๑) มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย (๔) มีความรักชาติ 
มีจิต ส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้เรียนที่เป็นชาว
พุทธ เรียนวิชาพระพุทธศาสนาตลอดหลักสูตร และระบุว่าการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น  ควรก าหนด
จุดมุ่งหมายหลักคือ ต้องให้นักเรียนรับรู้ เข้าใจ ศรัทธา และเห็นคุณค่าของพระพุทธ ศาสนา และพระรัตนตรัย ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาทุกชั้น และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน ๑๒ ปีก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก กล่าวคือ 
การบริหารและการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนายังขาดประสิทธิภาพ  ขาดความเอาใจใส่ และไม่มีมาตรการเสริม
อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาหลายแห่งจึงไม่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง รวมทั้งขาดการบูรณาการการเรียน
การสอนด้านศีลธรรมเข้ากับวิชาสามัญโดยทั่วไป อีกท้ังไม่ให้ความส าคัญต่อพระภิกษุท่ีมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอย่าง
ถ่องแท้ เข้ามาเป็นครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ส่งผลให้
ผู้เรียนขาดความซาบซึ้ง ขาดการปฏิบัติและขาดการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างทั่วถึง  จึงไม่สามารถใช้วิชา
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาชีวิตของเยาวชนและประชาชนในสังคมได้อย่าง
เด่นชัด และเป็นรูปธรรม๑  

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระสงฆ์ เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถน าไปบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มี ความสุข  และสามารถน าหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีความไม่พร้อมอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด การเรียนการสอน  ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ หรือด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยเฉพาะพระที่เข้าไปสอนไม่ได้มีความรู้ด้านวิชาชีพครูโดยตรง ก าหนดคุณสมบัติเพียงว่า ผู้ที่จะเข้าสอนศีลธรรม

                                         
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด, ๒๕๕๓). หน้า ๔๔. 
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ในโรงเรียนต้องจบนักธรรมเอก หรือประโยค ๑-๒ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง  คือ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ขึ้นไป๒ ซึ่งพระสอน
ศีลธรรมที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาชีพ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายวาระพระสงฆ์เข้มแข็งในสถานการณ์ปัจจุบัน”แก่พระสอนศีลธรรม 
พระนักเทศน์ และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ วัดประยูร
วงศาวาส  สรุปความได้ว่าจุดอ่อนของพระที่เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก็คือ ความรู้ในเรื่องวิชาครู การจัดท าแผนการสอน 
ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานพระพุทธศาสนา ที่ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า พระสอนศีลธรรมสอบตกในเรื่องการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ ์ด้านการวัดผลและการประเมินผล พระสอนศีลธรรม
มีจ านวนน้อยที่ใช้วิธีการสอน วิธีการใช้สื่อและการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อศึกษาข้อมูลที่ลึกลงไปพบว่า พระ
สอนศีลธรรมในปัจจุบันขาดความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะนั่นเอง และสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สก
ศ.)๓  ได้จัดท าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาของครู/ครูพระ และ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสนอหลักสูตรประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการเพ่ิมพูนศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และหาแนวทางร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม 
พบว่า พระสอนศีลธรรมมีผลการประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และพระผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม ซึ่งมีความเห็นว่า พระที่สอนอยู่ในปัจจุบันไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน แต่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา และส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสาย
สามัญ มีคุณวุฒิเพียงนักธรรมหรือบาลีเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบวุฒิการศึกษาทางธรรมกับสายสามัญ พระสอนศีลธรรมที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก ซึ่งเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาทางสายสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ท าให้ทราบว่าการ
ด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนยังมีปัญหาอยู่หลายๆ ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อยลง  ดังนั้น 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ  จึงจะปฏิบัติการสอนให้ประสบ
ผลส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้  เพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนจะมี
คุณภาพเพียงใดนั้น ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ คุณภาพการสอนของครู ถ้าหากครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนเป็นอย่างดี  เยาวชนก็ย่อมจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง David  Mc Cleland อธิบายว่าการที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมในการท างานอย่างไรขึ้นอยู่กับสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่  ทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล และคุณลักษณะอ่ืนๆ  ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธี การคิด 
ความรู้สึกและการกระท าของบุคคลนั้นๆ  ดังนั้น หากพระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาหรือมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ก็จะสามารถให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างมีคุณภาพได้  เพราะการพัฒนาสมรรถนะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้พระสอนศีลธรรมตระหนักรู้ว่า การจะเป็นครูหรือพระสอนศีลธรรมนั้นไม่ใช่เพียงการสอนอย่างเดียว แต่ยังมี
บทบาทในด้านอ่ืนๆ อีกที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป๔  

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว  จึงมีความจ าเป็นที่พระสอนศีลธรรมต้องมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่ครูต้องยึดถือและปฏิบัติ ดังนั้น สิ่งที่จะสร้างประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมได้  คือต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ
นั่นเอง เมื่อพระสอนศีลธรรมได้ท าหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะเพ่ือเป็นแนวทางใน

                                         
๒ กรมการศาสนา. รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔). หน้า ๑๓-๑๕. 
๓ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.). เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู . (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๔). หน้า ๘๙. 
 ๔David  Mc Cleland. Test for Competence, (rather than intelligence. American Psychologists. ๑๙๙๙). P. ๒๔๒. 



๕๖๗ 
 
การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งความส าคัญของการพัฒนาครู  ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของ
หน่วยงาน เพราะเป็นตัวจักรที่ส าคัญในการผลิตงานออกมา ส่วนทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  มีความ ส าคัญ
รองลงมา หน่วยงานใดมีคนดีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จะได้ผลงานที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ  คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประการหนึ่ง และองค์การต้องให้ความสนใจที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กิจกรรมอ่ืนๆ ขององค์การที่จะต้องได้รับการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวความคิดที่มีมานานแล้ว เริ่มต้นจาก
มนุษย์ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรื่อยไปจนจบการศึกษา พร้อมที่จะเข้าท างานตามองค์กรต่างๆ และเม่ือเข้าท างานแล้วก็ยังต้อง
ศึกษาอบรมพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา ความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นต่อประสิทธิภาพ ของงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเจ้า
ท างาน ก็มิได้หมายความว่า จะสามารถท างานได้ทันทีเสมอไป จ าเป็นต้องมีการอบรม แนะน าเบื้องต้นแก่ผู้เข้าท างานใหม่ 
(Orientation) ในบางกรณีอาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการท างาน (Inservice Training) ให้ด้วย เหมือนค ากล่าวของ ดังนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือขจัดความไม่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีความเก่ียวเนื่องกันอย่างมากกับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การ กระบวนการถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์ภายในองค์การ ตลอดจนการร่วมมือกันในการ
ปฏิรูปสิ่งที่บุคลากรต้องการหรือจ าเป็นจะต้องปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควร การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
สามารถท าให้บุคคลได้รับความรู้ ความช านาญเพิ่มข้ึน สามารถติดตามวิทยาการซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้ทันท่วงที 
นอกจากจะช่วยให้ตนเองก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังท าให้หน่วยงานได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดความสิ้นเปลืองที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมาก ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงาน และเป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งเป้าหมายของ
การบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ บุคลากรที่ส าคัญของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ก็คือครู ผู้บริหารต้องให้ความเอาใจใส่สนับสนุน สิ่งเสริมและการจัดให้มีการพัฒนาความรู้ครูขึ้นใหม่ใน
โรงเรียนหรือสถาบันของตนเอง ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กไปจนถึงองค์การขนาดใหญ่ก็
ต้องให้ความส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวจักรที่ส าคัญ และเป็นการพัฒนางานของโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ความ
มั่นคง ความเจริญก้าวหน้า และเติบโตขององค์การ การพัฒนาบุคลากรยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะขยายงานต่างๆ 
ออกไปเพ่ือให้ทันต่อวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาพระสอนศีลธรรม จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยให้โรงเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะมนุษย์ เทคโนโลยี หน้าที่ ความรับผิดชอบมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้โรงเรียนต้องการครูและบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเพ่ิมขึ้น ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตราบใดที่วิทยาการ
บนโลกยังมีความเปลี่ยนแปลงและคนยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรครูก็เช่นเดียวกัน 
ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะครูต้องรับหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลใน
สังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ จนบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเพ่ือพัฒนาชาติ
บ้านเมืองต่อไป ดังนั้น การพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากที่สุดจึงเป็นงานที่นักวิชาการศึกษา ผู้นิเทศและผู้บริหาร
การศึกษาต้องท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

  จากนโยบายและมาตรการในการผลิตและพัฒนาครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส านักเลขาธิการสภาการศึกษา๕  ได้
เสนอในการที่จะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ว่าต้องมีการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ และ
ความรู้ ความสามารถ โดยพัฒนากรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการรองรับสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของ

                                         
๕ ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๓). หน้า ๑๒๑-๑๒๒. 



๕๖๘ 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือการรองรับสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของผู้จ้างงาน และพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน สมรรถนะระบบการ
จ้างงานและก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ เพ่ือให้สามารถดึงดูดคนเก่ง และคนดีมีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู  
เพราะการพัฒนาครูจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ครูต้องใฝ่รู้ และต้องเป็นผู้น าด้านวิชาการ
และการเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาและในชุมชน การพัฒนาครู จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สามารถท างานได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมี
คุณภาพ สังคมไทยจึงจะเข้มแข็งพอที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เป้าหมายการพัฒนาครูจึงต้องเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
ในการเป็นครูที่มีคุณภาพภายใต้บริบทต่าง ๆ ของสังคมไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป วิธีการพัฒนาครูมีหลายวิธี เช่น ๑.  
การพัฒนาตนเองในระหว่างเป็นครูประจ าการ ๒.การฝึกฝนกับครูพ่ีเลี้ยงหรือผู้เชี่ยวชาญในระหว่างเป็นครู ๓. การเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ๔. การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

แผนพัฒนาคุณภาพคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)๖ ไดน้โยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 

๑) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย คือ (๑) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา  (๒) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (๓) 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร (๔) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ (๕) พัฒนามาตรฐาน
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (๖) ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี  

๒) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย (๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (๒) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา 
เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต (๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ มีแนวนโยบาย (๑) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนา คุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน 
ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา (๔) ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพา
อาศัยและเกื้อกูลกัน ซึ่งส านักเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มียุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
                                         

๖ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แผนพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๓). 
หน้า ๑๐๓ - ๑๐๔. 



๕๖๙ 
 
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีกลยุทธ์และแนวทางด าเนินงาน คือ การเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ๑.ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการ   
สรรหา คัดกรองคนมีจิตวิญญาณความเป็นครู คนด ีคนเก่งมาเป็นครู ๒.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันผลิตครูให้มี
ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมีศักยภาพ  ทั้งในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู  ๓.วางแผนการผลิต และพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการ จัดการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน หรือภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นผู้สอน
เพ่ิมเติม ๔. เร่งรัดการผลิตครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลนให้เพียงพอ ตามความต้องการ ๕. เร่งรัดพัฒนาครู
ประจ าการ และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิให้มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ๖. สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดหาทุนให้ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ๗. แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นของครู และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ ๘.สร้าง
ขวัญ ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ระบบการประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพครู รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ๙. ฟ้ืนฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดี ครูต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ๑๐. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ๑๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และระบบ
ประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู  
 การพัฒนาบุคลากรครูเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเรียนครู  การบ ารุงขวัญก าลังใจของครู การวาง
ระบบให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาทั้งระบบ ในแนวทางการพัฒนาอาชีพครูให้มีคุณภาพและประสบผลส าเร็จควรมีแนวทางการปฏิรูปและพัฒนา
อาชีพครู ดังนี้ ๑. ก าหนดให้มีมาตรฐานอาชีพครูที่ครบวงจร คือต้องมีมาตรฐานหรือคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมกับการเป็นครู 
มาตรฐานกระบวนการให้การศึกษาอบรมผู้ที่จะเป็นครู มาตรฐานความรู้ความสามารถ ของผู้เป็นครู ทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนของครู ๒. ก าหนดให้มีองค์กร และมีมาตรการในการตรวจสอบดูแลให้
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรตรวจสอบมาตรฐาน ๓. มีการก ากับควบคุมดูแลกระบวนการจัดการศึกษาด้านการฝึกหัดครู
อย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพ่ือให้การผลิตครูได้มาตรฐาน ๔. ผู้ที่ผ่านการศึกษาด้านการฝึกหัดครูจะเข้าเป็นครูได้ จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการรับรองคุณสมบัติหรือเรียกว่าใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพครูได้ ผู้ไม่ผ่าน
การตรวจสอบรับรองไม่มีสิทธิเข้าเป็นครู ๕. กระจายการสรรหาและรับคนเข้าเป็นครู มอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนผ่าน
คณะกรรมการ โรงเรียนต้องรับครูใหม่เฉพาะที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูเท่านั้น ๖. การบรรจุครูควรบรรจุให้ประจ า
โรงเรียน ไม่ให้มีการโยกย้ายมาช่วยราชการ แต่ควรโยกย้ายให้พ้นจากหน้าที่เดิมทันทีเพ่ือบรรจุคนใหม่ทดแทนได้ ๗. ก าหนด
เงื่อนไขให้ครูต้องพัฒนาตนเองเป็นระยะๆ  เช่น  ๒  ปีแรก  ถือว่าเป็นขั้นทดลองปฏิบัติงาน และต้องมีการประเมินทุก ๓ ปี ผู้ที่ผ่าน
การประเมิน ๓ ครั้ง จึงจะถือได้ว่าเป็นครูประจ า ไม่ต้องประเมินใหม่อีก ยกเว้นกรณีจ าเป็นพิเศษ ๘. ให้มีการส่งเสริมการพัฒนา
ครูเป็นประจ าด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านสื่อทางไกล การเข้าเรียนหรืออบรมในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรปริญญาชั้นสูง เป็นต้น ๙. ให้มีระบบตอบแทนความดีความชอบของครูที่มีผลงานดีเด่น เช่น การยกเว้นการ
ประเมิน การให้ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นพิเศษ การให้ต าแหน่งพิเศษ เป็นต้น ๑๐. ก าหนดให้มีบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
โดยเฉพาะ โดยให้เริ่มต้นสูงกว่าข้าราชการทั่วไปประมาณ ๒๐% เพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถพิเศษเข้ามาเป็นครู ๑๑. 
ก าหนดระบบค่าตอบแทนครูที่ต้องท างานในพ้ืนที่ชนบท ในพ้ืนที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดารเป็นพิเศษ ครูในพ้ืนที่ยากล าบากต้อง
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าครูในพ้ืนที่ปกติ ๑๒. ปรับสถาบันศึกษาที่ผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
จะต้องไม่อนุญาตให้สถาบันศึกษาที่ไม่พร้อมจัดการศึกษาด้านฝึกหัดครู ๑๓. จัดให้มีทุนจ านวนหนึ่งส าหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษเข้ามาเรียนด้านฝึกหัดครู เพ่ือจะได้ครูที่มีความสามารถสูง ๆ เพ่ือเป็นผู้น าในโอกาสต่อไป ๑๔. ให้สถานศึกษาบริหารงาน



๕๗๐ 
 
ภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการโรงเรียนที่มีประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนก ากับดูแลครู
ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ๑๕. มีระบบประเมินผู้ไม่เหมาะสม และผู้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลได้ตามหลักสูตร ให้พ้น
จากหน้าที่ครู ซึ่งสนอง โลหิตวิเศษ๗ ได้สังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพื้นที่เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครู  เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจ วิธีการพัฒนาครูควรให้โรงเรียนและครูหาแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยโรงเรียน 
คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชนเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของตน 

 ๒. ยุทธศาสตร์กัลยาณมิตร ส่งเสริมกระบวนการกัลยาณมิตร ในการบริหารการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ การ
ฝึกอบรม การนิเทศติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้างความมีน้ าใจอันดีต่อกัน ช่วยเหลือ
เกือ้กูลกัน 

 ๓. ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 ๔. ยุทธศาสตร์การวิจัยและการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบ หรือสร้างองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ และน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

 ๕. ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนโดยการฝึกอบรมให้ครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๖. ยุทธศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาครู ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ส าหรับครู ให้
ครูสามารถได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการได้ตลอดเวลา 

 ๗. ยุทธศาสตร์ครูผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยการพัฒนาครูต้นแบบ
เพ่ิมข้ึน 

 ๘. ยุทธศาสตร์การนิเทศและติดตาม การด าเนินการจะประสบผลส าเร็จ ต้องมีการนิเทศ แนะน า อย่างต่อเนื่อง 
จากครูผู้ฝึกอบรม จากผู้บริหาร จากผู้ติดตามในพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาครูควรมีการจัดระบบการนิเทศ ติดตามผล ให้
เป็นแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามช่วยเหลือครูอย่างต่อเนื่อง 

 ๙. ยุทธศาสตร์คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้ครูสนใจพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเจริญงอกงาม สอดแทรกในวิธีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผลการสอนของครูหรือผลการพัฒนาตัวครูเกิดกับ
ผู้เรียนมากกว่าครูได้ผลงานทางวิชาการ และหาวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีเป็นผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีการรวมกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเป็นเครือข่าย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอบรมครูในเรื่องการสอนแบบรวมชั้นเรียน หรือการเวียนครูไป
สอนตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม   
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรครูควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการวางระบบโดยรวมเพ่ือให้ครูไ ด้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลผู้ที่จะเข้าเป็นครู การวางระบบการผลิตครู การบ ารุงขวัญก าลังใจของครู
ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาบุคคลครู โดยจัดให้ครูรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ จัดงบประมาณให้อย่างเพียงพอ วาง
ระบบให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ 
เป็นต้น ตลอดถึงการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษโดยให้มีหน้าที่ในการพัฒนาครู เป็นต้น ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมได้เป็นอย่างดี  

                                         
๗สนอง โลหิตวิเศษ. สนอง โลหิตวิเศษ. รายงานการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพ้ืนที่

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗). หน้า ๙. 



๕๗๑ 
 
 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา๘ ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพไว้ว่า มาตรฐานวิชาชีพ
ครู คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรม
ที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ สมรรถนะ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ๑.  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ๒.  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย ๓.  
สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร ๔.  สามารถจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ๑.  สามารถน า
ประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค ๒.  สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ๓. สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน๔.สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ซึ่งการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย ๑. สามารถวัดและประเมินผลได้ ตามสภาพความเป็นจริง ๒. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรการวิจัยทางการศึกษา ๑.  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ๒.  สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู เพ่ือที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิจัย 
เพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคม
จัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
  มาตรฐานที่ ๒  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนหมายถึง การเลือกอย่างชาญ
ฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องค านึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานที่ ๓   มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ หมาย ถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู
ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้าง
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต 
เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และ
สรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ จนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
  มาตรฐานที่ ๗  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  โดยครู
น าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด คือ (๑) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมาย

                                         
๘ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว, 

๒๕๕๒). หน้า ๒๑. 



๕๗๒ 
 
ของการพัฒนาผู้เรียน (๒) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ (๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่
เกิดกับผู้เรียน (๔) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
  มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  หมาย ถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส
ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีองค์ประกอบ ๖ สมรรถนะ 
ดังนี้   
  ๑) การพัฒนาสมรรถนะด้านเนื้อหาและหลักสูตร มีองค์ประกอบ คือ (๑) ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ   การออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการใช้หลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ของนักเรียนทั้งทางด้านจิตวิทยา 
สรีรวิทยา และสังคมวิทยา  รู้และเป้าหมายของของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  สมรรถนะด้านนี้ สอดคล้องกับคลอค (Cloc)๙ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพการบริหารวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีสมรรถภาพที่จ าเป็นและส าคัญต่อความส าเร็จ ในการ
บริหารงาน ๕ ด้าน คือ (๑) สมรรถภาพทางเทคนิคการบริหาร (๒) สมรรถภาพ ทางมนุษยสัมพันธ์ (๓) สมรรถภาพทางสังคม
สัมพันธ์ (๔) สมรรถภาพทางการพัฒนาหลักสูตร และ (๕) สมรรถภาพทางการจูงใจบุคลากร  ที่พระสอนศีลธรรมต้องน าไป
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลการสอนอย่างจริงจัง ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการจัดถวายความรู้ ในเรื่องหลักสูตร
พระพุทธศาสนา มีการจัดปฐมนิเทศ การติดตามการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตาม แลสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ
พระสอนศีลธรรมให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการที่พระสอนศีลธรรมจะได้พัฒนาตนเองอีกด้วย 
  ๒) การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบ คือ ความสามารถในการวางแผนการ
สอน การเตรียมการสอน การท าบันทึกการสอน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการอบรม ซึ่งครูแต่ละคนจะมี
สมรรถภาพการสอนแตกต่างกัน และตรงกับการศึกษาวิจัยของกวิน (Gwen)๑๐ ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอน
ของครูด้านการเตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูโดยศึกษาครูที่เตรียมการสอนแบบเก่ากับครูที่เตรียมการ
สอนแบบใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ครูทั้ง ๒ กลุ่มนี้ มีสมรรถภาพการสอนแตกต่างกันในด้านการประยุกต์ ใช้หลักจิตวิทยา
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และวัสสัน (Wasson)๑๑ ได้มีศึกษาสมรรถนะทางการรับรู้ของครู
ประถมศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษในรัฐนิว แม็กซิโก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะการสอนการรับรู้ของครูที่จัด
การศึกษาตามความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการรับรู้ของ
ชาวอเมริกันและครูชาวอังกฤษ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสมรรถนะการรับรู้ของครูเมื่อจ าแนกตาม
ความแตกต่างในด้าน เพศ ประสบการณ์การสอนและวุฒิการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
พระสอนศีลธรรมควรมีการศึกษาในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มาถวายความรู้ให้แก่พระสอนศีลธรรม เพ่ือจะได้มีแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน เพ่ือจะได้น าเข้าสู่บทเรียน หรือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้ 
  ๓) การพัฒนาสมรรถนะด้านการผลิตและการใช้สื่อ มีองค์ประกอบ คือ มีความสามารถในการหาสื่อจากแหล่งต่างๆ 
การใช้องค์ความรู้ แหล่งวิทยาการ เกี่ยวกับ การสอนศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนา และ มีความสามารถในการใช้โสต 

                                         
๙Cloc. Cloc.The Quest for Competencies. Journal Training. (inthe State of Indiana. USA.,๑๙๙๗), P. ๒๒๑. 
๑๐Gwen. Faulkner. A comparative study of teacher preparation, competency and performance appraisal. 

(Dissertation Abstracts International. ๑๙๙๓).P. ๑๘๘. 
๑๑ Wasson. Wasson,Arellano Irma. A study of New Mexico elementary Teachers. Perceived competency in 

bilingual education. (Dissertation Abstracts International, ๑๙๙๔), P. ๑๐๕. 



๕๗๓ 
 
ทัศนูปกรณ์และโสตทัศน์วัสดุ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เทปเสียง เทปซีดี  สมรรถนะด้านนี้มีความจ าเป็นที่ต้องการการ
พัฒนา ดังที่พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)๑๒  ได้ศึกษาวิจัย พบว่า สื่อและวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนามีน้อยไม่เพียงพอ อีกอย่างหนึ่งพระสอนศีลธรรมบางรูปมีความคิดว่า สื่อที่ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ
พอที่จะท าให้นักเรียนระดับมัธยมสนใจได้ ดังนั้น ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการพัฒนาเหล่านั้นจึงไม่ได้ถูกน ามาใช้นอกจากนี้ การ
อบรมถวายความรู้แก่ครูพระในแต่ละปีก็เป็นไปในระยะเวลาอันสั้น การนิเทศติดตามก็ไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง และมามอน 
(Marmon. ๒๐๐๒) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดสมรรถนะหลักของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัด
การศึกษาภายใต้ข้อก าหนดของส่วนกลาง เครื่องมือถูกพัฒนาขึ้นโดยการแก้ไขตามค าแนะน าจากการประชุมร่วมมือของ
บุคคล ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ และน าไปทดลองใช้อีกครั้ง เพ่ือขอค าแนะน าในการจัดล าดับในการส ารวจระดับชาติ พบว่า 
สมรรถนะหลักส าหรับผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดจ านวน ๑๘ สมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะด้านการบริหาร การรับบุคคล การแนะน าหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงินมาช่วยเหลือ การติดตาม
และประเมินผล การจัดท าของบประมาณ สารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ การจูงใจ 
การวางแผน การพัฒนาอาชีพ ความสัมพันธ์กับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี  และรัตติกาล ละเต็บซัน๑๓  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดที่จะสามารถไปน าประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะการจัดการของ
บัณฑิตหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติจ านวน ๑๐ สมรรถนะ ประกอบไปด้วย (๑) 
สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (๒) สมรรถนะในการเรียนรู้ (๓) สมรรถนะเชิงกลยุทธ์ (๔) สมรรถนะในการคิด การวางแผน และ
การจัดการ (๕) สมรรถนะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (๖) สมรรถนะด้านทีมงาน (๗) สมรรถนะในการ 
จัดการตนเอง (๘) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี (๙) สมรรถนะในการสื่อสาร และ (๑๐) สมรรถนะในการ
รับรู้เรื่องระหว่างประเทศ 
 พระสอนศีลธรรมที่ยังไม่มีการปรับปรุงตนเองทางด้านการผลิตและการใช้สื่อต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ก่อน
การสอนทุกครั้งต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อ
ทั้งสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาถวายความรู้ให้แก่พระสอนศีลธรรม เพราะสื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของ
พระสอนศีลธรรมในด้านการเตรียมเนื้อหา บางครั้งอาจให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอน
ตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ  เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้การ
เรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้สอนได้น าไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น ก่อนที่
จะน าสื่อแต่ละอย่างไปใช้ ผู้สอนจึงควรที่จะได้ศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ข้อดีและข้อจ ากัดอัน
เกี่ยวเนื่องกับสื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  ๔) การพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล มีองค์ประกอบ คือ (๑) มีความรู้ เกี่ยวกับการสร้างและเลือก
รูปแบบการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา (๒)  มีความสามารถในการประเมินผล
เป็นระยะระหว่างเรียน เพ่ือตรวจสอบผลความก้าวหน้าของการเรียนการสอน  เป็นความจ าเป็นที่ครูต้องมีสมรรถนะด้านการวัด
ประเมินผล ซึ่งกวินได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอนของครูด้านการเตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครู

                                         
 ๑๒ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระ
สอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๔). หน้า ๒๑๐.   

๑๓ รัตติกาล ละเต็บซัน. รัตติกาล ละเต็บซัน.สมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, ๒๕๕๔). หน้า ๑๑๙. 



๕๗๔ 
 
โดยศึกษาครูที่เตรียมการสอนแบบเก่ากับครูที่เตรียมการสอนแบบใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ครูทั้ง ๒ กลุ่มนี้ มีสมรรถภาพการ
สอนแตกต่างกันในด้านการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียน 
 พระสอนศีลธรรมต้องมีความรู้ในเรื่องของการวัดและประเมินผล เพ่ือที่จะได้น าความรู้มาใช้ในการด าเนินการ
ตามกระบวนการของการเรียนการสอน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรที่จะต้องตระหนักในเรื่ องนี้ด้วย อย่าปล่อยให้เป็น
ภาระของโรงเรียนเป็นอย่างเดียว ปัจจุบันการวัดและประเมินผลมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะท าให้พระสอน
ศีลธรรมทราบผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนก็คือการวัดและประเมินผลนั่นเอง ดังนั้นต้องฝึกให้พระสอน
ศีลธรรมรู้และเข้าใจในเรื่องการวัดและประเมินผล เพ่ือท่านจะได้มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  ๕) การพัฒนาสมรรถนะด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน มีองค์ประกอบ คือ (๑) มีการร่วมกับคณะครูในการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมของนักเรียน (๒) มีการน าผลการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือน
ครูเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม  (๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
เพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน (๔) มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบท
ของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และความส าคัญของสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสามารถน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา๒๔๑๔  ที่ระบุว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนให้พระสอนศีลธรรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการท าวิจัยมาถวายความรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรม โดยมีการตั้งงบประมาณในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
  ๖) การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะและเจตคติ มีองค์ประกอบ คือ (๑) มีการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ด้านจริยธรรมและการแสดง ออกเหมาะสมกับกาลเทศะ (๒) มีคุณสมบัติที่ดีงามที่ท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้หรือความดีงามแก่
ผู้อื่น ให้มีศรัทธาที่จะถือตามอย่างตน มีการเป็นผู้มีความใฝ่รู้ดี โดยมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนอย่างดี  การวางแผนงาน การเปลี่ยน 
แปลงใหม่ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจ าทั่วไป  โดยทั่วไปจะกล่าวถึง ความรู้ ทักษะ และค่านิยม ซึ่งเป็นเป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และทักษะจะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด และสามารถ
ฝึกอบรม และพัฒนาง่ายกว่าการสร้าง หรือปลูกฝังค่านิยม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ค่านิยม หรือทัศนคติ จะท าการปลูกฝังหรือ
สร้างขึ้นได้ยากกว่าการฝึกอบรมความรู้และทักษะ แต่ทั้งหมดก็เป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมพูน และพัฒนาสมรรถนะ และ
สอดคล้องกับ สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์๑๕ ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในสายงาน วิเคราะห์
ความแตกต่างของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในสายงาน ผลการวิจัยพบว่า (๑) ตัวแบบของสมรรถนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ สมรรถนะในสายงาน หรือ
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ๒๐ สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในการท างานร่วมของทุกกลุ่ม ๓ สมรรถนะ (๒) ความแตกต่างของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในสายงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริงก่อนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
หลัก ๓ สมรรถนะ และสมรรถนะในสายงานทุกสมรรถนะที่กลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับความคาดหวัง  ส่วนภายหลังการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและสูงกว่าระดับความคาดหวัง (๓) ความแตกต่าง
ของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามความเป็นจริงภายหลังการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยทุก

                                         
 ๑๔ ส านักงานเลขาสภาการศึกษา. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา . 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๓). หน้า ๑๑๑. 
 ๑๕ สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์.การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.(ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๐). หน้า ๑๓๙. 



๕๗๕ 
 
ด้านรวมกัน และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และสอดคล้องกับสมรรถนะในการจัดการตนเอง  
ควรรักษาและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน พร้อมทั้งเป็นผู้น าทางด้านพฤติกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
บทสรุป 

  สรุปความว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ควรประกอบด้วย (๑) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร  
(๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน (๓) ด้านผลิตและการใช้สื่อ (๔) ด้านการวัดและประเมินผล  (๕) ด้านการวิจัยในชั้น
เรียน  (๖) ด้านคุณลักษณะและเจตคติ โดยสมรรถนะที่ง ๖ มีความเหมาะสม สอดคล้อง เป็นประโยชน์ และความเป็นไป
ได ้ในการส่งเสริมความรู้ให้แก่พระสอนศีลธรรม นอกจากนี้หน่วยงานระดับกระทรวงควรก าหนดเป็นนโยบายและวางแผนใน
การด าเนินการ เช่น ควรร่วมมือกับคุรุสภา เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้แก่พระสอนศีลธรรมที่ไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาทางด้าน ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนอย่างแท้จริง และควรจัดโครงการหรือกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการกระจายออกอย่างทั่วถึง ไม่รวมอยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกตัวแทนในแต่ละ
ภูมิภาคให้ได้ไปดูงานที่เกี่ยวกับการศึกษา การเรียนการสอนทางด้านศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา   
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บทคัดย่อ 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาหลักและเรื้อรังที่สะสมมานาน ในระบบราชการเป็น
ปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลไม่ว่ายุคไหนต่างพยายามที่จะแก้ไขเราจะเห็นได้ว่ามี การออกนโยบาย บัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ
ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือป้องกันและแก้ไข แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดสิ้น  การเขียนบทความนี้ มีความส าคัญตรงที่ว่าทุก
คนนับตั้งแต่เกิด และจนกระทั่งตายต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการอยู่ตลอดเวลา  แต่ในเมื่อระบบราชการก็มี
ปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการ จึงคิดว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ของเรามีเป็นจ านวนมากที่สามารถจะน ามาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างดี 

ในบทความนี้ผู้ เขียนได้แบ่งเนื้อหาได้ เป็น คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา,หลักธรรมส าหรับป้องกันการทุจริต และหลักธรรมส าหรับการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐหรือในระบบราชการ ซึ่งเมื่อได้น าเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
แล้ว สามารถที่จะเป็นทั้งข้อป้องกันและข้อแก้ไข ท าให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นลดน้อยและหมดไปในที่สุด ประเทศชาติ
บ้านเมืองก็จะมีการพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมถึงได้สร้างภาพพจน์ที่ดีงามในสายตาของเพ่ือร่วมโลก และยืนอยู่ร่วมกับ
นานาอารยะประเทศได้อย่างสง่าผ่าเผย มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

หลักธรรมทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้น ามาเขียนถึงแม้ว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างแต่เพียงส่วนน้อย แต่ก็สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบราชการได้อย่างดี ที่จะน าพาท้ังตัวของบุคลากรที่
อยู่ในระบบราชการ และทรัพย์สินผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวมได้รับการคุ้มครองรักษาและได้กระจายทรัพย์ส่วนรวม
เหล่านี้ให้เข้าถึงสาธารณะได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

ดังนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นของข้าราชการ
ได้  

 
ค าส าคัญ : หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาการทุจริต ระบบราชการ 
 
Abstract 

Corruption and misconduct are a major and chronic problem of officials in the 
government. This is a huge problem, every government is trying to fix. There are many legislative 
policies and new rules designed to prevent corruption but it cannot be solved completely. 

In writing this article, the author hopes everyone will realize that we areruled by a system 
of government at all times, from birth until death. 

Corruption in government still occurs all the time. I thought there weremany principles in 
Buddhism that would solve these problems. 
In this article, the author has divided the content; 

1. The general knowledge about the system of government. 
2. Buddhist principles for preventing corruption. 
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3. Principles for preventing corruption of officials in state agencies. 
When we have taken these principles and utilized them correctly theproblem of 

corruption is reduced and virtually eliminated. 
When nations have developed in all areas, including the creation of a good image, in the 

eyes of foreigners, majesty, honor and dignity are standard. 
The author has only quoted a few examples of many principles. He is very sure that the 

principles can be applied strictly, resolving corruption of thebureaucracy. All public properties 
are protected and maintained and to bring all of the people usefully. 

The principles of Buddhism can help prevent and tackle corruption ofofficials. 
Key words:      Buddhist principles, corruption of officials in government  
 
บทน า 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รูปแบบการปกครอง
เป็นรัฐเดี่ยว ซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรม ทุกฉบับที่ผ่านมามักจะบรรจุไว้ใน    หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑ ความ
ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้”ซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยแบบสากลนิยม 
ประเทศไทยได้น าหลักการปกครองนั้นมาใช้ในการบริหารประเทศโดยมีการแยกส่วนหลักการบริหารออกเป็น ๓ ฝ่าย 
คือ  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบัญญัติ  

การบริหารราชการแผ่นดินที่แยกย่อลงมาอีกระดับหนึ่งทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นระเบียบและสอดคล้องกับระบอบการปกครอง ภายในประเทศจึง มีการจัดระเบียบการบริหารราชการเป็น ๓ ส่วน 
หรือ ๓ ระบบ นั่นคือ การบริหารราชการส่วนกลาง : ใช้หลักการรวมอ านาจ โดยให้อ านาจการบังคับบัญชาและการ
วินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง, การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ใช้หลักการแบ่งอ านาจโดยราชการส่วนกลางเป็น
เจ้าของอ านาจแล้วแบ่งอ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน, การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้
ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ 

การจัดระบบการบริหารทั้งสามส่วนนี้ ที่ผ่านมาไม่ว่าประเทศหรือเมืองใดในโลกนี้ถ้ามีการจัดระบบการบริหาร
ราชตามหลักการนี้ ย่อมจะต้องมีปัญหาทุกประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจเหมือน แตกต่าง มากน้อย ยาวนาน กว่ากันเท่า
นั้นเอง  

ในส่วนของประเทศไทยเองก็ประสพกับปัญหาในเรื่องของระบบราชการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะระบบราชการทั้ง
สามส่วนนี้มีความเป็นมายาวนาน มีปัญหามากมาย ที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคลกร งบประมาณ การบริหารจัดการ รวมถึง
เรื่องอ่ืนๆ อีกจิปาถะ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผ่านมาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่างก็  พยายามช่วยกัน 
และหาทางแก้ไขมาโดยตลอด บางเรื่องบางกรณีก็ได้รับการแก้ไขส าเร็จลุล่วงไป แต่ก็มีปัญหาหรือ  เหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น
ให้แก้ไขกันอีก ทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งโลก มนุษย์และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่  ตลอดเวลา ระบบต่าง ๆ 
เหล่านี้ย่อมจะต้องมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันกับยุคสมัย   

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาหลักและเรื้อรังที่สะสมมานาน  ในระบบราชการเป็น
ปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลไม่ว่ายุคไหนต่างพยายามที่จะแก้ไขเราจะเห็นได้ว่ามี การออกนโยบาย บัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ
ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดสิ้น  ท าให้ผู้เขียนบทความซึ่งเป็น
ประชากรคนหนึ่งในประเทศนี้ ที่ทุกคนนับตั้งแต่เกิด และจนกระทั่งตายจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการเหล่านี้
อยู่ตลอดเวลา มีความสงสัย และพยายามคิดอยู่เสมอว่าจะมีแนวทางใดที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ น าเสนอแนวคิด หลักการ 
หรือวิธีการใดท่ีจะสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยกันหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางและดีขึ้น  
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ในความคิดของผู้เขียนบทความแล้ว ระบบราชการจะมีความเป็นมาอย่างไร มีความหมาย มีความส าคัญหรือมี
การจัดระบบ ระเบียบกันอย่างไร ในอนาคตเราสามารถที่จะท าการปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่บุคลากรหรือ
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเป็นตัวจักรขับเคลื่อนให้ระบบ
ต่างๆ มันเดินได้ แต่บุคลากรเหล่านั้นมีปัญหา เช่น ด้อยประสิทธิภาพ , มีแนวคิดที่ล้าหลัง, มีทัศนคติที่ไม่ดี และส าคัญมี
ปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีการทุจริตขึ้นอย่างกว้างขวาง สามารถที่จะท าให้ระบบ หรือชาติโดยรวมล่มจมได้  

ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูปส าคัญ ๆ มาหลายคร่ง ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูประบบราชการแผ่นดินอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการและจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๔ ส่วน คือ  

๑) การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง เช่น การยกเลิกจตุสดมภ์และการจัดการปกครองแบบมณฑล๒) การ
ปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เช่น การจัดการปกครองแบบมณฑล  

๓) การปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการ ปกครองแบบเทศาภิบาล (เทศบาล)   
ยุครัชกาลที่ ๗  แม้การปกครองประเทศจะมีความพลิกผันมากมายและเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ได้

มีการน าระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบด้วย หลักความสามารถ (Competence) หลักความเสมอภาค 
(Equity) หลักความมั่นคง (Security) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เข้ามาเป็นกรอบแนว
ทางการวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ในระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ความหมายของระบบราชการไทย  
ค าว่า ระบบราชการ มีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลายประการแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถประมวลได้เป็น ๔ กลุ่ม 

ความคิดเห็น คือ  
กลุ่มแรก ให้ความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาใสแง่โครงสร้างขององค์กร ( Organizational 

Structure) ซึ่ งมี Victor Thomson และ Wallace Sayre เป็นผู้น าความคิดนี้ โด  Vector Thomson ได้อธิบายว่า 
องค์การที่จะถือว่าเป็นระบบราชการจะต้องประกอบด้วยการจัดล าดับอ านาจหน้าที่ (Authority) หรือล าดับชั้นการบังคับ
บัญชา (Hierarchy) ที่สลับซับซ้อนมากกว่าการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) (Vector A. 
Thompson, ๑๙๖๔, p. ๓๔) ส่วน Wallace Sayre ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า นอกจากจะประกอบด้วยล าดับชั้นการ
บังคับบัญชาของอ านาจหน้าที่แล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยลักษณะอ่ืนๆ อีก กล่าวคือ ต้องมีการแบ่งงานกันท าตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (Specialization of Tasks) มีระเบียบข้อบังคับ (Body lf Rules) มีระบบการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 
และมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะและบทบาทเฉพาะด้าน (Personnel with Specialized skills and roles) (Wallace S. 
Sayre in Nimrod Raphaeli) (ed), ๑๙๖๗, P ๓๕๓)  

กลุ่มที่สอง ให้ความหมายของระบบราชการ โดยพิจารณาในแง่พฤติกรรมหรือกิจกรรมองค์กรนั้นแสดงออกทั้งใน
รูปของปกติวิสัยและผิดปกติวิสัย การแสดงออกในรูปปกติวิสัย หมายถึง พฤติกรรมที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
แน่นอนและสมควรที่พึงกระท า ส่วนพฤติกรรมที่ผิดปกติวิสัย มีอาทิ การยึดถือระเบียบเคร่งครัดเกินไป หรือการรวม
อ านาจเกินไป เป็นต้น  

นอกจากนั้นยังมีเครื่องบ่งชี้พฤติกรรมซึ่ง Berger ได้อธิบายไว้ว่า ระบบราชการต้องมีเครื่องบ่งชี้ทางพฤติกรรม ๓ 
ประการ (Morroe Begger,) ๑๙๗๔,pp.๕๑๘-๕๒๙ คือ  

๑. การกระท าต่าง ๆ ของระบบราชการจะต้องมีความสมเหตุสมผลและเป็นสากลนิยม  
๒. พฤติกรรมของระบบราชการต้องมลีักษณะเป็นไปตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  
๓. พฤติกรรมของระบบราชการต้องกระท าไปด้วยการใช้วิจารณญาณ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายได้ใน

ภายหลัง  
กลุ่มที่สาม  ให้ความหมายระบบราชการ โดยพิจาณาในแง่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ( Objective 

Achievement) องค์กรใดที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การได้ ถือว่า



๕๗๙ 
 
เป็นระบบราชการ เช่น Peter Blan ได้ให้ค าจ ากัดความของระบบราชการว่า คือ องค์การที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
บริหาร หรือมีแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของประสิทธิภาพในการบริหาร (Peter Blau, ๑๙๕๖, p. ๖๐)   

กลุ่มที่สี่ ให้ความหมายของระบบราชการ โดยพิจารณาถึงบทบาท (Role) ของระบบราชการ มีความคิดเห็น
แตกแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก มี Max Weber เป็นผู้น ามีความเชื่อว่าระบบราราชการเป็นสิ่งดีงาม ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากมาย บทบาทที่ระบบราชการแสดงออกนั้นเป็นผลดีแกประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ฝ่ายที่
สองมีความเชื่อว่า ระบบราชการก่อให้เกิดข้อเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ บทบาทหรือการปฏิบัติงานของระบบ
ราชการไม่อาจที่จะมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงผลก าไรหรือขาดทุนเหมือนเช่นองค์การธุรกิจทั้งหลาย จึงไม่มี
มูลเหตุจูงใจเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบราชการแสดงบทบาทได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้ยังเห็นว่า ระบบราชการเป็นแหล่งที่มีการใช้อ านาจเกินขอบเขต ไม่มีการยืดหยุ่น ไม่เป็นส่วนบุคคล ขาด
ความคิดริเริ่ม มีกฎข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงานที่ล่าช้าและมีรายละเอียดหยุมหยิมมากเกินโดยไม่จ าเป็น และเป็นแหล่งที่
ต้องสูญเสียเงินของประเทศอย่างมากมาย   

อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความหมายของระบบราชการโดยส่วนรวมแล้วจะเห็นว่าระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งที่
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย (Objective Achievement) ขององค์การ ดังนั้นโครงสร้างของระบบราชการ จึงประกอบด้วย 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

๑. ล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy)  
๒. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
๓. การแบ่งงานหน้าที่และการฝึกอบรมให้มีความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization)  
๔. การมีระเบียบวินัย (Discipline)  
๕. การรวมการควบคุมแนะน าไว้ที่จุดศูนย์กลาง (Center Control)  
๖. การมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัว (Standard)  
ปัจจัยดังกล่าวนี้ ล้วนแต่จะช่วยท าให้การปฏิบัติงานของระบบราชการมีประสิทธิภาพสูงและมั่นคง แต่ในทาง

พฤติกรรมและบทบาทแล้วพบว่า ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตเทอะทะ ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวเหนี่ยวรั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปัญหาระบบราชการไทย  
ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีขอบเขตหรือพ้ืนที่ รวมถึงประชากรมากเหมือนประเทศให้ลายประเทศ แต่ประเทศ

ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน หรือระบบราชการ ทั้งระบบก็ว่าได้  โดยเฉพาะ
ปัญหาในการทุจริตต่อหน้าที่ของราชการ  เราจะเห็นได้ว่าในระดับชาติเมื่อมีการจัดระดับความโปร่งใสของระบบราชการ
ครั้งใดประเทศไทยมักจะติดอันดับที่ไม่น่ายินดีนัก รวมถึง ที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อในประเทศไทยเอง และส่วนหนึ่งคน
ไทยด้วยกันเองก็รู้สึกชาชินกับปัญหาเหล่านี้และพบเจอกับตนเองอยู่ทุกวันจนถือเป็นเรื่องปกติเสียแล้ว    

ปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งก็มีเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก เพียงแต่ว่าประเทศอ่ืน ๆ ที่เขามีนั้น
อาจจะมีมากน้อยต่างระดับกันไป ทั้งนี้อยู่ที่องค์ประกอบหลายประการ เช่น ระบอบการปกครอง , กฎหมาย, ความส านึก
ในหน้าที่, การมีศีลธรรม จรรยาบรรณ, การตรวจสอบความโปร่งใส, มีองค์กรที่มีอิสระที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ, ภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งร่วมมือกันในการช่วยตรวจสอบและไม่ให้ความร่วมมือในการกระท าการทุ จริตต่อหน้าที่ของ
ข้าราชการ, มีบทลงโทษที่รุนแรงเฉียบขาด หรือแม้กระทั่งระดับของการศึกษาของข้าราชการ เป็นต้น  

ในบทความของสภาหอการค้าไทยได้กล่าวไว้ว่า "คอรัปชั่น" เปรียบเสมือนมะเร็งร้าย รักษาให้หายยาก ท าให้คนที่
เป็นมะเร็งเสียชีวิต " คอรัปชั่น" ก็เหมือนกัน เป็นมะเร็งร้ายท าลายชาติ ถ่วงความเจริญของประเทศ ท าให้ประเทศล้าหลัง 
ถูกต่างชาติดูแคลน เห็นได้ชัดว่า ประเทศที่ได้จัดอันดับมี " คอรัปชั่น" น้อยที่สุดของโลก เช่น เดนมาร์ก , ฟินแลนด์
, นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์, แคนาดา จนถึงประเทศในเอเชียใกล้บ้านเราอย่างสิงคโปร์ บ้านเมืองของประเทศเหล่านี้เจริญ 



๕๘๐ 
 

รุ่งเรือง ประชาชนมีความสุข ตรงข้ามกับประเทศที่มี   " คอรัปชั่น" มาก บ้านเมืองมักด้อยพัฒนา ล้าหลัง ชาติมีแต่ปัญหา
รุมเร้า  

เป็นที่น่าเสียใจว่าไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มี " คอรัปชั่น" สูง สวนทางกับการที่ไทยได้รับการยกย่องว่าเป็น
ประเทศน่าท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสวยงาม มีโรงแรมและสายการบินดีที่สุดติดอันดับโลก คนไทยยิ้ม
แย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับผู้มาเยือน ต่างชาติชื่นชมนิยมเมืองไทยมาก    แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นประเทศมี "คอรัปชั่น" สูง 
ท าลายความรู้สึกท่ีดีของต่างชาติที่มีต่อไทยดังที่กล่าวมาอย่างน่าเสียดาย  

ดังนั้น ณ วันนี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยเราก าลังมีปัญหาใหญ่ และปัญหานี้ก็ฝังรากลึกมานาน
นับหลายสิบปี ซึ่งก็แก้ไขได้ยากมาก ทุกรัฐบาลที่ผ่านต่างก็มีนโยบายปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ทุกสมัย แต่ก็ไม่
สามารถที่จะปราบปรามได้หมด บางครั้งกลับกลายเป็นลูบหน้าปะจมูกเสีย ต่างตกอยู่ในสถานะน้ าท่วมปาก  

แต่ก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างว่า นับตั้งแต่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ คสช. น าโดย พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ประธาน คสช. และนายกรัฐมนตรี ได้เข้ายึดอ านาจเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗14 คณะรัฐบาลชุดนี้
ต่างก็ให้ค ามั่นสัญญาอย่างแข็งขันว่าจะท าการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่อย่างไรยังไม่ทราบได้ แต่ก็เห็นผลดังที่ได้ประกาศไว้ในหลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ องค์กรแล้ว  และผู้เขียนบทความก็
ขอให้ก าลังใจในการท าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างจริงใจ ทั้งรัฐบาลชุดนี้และชุดต่อ ๆ ไป ที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติต่อ
จากนี้ ทั้งนี้เพ่ือชาติบ้านเมืองและลูกหลานของเราในอนาคตให้มีความเจริญมั่นคง ถาวรสืบไป  
 

บทบาทพระสงฆ์กับการต่อต้านความทุจริต  
ในส่วนของบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะที่มีต้นทุนความซื่อสัตย์ทางสังคมสูง ประชาชนต่างมอบหมายความ

ไว้วางใจให้ด าเนินการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งก็น้อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่สุจริตเกิดขึ้น ในส่วน
ของการปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์ฝ่ายปกครอง ในส่วนของการเผยแผ่นั้นพระภิกษุสงฆ์หลายรูปต่างก็ท าหน้าที่ในการให้สติ 
เทศนาสั่งสอน ชี้แนะ แนวทางการประพฤติปฏิบัติให้แก่ญาติโยม หน่วยงานต่างๆ คู่กับสังคมบ้านเมืองมาโดยตลอด  ทั้งนี้ 
พระสงฆ์เองก็เป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีภาระ ความรับผิดชอบ และความรักความห่วงใยต่อชาติบ้านเมืองเช่นกัน ส าคัญสุด
ก็คือ สงฆ์เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี และคอยปกป้องศีลธรรมจรรยาไว้ให้คู่กับสังคม ดังจะยกตัวอย่าง
พอสังเขป   

ในการแสดงพระธรรมเทศนา ในเรื่อง  "  การเทศน์ป้องกันตามแนวทางการทุจริตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา" โดย...พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาจุฬาฯ เทศน์ " สุจริตกถา " กล่าวตอนหนึ่งว่า....มหาจุฬา
ร่วมกับส านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การจัดงานครั้งนี้เพ่ือเป็นโอกาสส าคัญในการแสดงถึง
ความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งสองพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม โดยมีพระปฐมบรมราชองค์การว่า... 
"เราจะครองแผ่นโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ค าว่า "โดยธรรม" หมายถึง "สุจริตธรรม" พระพุทธเจ้า
แสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกให้พระเจ้าสุทโทธนะ มีหน้าที่ด้วยความสุจริต มี ๓ ประการ ๑. "ไม่บกพร่องต่อหน้าที่" 
ท าหน้าที่ตนเองให้ที่สุด ร้องให้สุดค า ร าให้สุดแขน ท าให้ดีที่สุด ท าอะไรอย่าให้บกพร่อง ๒. "ไม่ละเว้นต่อหน้าที่" ผู้เป็น
บิดามารดาไม่ละทิ้งหน้าที่ในการสั่งสอนบุตรของตน เพราะถ้าบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนโจรด้วยเพราะไม่สั่งสอน
บุตร ๓. "ไม่ทุจริตต่อหน้าที่" ไม่ใช้หน้าที่ของตนในการท าการทุจริต รวมถึงทรัพย์สินเงินทอง ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิ
ชอบ  พระพุทธเจ้าตรัสว่า "บุคคลไม่ควรประพฤติหน้าที่ให้ทุจริต" อาณาจักรหรือประเทศจะล้มสลายถ้ามีการทุจริต กล่าว
ว่า... " สนิมเกิดแต่เหล็ก จะกัดกินเหล็ก " ซึ่งสภาพในสังคมไทยปัจจุบันมีการทุจริตจ านวนมากเป็นสนิมร้ายต่อประเทศ 
ลักษณะมือใครยาว สาวได้สาวเอา มีการแย่งอาหารกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาส แย่งอ านาจกันเป็นใหญ่ น าไปสู่
การขาดความสามัคคีในประเทศชาติ เป็นการละเมิดศีล ๕ ในข้อที่ ๒ คือ ถือเอาสิ่งของจากเจ้าของท่านไม่ได้ให้ ควรงด
เว้นด้วยวิรัติ ถือว่าเป็นการงดเว้น ต้องมีหิริ ความละอายแก่ใจ การส่งเสริมในเรื่ องศีล ๕ ของมหาเถรสมาคม จึงเป็นการ
ต่อต้านการทุจริตนั่นเอง   



๕๘๑ 
 

สมัยอดีตก็มีการทุจริต ทนันชาณิพราหมณ์มีการปล้นพระราชา ฉ้อราษฏร์บังหลวง อ้างพระราชาปล้นประชาชน 
อ้างว่าจะไปช่วยเหลือประชาชน แต่กลับเอาไปใช้ส่วนตัว อ้างว่าเอาเงินไปเลี้ยงบิดามารดา บุตร และ ณ สวนสัตว์แห่งหนึ่ง
มีการทุจริตต่อหน้าที่ ในการเลี้ยงเสือ ประชาชนมาดูเสือท าไมเสือไม่อ้วน เสือผอม ท าไมเสือผอมเป็นการตั้งค าถามของ
ประชาชน เพราะอาหารเสือโดนเบียดบัง ผู้อ านวยการสวนสัตว์ส่งผู้ตรวจการ ๓ คน มาตรวจทุจริตทั้ง ๓ คน จึงมีโครง
โลกนิติว่าด้วยว่า "เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อมังสา" กล่าวว่า  

 
เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ มังสา  
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา ไป่อ้วน  
สองสามสี่นายมา ก ากับ กันแฮ  
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน บาทสิ้นเสือตาย   
เสือ หมายถึง ประเทศชาติ รวมถึงประชาชนในชาติ ผู้น ารัฐ ข้าราชการ ต้องประพฤติสุจริตธรรม ประเทศถึงจะ

อยู่รอด 
นี่ถือว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาของพระมหาเถระ ผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่จรรโลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข 

หลากหลายภารหน้าที่ และบทความท่ีน ามาเสนอนี้ก็มีความสอดคล้องกับการเขียนบทความฉบับนี้  
 
หลักธรรมที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาทุจริต  
หลักธรรมเพื่อการป้องกัน  
ในเบื้องต้นที่ผู้เขียนบทความได้ตั้งปัญหาขึ้นว่า ระบบราชการของเรามีปัญหาอะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง ความ

จริงแล้วปัญหาของระบบราชการ มีมากมายหลายปัญหา ทั้งเรื่องปัญหาการจัดโครงสร้างของระบบราชการ , ปัญหาการ
รวมอ านาจ การแบ่งอ านาจ และการกระจายอ านาจที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการมาโดยตลอด
รวมถึงเรื่องปัญหาของงบประมาณ ความล่าช้าในการให้การบริการแก่ประชาชน โดยมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความไม่
สอดคล้องกับยุคสมัย ความไม่เป็นประชาธิปไตย หรืออ่ืน ๆ เข้ามาผสมผสานที่ให้ท าให้เกิดปัญหาในระบบราชการ   

แต่สิ่งส าคัญท่ีสุดของระบบราชการก็คือ “คน” มนุษย์ หรือ “บุคลกร” ที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานต่าง  ตามสายงาน
หรือ “ระบบราชการ” ที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ก็ว่าได้ โดยเฉพาะปัญหา “การทุจริต คิดมิชอบ หรือ 
เรียกตามสมัยว่า การคอรัปชั่น” นั่นเอง   

ความไม่ซื่อสัตย์หรือความเห็นแก่ตัวเป็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของบุคคลากรในหน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้ บางคน 
บางกลุ่ม ได้สร้างปัญหา สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมากในแต่ละปีงบประมาณ  

 ในบทความทางวิชาการฉบับนี้ผู้เขียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วทางศาสนาได้กล่าวถึงความ
ทุจริตว่าอย่างไรซึ่งก็มีอยู่มากมายผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาเป็นส่วนประกอบเพียงไม่กี่ข้อ  ได้ศึกษาวิเคราะห์ว่ามีหลักธรรม
ใดที่เป็นหลักธรรมที่จะช่วยป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการ   และเมื่อมีหลักธรรมใดบ้าง ผู้เขียนขอแบ่ง
หลักธรรมออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

 
ส่วนที่หนึ่ง หลักธรรมที่จะช่วยป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการ  
ส่วนที่สอง หลักธรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการ  

ส่วนที่หนึ่ง หลักธรรมที่จะช่วยป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการ  
๑) ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง คือ  
- หิริ ความละอายแก่ใจ  
- โอตตัปปะ ความเกรงกลัว  



๕๘๒ 
 

-ความละอายแก่ใจ มีบทกลอนบทของหลวงพ่อพุทธทาส หรือ พระธรรมโกศาจารย์ได้แต่งไว้บทหนึ่ง
ที่ว่า   

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนนกยูงมีดีท่ีแววขน  
หากใจต่ าเป็นได้แค่เพียงคน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา  
เมื่อเราได้ชื่อว่ามนุษย์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูง  หมายถึงเป็นผู้มีปัญญา มีความเจริญ เคารพในหน้าที่ รู้

ผิดรู้ชอบ ชั่ว-ดีแล้ว เมื่อคิดที่จะกระท าในสิ่งที่ท าในสิ่งที่เสียหาย ท าให้เกิดความละอาย เสื่อมศักดิ์เสียศรี ขาด
ความเคารพย าเกรงจากผู้อ่ืน แล้วขืนท า ญาติพ่ีน้องวงศ์วาร นอกจากจะท าให้ได้รับความอับอายแล้ว ยังส่งผลถึง
อนาคตของลูกหลานที่จะท างานรับใช้ชาติบ้านเมือง ประวัติเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคของลูกหลานได้  

 ฉะนั้นจึงอยากยกวลีของ ท่าน ว. วัชรเมธี ขึ้นมาอ้างที่ว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวท า สูงต่ าอยู่ที่ท าตัว”  
-โอตตัปปะ ความเกรงกลัว หลักธรรมนี้ไม่ได้หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาปเสมอไป เพราะคนที่คิดจะ

ทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความคิดในเรื่องความกลัวเรื่องบาป บุญ คุณโทษอยู่แล้ว   แต่สามารถน าไปใช้กับผลที่จะเกิด
กับตนเอง นั่นคือการถูกลงโทษ ซึ่งก็หนัก-เบาไปตามความผิด จะส่งผลต่อบั้นปลายของชีวิตได้  

๒) อานิสงส์แห่งพระวินัยมี ๒ อย่าง   
- ได้รับความแช่มชื่น ไม่ต้องเดือดร้อนใจ ซึ่งเรียกว่าวิปฏิสาร  
ข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์ย่อมมีความสนุกสนานร่าเริง อยู่ในที่แห่งใดย่อมมีความสุขกายสบายใจ ไม่

มีวิตกกังวล เชิดหน้าชูตาในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่กระท าตัวดุจวัวสันหลังหวะ เห็นอีกาบินผ่านก็เป็นทุก
เหลียวหน้าแลหลังกลัวผู้อื่น จับได้ไล่ทัน  

- ได้รับความสรรเสริญ แต่บุคคลอ่ืน ๆ  
ในหลักธรรม โลกธรรม ๘ ของพระพุทธเจ้า ที่ว่า มียศ เสื่อมยศ, มีลาภ เสื่อมลาภ, มีสรรเสริญ มีนินทา, 

และ มีทุกข์ มีสุข, มีมนุษย์มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งตราบใดที่ยังไม่สามารถตัดขาดจากกิเลสได้ นั่นคือ ยังมีความ
ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนได้กล่าวชื่นชมสรรเสริญอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยศถาบรรดาศักดิ์บางทีก็ไม่ได้ท าให้เกิด
หรือมีค่าเป็นเงินเป็นทอง แต่เป็นความสุขความภูมิ บุคคลที่ได้ชื่อว่า ทุจริตต่อหน้าที่ย่อมไม่มีใครสรรเสริญ มีแต่
คนนินทาให้เป็นทุกข์ เรียกว่า “กินร้อน นอนทุกข”์ หรือ “ก้มหน้าเป็นหอยโข่ง หอยแครง”   

 
หลักธรรมเพื่อการแก้ไข  

ในบทความฉบับเรื่องนี้ผู้เขียนมีความสงสัยว่าในฐานะที่เราเป็นเมืองพุทธประชาชนชาวไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาการทุจริตในระบบราชการเรามีหลักธรรมที่สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
เหล่านี้ดังที่ได้อธิบายไป ในส่วนของ การแก้ไขปัญหาการทุจริตนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรามีหลักธรรมใดที่จะสามารถน า
มาแก้ไขได้บ้าง ในบทความนี้ผู้เขียนได้เน้นถึง “มนุษย์” หรือบุคลากรของระบบราชการ และได้ให้ความส าคัญว่า 
“บุคลากร” เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบราชการ ในเรื่องของการทุจริต แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีองค์ประกอบอื่นเกี่ยวข้อง
ด้วย องค์ประกอบอ่ืนก็อาจจะมีส่วนเป็นตัวเอ้ือ หรือเป็นช่องโหว่ให้ “บุคลากร” สามารถกระท าผิดได้ง่าย เมื่อเราเน้นถึง 
“บุคลกร” ส่วนส าคัญของบุคลากรก็คือ จิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม เราจึงต้องน าหลักธรรมมาเป็นตัวน าในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี้  

๑) โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓  
- เว้นจากการทุจริต คือ ประพฤติชั่วด้วยกาย วาจา และใจ  
- ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา และใจ  
- ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง มี โลภ โกรธ หลง  
หลักธรรมโอวาท ๓ ของพระพุทธเจ้านี้ ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจเสียก่อนว่า ผู้เขียนบทความไม่ได้เหมารวมเอา

ว่า บุคลากรของรัฐจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติผิดคิดทุจริตต่อหน้าที่ทุกคน  บุคคลที่มีความประพฤติมิชอบมีอยู่ส่วนน้อย
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ของข้าราชการทั้งหมด แต่ถึงแม้ว่าจะมีส่วนน้อย เมื่อพวกเขาเหล่านั้นกระท าแล้ว ผลเสียหายมันมีมาก ทั้งส่วนทรัพย์สิน
และส่วนของประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมที่พึงจะได้รับ  

ดังนั้นหลักธรรมสามประการนี้จึงมุ่งที่จะสื่อถึงบุคคลเหล่านี้โดยตรงว่า ในเมื่อเราได้เคยกระท าการทุจริตมาก่อน
แล้ว ไม่เคยมีการประกอบสุจริตด้วยกาย วาจาและใจ ในจิตใจมีแต่ความหมกมุ่น หาวิธีหรือแนวทางที่จะหาโอกาสกระท า
การทุจริตอยู่ตลอดเวลา วันนี้เราต้องหาทางแก้ไขนิสัยส่วนตัวของเราให้ดีขึ้น คือ ละทิ้งนิสัยเดิมเหล่านั้นเสีย เพราะสมัย
ปัจจุบัน ทุกอย่างทั้งความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ หูตาประชาชน สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี่ ระบบการตรวจสอบ
ด้านอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพมากเหมือนมีหูทิพย์ตาทิพย์คอยสอดส่อง เป็นหูเป็นตาและสามารถที่เอาผิดได้อย่างหมดข้อ
สงสัย ดังนั้นเราต้องแก้ไขท่ีตัวเราตรงนี้ก่อน  

๒) ธรรมอันท าให้งาม ๒ อย่าง  
- ขันติ ความอดทน  
- โสรัจจะ ความเสงี่ยม  
ผู้หวังที่จะประสบกับความส าเร็จความอดทนเป็นธรรมที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างแรก ความอดทน

กับสิ่งที่รอคอยมักยาวนานและน่าทรมานเหลือเกิน ความอดทนในพระพุทธศาสนามีอยู่หลายอย่างดังที่ได้อธิบาย
ไปแล้วในเบื้องต้น แต่ส าหรับบางคน ที่อยากอยู่ดีมีสุข โดยวิธีการรวยทางลัด หรือใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องตามธรรมนอง
คลองธรรมความอดทนต่อสิ่งที่จะน าตนไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายนั้นนับว่าคุ้มค่า หมายถึงมีความอดทนต่อการ
ยั่วเย้าของทรัพย์สินสิ่งของที่ตนไม่พึงมีพึงได้โดยเฉพาะทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของคนทั้งแผ่นดินในอยู่ใน
รูปแบบและระบบต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐ   

ความเสงี่ยม เจียมตัวนี่ก็เช่นกัน เราต้องรู้สถานะภาวะของตนเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ในฐานะระดับใด แต่
ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องสันโดษอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรา ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยหาโอกาสในสิ่งที่ถูกที่ต้อง
ตามท านองคลองธรรม มิใช่ว่าเห็น คนอ่ืนเขามีอะไรก็อยากได้อยากมี บางคนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทแต่ซื้อรถเงิน
ผ่อน ราคาเป็นล้านมาขับ นั่นก็หมายถึงว่าไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัว แต่ถ้าเรามีรายได้ท่ีมา จากการงานที่ชอบก็ไม่
มีใครว่า    

ความอดทนและความเสงี่ยมหลักธรรมสองอย่างนี้เมื่อน ามาเป็นข้อแก้ไข  ตัวเองไม่ให้คิดนอกลู่นอกทาง 
หรือฉกฉวยโอกาสส าหรับบุคคลที่อยู่ในระบบราชการนับว่าเป็นหลักธรรมที่ต้องน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างยิ่ง   
   
๓) พรหมวิหารธรรม ๔  
- เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข  
- กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์  
- มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี  
- อุเบกขา ความวางเฉยไม่ดีใจเสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ  
ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่สิ้นกิเลส พรหมวิหารธรรม ๔ นี้มักไม่ค่อยเกิดขึ้นในใจเท่าใดนักส าหรับคนที่ไกล

วัด ไกลธรรม และบุคคลนั้นไม่ใช่ญาติพ่ีน้องของเรา แต่เมื่อใดที่เราขาดหลักธรรมเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมสากลที่
มนุษย์ทุกชาติภาษา เผ่าพันธุ์ต้องการคล้ายหรือเหมือนกัน  ว่าโดยส่วนบุคคลแล้ว การน าหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงานย่อมจะเป็นหลักประกัน หรือเป็นตัวป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเร าและ
หน้าที่การงาน การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในระบบราชการ เมื่อไม่มีหลักธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
หน้าที่รับใช้ประชาชนที่ดียังไม่ได้ คนของรัฐคือคนของประชาชน หรือ บุคคลสาธารณะทั่วไป มีภาระหน้าที่ที่ต้องให้การ
ดูแล หรือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน หลักธรรมเหล่านี้จึงเป็นตัวป้องกันอกุศลธรรมที่จะเกิดข้ึนกับตัวเราเอง และ
จะไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมด้วย  
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เราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและ
ประกาศให้พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่าน าไปเป็นแนวทางในการปกพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะภาวะต าแหน่งหน้าที่
การงานใดก็แล้วแต่ หลักธรรมเหล่านี้เป็นได้ท้ังหลักของการป้องกันและแก้ไข   

ดังนั้นหลักธรรมทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้น ามาเขียนถึงแม้ว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างแต่เพียงส่วนน้อย แต่ก็
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบราชการได้อย่างดี ที่จะน าพาทั้งตัวของ
บุคลากรที่อยู่ในระบบราชการ และทรัพย์สินผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวมได้รับการคุ้มครองรักษาและได้กระจาย
ทรัพย์ส่วนรวมเหล่านี้ให้เข้าถึงสาธารณะได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
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บทคัดย่อ 
 ความส าเร็จของพระสังฆาธิการยุคใหม่ ที่ต้องรับผิดชอบการบริหารงานคณะสงฆ์ในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่กล้าและ
แสดงความสามารถในการเป็นผู้น า เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องซึ่งพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบันมักประสบปัญหา
ได้แก่ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวัดและชุมชนใกล้เคียงอยู่ในระดับปานกลางและท างานแบบ
เชิงรับอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ไม่ขยายขอบเขตการท างานลงสู่ชุมชนเท่าที่ควรท าให้ขาดการรับทราบข้อมูลและปัญหาที่
แท้จริงพระสังฆาธิการบางรูปไม่มีนโยบายและการวางแผนที่ชัดเจนขาดการท างานเป็นระบบไม่มีเครือข่ายและที่ส าคัญคือ
ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะมาสนองงานด้านการพัฒนาแต่ละด้านนอกจากนั้นพระสังฆาธิการควรมีความรู้
ความสามารถมีบารมีและคุณธรรมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วต้องมีวุฒิความเป็นภาวะผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจนเกิดการยอมรับนับถือ
นอกจากจะเป็นผู้น าของวัดแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้น าทางวิญญาณของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในถิ่นนั้นๆเมื่อเกิด
ปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านศาสนวัตถุด้านศาสนบุคคลด้านศาสนพิธีและด้านการศึกษาอบรมก็สามารถแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามพระธรรมวินัยและด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในภาวะความเป็นผู้น าที่ดีและ
มีประสิทธิภาพและสามารถน ากลุ่มหรือหมู่คณะให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สืบไป 
 
ค าส าคัญ ผู้น า บริหาร พระสังฆาธิการ 
 
Abstract 

The success of a new era of Buddhist Monks. Responsible for the administration of the clergy 
present.In the present the succese The Price have many busy about organization manageThose who 
dareAnd the ability to show leadership. In order to be accepted by those involved.The Buddhist Monks 
in Modern Times Often face problemsMost were Buddhist Monks The focus is on the development and 
neighboring communities are moderate.And working reactively with the most scope to expand work 
into the community as they should. The lack of information and a real problem. Buddhist Monks certain 
policies and no clear plan.The lack of a system No network The key is the lack of personnel potential. 
To come to work on the development side. Moreover,  Buddhist Monks should have the wisdom and 
morality of human acts have a great relationship. Everyone needs a good leadership and effective. 
Which is an important factor affecting the behavior of the ministry of monks subordinate. Until the 
respectIn addition to being the leader of the temple, also known as the spiritual leader of the Buddhists 
and people of that country. 
 
When problems both in terms of artifacts. The religious parties in ordinances and educational 
training.You can fix the problems in the restructured went well. According to the Book of DisciplineWith 
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a panoramic vision of leadership is good and effective. And can be a group or groups to achieve goals 
set forever. 
Keyword : Leader managerEcclesiastical Officials  
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อสังคมไทย ต่อชาติบ้านเมือง ดังนั้น ประเทศไทยเ ป็นเมือง
พระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นได้มีต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบทบาทในการ
กล่อมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให้กับผู้คนในสังคมตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ที่เกี่ยวกับการ
บริหารสาธารณะตามความต้องการของประชาชนอีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับสังคมให้แก่ประเทศมาแล้วเป็น
อย่างดีนอกจากนี้พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ยังมีบทบาทส าคัญสูงมากต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
พร้อมกับการพัฒนาชุมชนกล่าวคือบทบาทในการเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวบ้านแล้วพระสงฆ์ยังให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวบ้านโดยการสั่งสอนอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมรวมทั้งช่วยสอนหนังสือแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆการสงเคราะห์ชาวบ้านที่ยากจนการสนับสนุนกิจการ
ต่างๆที่เป็นส่วนรวมของประชาชนการรักษาผู้ป่วยตามความสามารถของแต่ละท่านการให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพ
หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับชาวบ้านเป็นต้น 
 ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์รวมความเคารพนับถือเนื่องจาก
ชาวบ้านเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเป็นผู้เสียสละบ าเพ็ญตนเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
โดยบริสุทธิ์ใจและที่ส าคัญที่สุดคือเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆเหนือกว่าชาวบ้านสามารถเป็นที่
ปรึกษาแนะน าชาวบ้านในการแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งนี้ความศรัทธาและความสัมพันธ์ของชาวบ้านไทยที่มีต่อพระสงฆ์นั้น
ส่งผลให้พระสงฆ์ต้องเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของพระสงฆ์ตาม
พุทธด ารัสของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสกับพระสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาว่า“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”
และดังที่พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ปยุตฺโต) ได้แจกแจงหน้าที่ของพระสงฆ์ไว้ว่า“หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์มีบัญญัติไว้ว่า
เป็นผู้ให้ธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นการชี้แจงแนะน า ในเรื่องหลักความดีงามหรือการที่ จะช่วยให้มนุษย์ได้ประสบแต่
สิ่งที่ดีงามสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นความทุกข์ความขัดข้องต่างๆของประชาชน”วัดและพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นศูนย์กลาง
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาด้านต่างๆของประชาชนได้เป็นอย่างดีเปรียบประดุจเหมือนตะเกียง
ให้แสงสว่างเป็นประโยชน์แก่ผู้คนเป็นตะเกียงทางจิตวิญญาณของชาวบ้านฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้น าการริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งภายในวัดและภายนอกวัดด้วยหลักความถูกต้องดีงามและได้ประโยชน์สูงสร้างความเจริญก้าวหน้า
เป็นปึกแผ่นต่อวัดวาอารามและเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ภาวะผู้น าในการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะคือผู้น าต้องมี
คุณสมบัติเช่นมีสติปัญญาความรู้ความดีงามและความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากัน
ไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก๓ประการคือมองกว้างคิดไกลและใฝ่สูงตลอดจน
ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม
ต่อไป 
 ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ าพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) ได้กล่าวแก่ศษิยานุศิษย์ว่าวัดจะเจริญดีมี
ความมั่นคงมีการพัฒนาและมีสันติสุขแก่วัดและสังคมก็ด้วยเหตุปัจจัย๔ประการได้แก ่
 ๑.มีสมภารดีคือมีพระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้น าผู้ได้อบรมตนตามพระธรรมวินัยดีตั้งตนอยู่ใน
คุณอันสมควรมีสติปัญญาสามารถปกครองพัฒนาดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในวัดให้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี 
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 ๒. มีธรรมดีคือมีการศึกษาอบรมทั้งปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาดีเพ่ือความถึงปฏิเวธ
สัทธรรม 
 ๓. มีพระดีมีเจดีย์คือปูชนียวัตถุส าคัญได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และแม้รูปเหมือนของ
บุรพาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมสูง 
 ๔. มีวัดดีคือมีบริเวณวัดที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสงบร่มรื่นสัปปายะเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาชุมชนผู้ประสงค์ศึกษาหาความรู้มาบ าเพ็ญกุศลคุณความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้เกิดความสงบ
สุขทางใจ๑๖ 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง
เหมือนกับประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าแล้วส าหรับการพัฒนาที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาจากส่วนกลางและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคือข้าราชการเป็นผู้ด าเนินการแผนงานและโครงการที่น าเสนอเพ่ือด าเนินการ
จึงมักสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลเป็นส าคัญโดยขาดความสนใจถึงข้อเท็จจริงว่าแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาชนบทต่างๆนั้นจะสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดังนั้นจึงไม่น่า
แปลกใจที่แผนพัฒนาของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ในปัจจุบันและผลที่
เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาที่ประเทศไทยได้ตามรอยการพัฒนาของประเทศทางตะวันตกท าให้อาชญากรรมยาเสพติดโสเภณี
ความยากจนการคอรัปชั่นการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วคนอพยพเข้าเมืองชุมชนล่มสลายฯลฯปัญหาเหล่านี้มี
แนวโน้มมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ๑๗ 
 ด้วยเหตุนี้ภาวะผู้น าในการบริหารงานของเจ้าอาวาสนั้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ศาสนกิจ
และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพราะเจ้าอาวาสนอกจากจะมีความรู้ความสามารถมีบารมีและคุณธรรมมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีแล้วจะต้องมีรูปแบบผู้น าที่มีประสิทธิผลสูงซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการยอมรับนับถือการให้ความอุปถัมภ์บ ารุงในกิจการของวัดจาก
พุทธศาสนิกชนเจ้าอาวาสนั้นนอกจากจะเป็นผู้น าของวัดแล้วยังได้ชื่อว่า “เป็นผู้น าทางวิญญาณ”ของประชาชนในถิ่นนั้นๆ
เนื่องจากพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชนโดยที่ภาวะผู้น าในการบริหารงานของเจ้าอาวาสเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดดังจะเห็นได้ว่าบางวัดเจ้าอาวาสตัดสินในด าเนินงานทุกอย่างด้วยตนเองไม่
ปรึกษาหารือไม่ยอมรับฟังความคิดของคณะสงฆ์และกรรมการวัดเพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้น าแบบเผด็จการ (Autocrat)ย่อม
ไม่ได้รับความเชื่อถือและความร่วมมือจากคณะสงฆ์และกรรมการวัดเท่าที่ควร ท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิผลต่ า 
บางวัดเจ้าอาวาสก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินงานใดๆมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และกรรมการวัดก่อนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันไม่สามารถตกลงกันได้ก็ถือมติเสียง
ข้างมากเป็นหลักในการด าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจมุ่งงานมุ่งความสัมพันธ์และมุ่งประสิทธิผลของงานควบคู่กันไปเป็น
ผู้น าแบบ“ผู้หนีงาน” (Deserter)ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสย่อมมีประสิทธิผลต่ ามาก๑๘ 
 ปัญหาอันเนื่องจากความเป็นผู้เผด็จการของผู้น า ความไม่มีประสิทธิภาพในการท างานก็ดี การถือเสียงข้างมาก 
การใช้อิทธิพล ความไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ดี การขาดแรงจูงใจ ขาดวิสัยทัศน์ในการท างานก็ดี สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการเกี่ยวกับการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าที่มีคุณสมบัติไม่
บริบูรณ์ ไม่ครบถ้วนตามสถานภาพในความเป็น เจ้าอาวาสในแต่ละวัดนี่เองที่จะท าให้วัดนั้นๆ ไม่มีการพัฒนาไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักค าสอนหรือหลักของการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
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๑๗พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ์ ,๒๕๔๙), หน้า ๗๔. 
๑๘พระศรีปริยัตโิมล ี(สมชัย กุสลจิตโฺต), สงฆ์ผู้น าสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 

หน้า๘๒ - ๘๓. 



๕๘๘ 
 
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ด้วยการให้ความส าคัญช่วยเป็นธุระสอดส่องดูแลรักษาศาสนวัตถุศาสนบุคคล พิธีกรรม
ต่างๆ หรือท าหน้าที่ในการให้ความรู้ ให้การศึกษาอบรมส่งเสริมแนะน าแก่บรรพชิตภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทายกทายิกา
ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามสัมมาปฏิบัติน าหลักธรรมค าสั่งสอนตามพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติมาอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคม เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างของเจ้าอาวาสรูปอ่ืนๆ ได้ซึ่ง
ถือว่าเป็นผู้น าที่ล้มเหลว ในการเป็นผู้ปกครองดูแลและบริหารกิจการของวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
เนื่องจากวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลย่อมน าพาวัดให้เจริญรุ่งเรืองได้ยากยิ่ง ดังนั้น การศึกษาแบบผู้น าของเจ้าอาวาสจึง
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะน าผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมการบริหารกิจการของวัดให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นอัน
จะส่งผลให้พระพุทธศาสนาด ารงมั่นคงสืบต่อไป 
 
ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าหรือภาวะผู้น า 

ปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานต่างๆให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นก็คือผู้น าถ้าผู้น ามีความสามารถในการเป็น
ผู้น าเช่นมีความรู้มีคุณธรรมมีความสามารถรอบด้าน หรือมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้น านั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องศึกษาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้น าการที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
และไม่ใช่เรื่องยากหากผู้น ามีคุณธรรมมีความสามารถมีทักษะและประสบการณ์ดังนั้น แนวคิดหลักความเป็นผู้น าอัน 
ได้แก่ ๑. คน๒. ลักษณะของคน๓. บุคลิกและลักษณะความสามารถและอิทธิพล๔. มีลักษณะโดดเด่น มีวิสัยทัศน์๕.มี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนการตัดสินใจ๖. มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อ่ืนในกลุ่ม ๗. มีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ใน
หน่วยงาน 
 ผู้น าจึงหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งรับบทบาทเป็นผู้บริหารประสานประโยชน์ในกลุ่มเสมือนเป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลและอ านาจสามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุ่มให้ปฏิบัติงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้บุคคล
ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน๑๙การแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่างๆใน
องค์กรต่างๆต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้น าและมีความเป็นผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผ ลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้าผู้น าคือบุคคลที่สามารถชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็ม
ใจท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆลงได้และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ รวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืนและประสานงานให้ผู้อื่นช่วยท ากิจการงาน
ต่างๆของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจที่มีจุดมุ่งหมายที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความสามารถที่
จะจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายนั้นผู้น าหมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนโดยผ่าน
กระบวนการสื่อสารทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๒๐ 
 
การเกิดภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น ามีก าเนิดหรือที่มาจากหลายระดับตามแต่สถานการณ์ค่านิยมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวก าหนดหรือบ่งชี้ว่า
จะสามารถน าพาสมาชิกหรือสังคมให้ประสบกับความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดจากข้อความที่ยกมาดังกล่าวนี้ผู้น าจะต้อง
เป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมจึงจะว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษบุคคลอ่ืนๆได้ ดังนั้นก าเนิดภาวะของผู้น า๔ประการคือ๑. 

                                         
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), หน้า

๕๗๘. 
๒๐พระถนัดวฑฺฒโน ( บุตรสวัสดิ์), " การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม๗",วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต

,(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).หน้า ๕๔. 



๕๘๙ 
 
ผู้น าโดยก าเนิด ๒. ผู้น าที่มีความอัจฉริยะ๓. ผู้น าที่เกิดขึ้นตามสายงาน๔. ผู้น าตามสถานการณ์จากการศึกษาก าเนิดผู้น า
หรือภาวะผู้น าจากนักวิชาการท้ังหลาย๒๑ 
 ผู้น าที่ก าเนิดมาจาก๒จุดใหญ่ๆคือผู้น าโดยก าเนิดหมายถึงผู้น าประเภทนี้ได้มาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษเช่น
การได้รับแต่งตั้งสืบทอดเป็นรัชทายาทหรือราชวงศ์และผู้น าเกิดจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถความกล้าหาญหรือบุคคล
นั้นมีคุณสมบัติต่างๆในความเป็นผู้น าในตัวของเขาเองมีผู้ให้ความหมายภาวะผู้น าไว้หลายลักษณะที่สอดคล้องกันซึ่งเป็น
กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของสมาชิกของกลุ่มผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของผู้น า
ผ่านทัศนคติของนักวิชาการและนักบริหารมารวบรวมไว้พอสังเขปเช่น“การที่บุคคลคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น านั้นขึ้นอยู่
กับหน้าที่และความช านาญของเขาในขณะนั้นว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งในยามวิกฤติได้เช่นสงครามทฤษฎี
นี้เชื่อว่าภาวะผู้น าสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองตัวอย่างผู้น าในทฤษฎีนี้คือ
มหาตมะคานธีและมาร์ติลคูลเตอร์ดิง เป็นต้นความเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้โดยต้องใช้หลักการวิเคราะห์ก็จะ
สามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผู้น าได้เช่นเดียวกันกับการศึกษาภาวะผู้น าในความเชื่อด้านต่างๆจิตวิเคราะห์เข้าใจถึง 
ID คือสัญชาติญาณโดยก าเนิดของมนุษย์ Ego การได้รับภายหลังการเลี้ยงดูการฝึกฝนเรียนรู้และ Super ego เป็นมโน
ธรรมให้ผู้นั้นใช้วิจารณญาณในสิ่งที่ควรปฏิบัติจาก Egoที่ได้รับมาจากหลักและแนวคิดของนักวิชาการท่ีได้ศึกษามาแล้วนั้น  
 
บทบาทหน้าที่ของผู้น า 
 บุคคลที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามย่อมมีหน้าที่ต้องกระท าหรือรับผิดชอบตามวุฒิภาวะความรู้
ความสามารถผู้น าเช่นเดียวกันเมื่อด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าของกลุ่มแล้วย่อมมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามฐานะ
ดั้งนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมบทบาทหน้าที่ของผู้น าตามแนวความคิดของท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ว่า  
 บทบาทหมายถึงการท าหน้าที่ที่ก าหนดไว้เช่นบทบาทพ่อแม่บทบาทครูหรือหน้าที่ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับปัจเจกบุคคลสังคมเป็นเครือข่ายของสถานภาพและความ
คาดหวังส่วนปัจเจกบุคคลผู้ครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานภาพที่ครอบครองจะมีลักษณะที่ส าคัญ๒อย่างคือ 
 ๑. ลักษณะเกี่ยวกับตน (Self - Related Characteristics) ได้แก่ลักษณะต่างๆของบุคคลตามที่เขาคิดว่าเป็น
หรือมีลักษณะเช่นนั้น (Self - Conception) ลักษณะนี้จะมีผลต่อการประพฤติตามสถานภาพที่เขาด ารงและจะเป็นฐาน
ในการเลือกความคาดหวังประเภทต่างๆมาเป็นแนวในการประพฤติตามสถานภาพ 
 ๒. ความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาทความสามารถเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดของแต่ละบุคคลส่วน
ทักษะเป็นสิ่งเรียนรู้ภายหลังแต่ทั้งสองสิ่งก็เกี่ยวสัมพันธ์กันหากไม่มีความสามารถเป็นทุนทักษะก็ไม่อาจเกิดได้ด้วยทักษะ
และความสามารถในการแสดงนี่เองท าให้บุคคลแสดงบทบาทได้ หรือพฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ
ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้
รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหรือหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ านาจนั้นหมายถึงพฤติกรรมที่ เห็นได้เป็นการ
กระท าของบุคคลผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมีการแสดงบทบาทแบบเดียวกันตามบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้คือพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท าตามหน้าที่เช่นเป็นครูต้องสอน
นักเรียนเป็นต ารวจต้องพิทักษ์สันติราษฏร์ทหารต้องเป็นรั้วของชาติเป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่เป็นต้น๒๒ 

                                         
๒๑สุพานีสฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), 

หน้า๒๙๖. 
 

 ๒๒กิติตยัคคานนท,์ เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที๑่ , (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้า๒๒. 
 



๕๙๐ 
 
 ดังนั้น ผู้น า จึงมีบทบาทของความเป็นภาวะผู้น าซึ่งผู้น า (Leadership roles) ที่ดีขององคการควรมีลักษณะเช่น
เปนตัวแทนในทุกสถานการณ Figurehead) ผูน าที่มีต าแหนงสูงขององคการจะตองเปนตัวแทนท ากิจกรรมตางๆ  เช่นว่า 
 (๑) เปนตัวแทนที่ดีขององคการ  
 (๒)เปนตัวแทนที่จะรวบรวมขอมูลที่อยูภายนอกองคการ  
 (๓) ใหการตอนรับแขกผูมาเยือน หรือเปนนักพูดที่ดี(Spokesperson)ผูน าจะตองมีความสามารถในการพูดและ
น าเสนอกิจกรรมตลอดจนมีการวางแผนมีความสามารถในดานตางๆ และมีวิสัยทัศนที่ดีกับบุคคลหรือฝายตางๆได้ 
คุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
 คุณลักษณะความเปนผูน าที่ดีนั้นเปนทั้งศาสตร Science) และศิลป Arts) กลาวคือสามารถวิเคราะห์ ขอมูลอย
างเปนระบบ(systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหารองคกรใหส าเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูง
มาแลว ประมวลขึ้นเปนหลักหรือทฤษฎี(theory) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร Scientific Method) ส าหรับใชเปนแน
วทางในการปฏิบัติ ง านของหั วหน าฝ ายบริหาร (CEO)ให เกิ ดประโยชน แก การปกครองการบริห ารที่ ดี
(GoodGovernance)กลาวคือใหบรรลุผลส าเร็จดีมีประสิทธิภาพสูงไดเพราะเหตุนั้นประมุขศิลปะ คือคุณลักษณะความเป
นผูน าที่ดีจึงชื่อวาเปนศาสตร์นอกจากนี้คุณลักษณะการเปนผูน าที่ดีนั้นยังเกิดจากการที่บุคคลไดเคยศึกษาหาความรูฝกฝ
นอบรมบมนิสัยและเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูน าที่ดีมาแตปางกอนคือแตอดีตกาล จนหลอหลอมบุคลิกภาพและ
สภาวะความเปนผูน าที่ดีปลูกฝงเพ่ิมพูนอยูในจิตสันดานยิ่งขึ้นตอๆมาจนถึงปจจุบันความเปนผูน าที่ดีเชนนี้จึงชื่อวาเป
นศิลปซึ่งก็คือบุญบารมีนั่นเอง 
แบบของผู้น า 
 การศึกษาแบบของผู้น านับว่าเป็นเรื่องสับสนไม่น้อยเพราะแบบของผู้น าย่อมแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์
เวลาและสถานที่ดังนั้นจึงมีนักวิชาการให้ความเห็นในเรื่องของแบบผู้น าแตกต่างกันออกไปมีดังต่อไปนี้รูปแบบผู น าที่
เหมาะสมภายในสถานการณอยางใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแบบของผู้น าจะก าหนดตามความมากน้อยการมีส่วนในการ
ตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาโดยเขาไดน าแนวคิดมาจากแทนเนมบัมและชมิดท์(Tannenbaum and Schmidt) และ
พัฒนามาเปนรูปแบบการตัดสินใจของผูน าซึ่งมีอยู ๕รูปแบบได้แก่  
 ๑. ผูน าแกปญหาหรือตัดสินใจโดยใช้ขอมูลที่ตนเองมีแลวเทานั้น (Autocratic II) 
 ๒. ผูน ารับขอมูลที่จ าเปนของผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองโดยอาจจะบอกหรือไมบอกป
ญหานั้นกับผูใตบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาไมมีสิทธิ์ในการเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจ (Autocratic II) 
 ๓. ผูน ายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเป
นรายบุคคล หรืออาจขอค าแนะน าตางๆ เทาที่จ าเปนแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองโดยอาจน าหรือไมน าขอเสนอ
แนะของผูใตบังคับบัญชาเขามารวมตัดสินใจดวย(Consultative I) 
 ๔. ผูน ายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
หลังจากนั้นผูน าจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาแลวจึงตัดสินใจแกปัญหาดวยตนเองซึ่งการตัดสินใจนี้อาจจะ
สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของผูตามก็ได Consultative II) 
 ๕. ผูน ายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ หลังจากนั้นผูน าและผูตามจะร
วมกันสรางและประเมินทางเลือกในการแกปญหาโดยใชมติของกลุมผูน าไมพยายามที่จะใชอิทธิพลของตนเพ่ือใหยอมรับ
วิธีการแกปญหาในแบบที่ตนตองการแตเต็มใจที่จะยอมรับและน าเอาวิธีแกปญหาของกลุมไปปฏิบัติ (Group Decision) 
 รูปแบบผูน าทั้ง ๕รูปแบบจะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นผูน าจะเลือกใชรูปแบบใดขึ้นอยู
กับปจจัยส าคัญ๒ประการคือผูน าแนใจวาการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพและผูน าแนใจวาการตัดสินใจนั้นสมาชิกในกลุ
มยอมรับวาจ าเปนตอการด าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
อ านาจของผู้น า ตามกฎหมายหลักการเหตุผล 



๕๙๑ 
 
 เมื่อมนุษย์มารวมตัวกันมากเข้าจนกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายก็เกิดขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กฎเกณฑ์บังคับแก่บุคคลในสังคมและเป็นแนวทางในการปกครองรวมทั้งเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎหมายจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ปกครองบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมทั้งสังคมภายในประเทศและสังคมโลกบุคคล
ต่างๆในสังคมหรือในโลกนี้ย่อมมีอ านาจหรือก าลังที่แตกต่างกันไปตามฐานะหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบผู้น าก็เช่นเดียวกันย่อมมี
อ านาจมากบ้างน้อยบางตามต าแหน่งที่รับมอบหมายดังนั้นเพ่ือความเข้าใจในอ านาจและขอบเขตของอ านาจของผู้น า 
 กฎหมายบ้านเมืองของไทยในปัจจุบันเกิดจากการศึกษากฎหมายที่เรียกว่า“นิติวิธี”(Legal methodology)คือ
วิธีการศึกษากฎหมายวิธีการบัญญัติกฎหมายตลอดจนวิธีการใช้และการตีความกฎหมาย  Civil Law มีที่มาจากระบบ
กฎหมายโรมันและได้รับการพัฒนาต่อมาในประเทศต่างๆในยุโรปได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและได้ขยายอิทธิพลไปยัง
ประเทศต่างๆเช่นสเปนเนเธอร์แลนด์กรีกเบลเยี่ยมและยังมีอิทธิพลต่อไปยังประเทศในอเมริกากลางอเมริกาใต้เอเชียและ
อาฟริกาอีกด้วย 
 ในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติได้แก่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งส่วน
กฎหมายสารบัญญัติได้แก่กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์การบัญญัติขึ้นครั้งแรกของกฎหมายดังกล่าวเป็นผลมา
จากการได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ให้กฎหมายของไทยอยู่ในฐานะ
ที่นานาอริยะประเทศให้การยอมรับเนื่องมาจากสนธิสัญญาบาวริงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศ
ไทย(สยาม)และประเทศอังกฤษรัฐธรรมนูญที่ท าการศึกษาคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐เนื้อหา
ส าคัญของรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ส าคัญที่กระจ่างแจ้งชัดเจนสามารถใช้เป็นหลักในการ
ปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ได้มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมข้ึนตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในส่วนของพระสงฆ์เอง มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันคือพ.ศ. ๒๕๐๕แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕เหตุที่ใช้พระราชบัญญัติ๒ฉบับคู่กันเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ .ศ. ๒๕๐๕มี
เจตนารมณ์ในการรวมอ านาจให้สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและ
พระธรรมวินัยแต่เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายใช้มาเป็นเวลานานบทบัญญัติบางมาตราไม่ ชัดเจนไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปี๒๕๓๕และในบางกรณีมิได้บัญญัติไว้ท าให้เกิดปัญหามากมายในทางปฏิบัติเพ่ือให้ได้ใจความชัดเจนและ
สะดวกในการตีความดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕จึงถูกน ามาใช้เพ่ิมเติมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในปี๒๕๓๕และเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติโดยเป็นการแก้ไขและเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕๒๓ 
 
อ านาจของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา 
 การมีบารมีตามคติทางพระพุทธศาสนาจึงขึ้นอยู่กับการกระท าของตนเองเป็นส าคัญหากการกระท าของตนเองไม่
ว่าในอดีตหรือปัจจุบันไม่ดีผลที่ได้รับก็เป็นผลที่ไม่ดีเพราะมนุษย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระท าของตนเองซึ่งเป็นกฎที่
มีความยุติธรรมที่สุดเรียกว่ากฎแห่งกรรมดังพระพุทธด ารัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรม
เป็นก าเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัยกรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตบารมีเป็นแหล่งที่มาของ
อ านาจเพราะบารมีเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้อ านาจกลายเป็นสิ่งที่ชอบธรรมกล่าวได้ว่าบารมีคืออ านาจประเภทหนึ่งบารมี
และอ านาจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะถึงแม้ว่าจะมียศศักดิ์หรือต าแหน่งหน้าที่การงานสูงเพียงใดก็ตามแต่ถ้า
                                         

๒๓พระครูสมณธรรมสมาทาน, รวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมที่ระลึกพระธรรมธีรราชมหามุนี, (กรุงเทพมหานคร: 
อาทรการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หน้า๕๗– ๖๐. 
 



๕๙๒ 
 
ขาดบารมีก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องประสงค์ให้ส าเร็จลงได้บารมีจึงมีความเกี่ยวพันธ์ที่ส าคัญกับเรื่องของ
การเมืองความรู้เรื่องบารมีจึงพลอยท าให้รับรู้เรื่องของการเมืองไปด้วยบารมีสามารถแบ่งออกได้เป็น๒ประเภทคือ 
 ๑) บารมีที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดบารมีชนิดนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามขวนขวายแต่อย่างใดเช่นการเกิดมาในชาติ
ตระกูลสูงร่ ารวยมีทรัพย์มากบิดามารดาเป็นผู้มีอ านาจอยู่แล้วบารมีชนิดนี้เป็นสิ่งที่ได้มาแล้วในตอนก าเนิดแต่การที่จะมี
บารมีต่อต่อไปหรือไม่หรือว่าจะรักษาบารมีนั้นให้อยู่กับตนตลอดไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบารมีในข้อ๒ด้วยคือ 
 ๒)บารมีที่เกิดจากการสั่งสมในปัจจุบันคือเกิดการแสวงหาสร้างสรรค์ขึ้นมาภายหลังบารมีชนิดนี้เป็นสิ่งส าคัญมาก
เพราะจัดเป็นกรรมปัจจุบันเช่นตอนเกิดมาเกิดในตระกูลชาวนาที่ยากจนแต่อาศัยมุมานะความขยันหมั่นเพียรของตนเอง
ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความส าเร็จได้มีหน้าที่การงานที่ดีบางครั้งได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจสูงสุดในการบริหาร
ประเทศท้ังนี้เป็นบารมีที่สร้างสรรค์ขึ้นในปัจจุบันแต่บารมีชนิดนี้ก็ข้ึนอยู่กับบารมีในข้อแรกด้วยถ้าไม่มีบารมีในอดีตชาติมา
ส่งเสริมสนับสนุนปัจจุบันชาติจะสั่งสมอย่างไรก็ยากล าบากมากเพราะก าลังกรรมมีไม่เพียงพอการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระศาสดาเอกในโลกและทรงได้รับการเคารพเทิดทูนมานับพันๆปีแล้วนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการที่พระองค์
ทรงบ าเพ็ญบารมีหรือบ าเพ็ญเพียรในปัจจุบันชาติเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมีนานนับชาติไม่ถ้วนบารมีที่
พระองค์ทรงบ าเพ็ญมานั้นมีทั้งระดับสามัญระดับกลางและระดับสูง 
 ในทางปฏิบัตินั้นผู้น าคือหัวหน้าของหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะผู้น าใน
ทางการบริหารงานแล้วจะประจักษ์ชัดว่าผู้น าขององค์การหรือหน่วยงานคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆและ
เมื่อพิจารณาในแง่ของกลุ่มผู้น าคือผู้บริหารงานของกลุ่มโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการการจูงใจการริเริ่มการ
ประนีประนอมและประสานงานส าหรับการศึกษาของกลุ่มพฤติกรรมนั้นจะเน้นความส าคัญของภาวะหน้าที่ของผู้น า
เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเป็นใหญ่พฤติกรรมต่างๆดังกล่าวของผู้น าจะด าเนินไปได้ก็โดยอาศัยอ านาจหน้าที่และอ านาจ
บารมีเป็นเครื่องมือทั้งในลักษณะที่เป็นแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการทั้งนี้เพ่ือให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มท าให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ค าว่า “อ านาจหน้าที่” นี้เป็นผลที่เกิดจากความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่นั้นมีลักษณะ
เป็นสิทธิ์เช่นสิทธิในการวินิจฉัยสั่งการสิทธิในการบังคับบัญชาและสิทธิในการบริหารงานเป็นต้นอ านาจหน้าที่เป็นอ านาจที่
อยู่ในสถาบันทางการบริหารโดยอาจมีรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับและธรรมเนียมประเพณีนิยมระบุให้ไว้แก่
ผู้บังคับบัญชาทุกต าแหน่งที่มีการบังคับบัญชาตามล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชาซึ่งเรียกว่าสิทธิในการบังคับบัญชา
อ านาจหน้าที่ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธินี้หมายถึงอ านาจหน้าที่ที่บุคคลใดก็ตามถ้าด ารงต าแหน่งตามที่ได้ระบุให้ไว้ย่อมจะทรง
สิทธิ์นั้น 
 ส่วนค าว่า“อ านาจบารมี”ก็เป็นอ านาจอีกชนิดหนึ่งในลักษณะของการใช้สิทธิ์เป็นความสามารถที่จะใช้อ านาจให้
ผู้อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่งได้เพียงใดอ านาจชนิดนี้ชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านที่ความรู้ความสามารถตลอดจนความสัมพันธ์
ของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่จะใช้อ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้ได้ทั้งน้ าใจ
และผลงานนั้นเองในกรณีนี้จะเห็นได้ประจักษ์แจ้งยิ่งขึ้นถ้าพิจารณาถึงผู้น าซึ่งไปด ารงต าแหน่งเดียวกันต่างวาระกันผู้น าแต่
ละคนจะมีอ านาจบารมีไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องผู้น าจึงจ าเป็นจะต้องทราบถึงแหล่งที่มาของอ านาจชนิด
ต่างๆซึ่งผู้น าใช้ในการปกครองบังคับบัญชาหรือโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตามด้วยความเต็มใจโดยจะกล่าวถึงที่มาของ
อ านาจในทัศนะของนักวิชาการที่กล่าวถึงเรื่องอ านาจบารมีและเรื่องพละก าลังต่างๆตามหลักพระพุทธศาสนาในการเป็น
ผู้น าปกครองบังคับบัญชาผู้อ่ืนนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้น าก็คืออ านาจในการบังคับบัญชาให้คนอ่ืน
เชื่อฟังและปฏิบัติตามเรื่องอ านาจและที่มาของอ านาจต่างๆดังกล่าวมานี้ก็เป็นผลมาจากแนวความคิดของนักวิชาการที่
สนใจที่ค้นคว้าในด้านนี้แต่ถ้าจะกล่าวตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ว่า “อ านาจย่อมเป็นใหญ่ใน
โลก” 
 พุทธสุภาษิตบทนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอ านาจท าให้ผู้น าหรือผู้ปกครองเป็นใหญ่ได้เพราะว่าการบังคับบัญชาขึ้นชื่อว่า
อ านาจเกิดขึ้นในตนอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยต าแหน่งหน้าที่อย่างหนึ่งอ านาจนี้ย่อมเป็นใหญ่ในอันจะบงการทั้งปวงคนเราใน
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โลกย่อมเกรงกลัวอ านาจแต่อ านาจนั้นที่เป็นใหญ่ในโลกในที่นี้หมายถึงอ านาจที่ประกอบด้วยคุณธรรมแต่ละประเภทก็ย่อม
มีอ านาจเป็นของตนเองในหลักพระพุทธศาสนาได้เรียกว่า “พละ” คือก าลังหรือแรงของคนไว้๘ประการ ดังนี้ 
 ๑) โกณฺณพลาทารกาทารกแรงร้องให้๒) โกธพลามาตุคามามาตุคามแรงโกรธ๓) อาวุธพลาโจราโจรแรงอาวุธ๔) อิสฺส
ริยพลาราชาโนพระราชาแรงอ านาจ๕) อชฺฌตฺติกพลาพาลาคนพาลแรงหาเรื่อง๖) นิชฺฌตฺติกพลาปณฺฑิตาบัณฑิตแรงรั้งสติ๗) 
ปติสงฺขานพลาพาหุสฺสุตาพหูสูตแรงพิจารณา๘) ขนฺติพลาสมณพราหฺมณาสมณพราหมณ์แรงขันติ 
 
อ านาจตามธรรมเนียมและประเพณี 
 อ านาจชนิดนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองแล้วผู้นับถือ
ปฏิบัติอยู่ในกรอบของประเพณีนั้นอันเป็นที่ย่อมรับของบุคคลทั่วไปลักษณะของอ านาจนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมจากท่านผู้รู้
ดังต่อไปนี้ขนบธรรมเนียม (ประเพณี) หมายถึงสิ่งที่เรายอมรับปฏิบัติตามกันมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดเป็นความเคยชินและไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมา
นานใช้กันอย่างแพร่หลายการปฏิบัติก็ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดให้ปฏิบัติ แต่พระพุทธเจ้าทรงวางระบบรูปแบบกา ร
บริหารและการปกครององค์กรไว้ ๓ รูปแบบ คือ  
 ๑. ระยะต้นหรือระยะแรกพระองค์ทรงปกครองเองโดยมีพระองค์เป็นพระประมุขวิธีที่รับผู้เข้ามาอยู่ในปกครอง 
เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา (พุทธาธิปไตยหรือปิตาธิปไตย)   
 ๒. ระยะกลางหรือระยะท่ี ๒ ทรงมอบอ านาจให้อภิปูชนียภิกษุผู้มีคุณธรรมช่วยกันปกครองโดยมีพระพุทธเจ้าทรง
เป็นองค์พระประมุขวิธีรับบุคคลเข้ามาอยู่ในปกครองเรียกว่าติสรณคมนูปสัมปทา (อภิปูชนียาธิปไตย)  
 ๓. ระยะปลายหรือระยะหลังทรงมอบให้สงฆ์เป็นผู้ปกครองโดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์พระประมุขวิธีรับผู้เข้า
มาอยู่ในปกครอง เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  
 ซึ่งระบบการปกครองระยะที่ ๓ นี้ ยังใช้ปกครองสงฆ์ในสังฆมณฑลอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยมอบอ านาจให้สงฆ์เป็น
ใหญ่มีส่วนร่วม ในการปกครองโดยตรง (สังฆาธิปไตย) เช่นพระวินัยนั้นใช้กับพระภิกษุทุกรูปทุกองค์เสมอกันท าให้เกิด
ความเสมอภาคซึ่งก็เป็นลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย ข้อนี้นับว่าส าคัญส าหรับสังคมสมัยพุทธกาล เพราะผู้ที่
เข้ามาบวชอาจมาจากวรรณะ ต่างๆ คือพราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ และศูทร ซึ่งมีธรรมเนียมและวิธีประพฤติต่างกัน
จ าเป็นต้องให้ละเว้นสิ่งเดียวกันและกระท าในสิ่งที่ทรงมีพุทธานุญาตเหมือนๆ กัน มิฉะนั้นจะเกิดการดูถูกดูหมิ่นกันเอง
และจากคนภายนอกเมื่อหลักการนี้ขยายไปถึงพุทธบริษัทจ าพวกอ่ืนก็จะเกิดลักษณะสังคมพุทธคือสังคมที่ยอมรับความ
เสมอภาคของบุคคลโดยยกย่องบุคคลตามคุณงามความดีที่กระท าซึ่งจะท าให้สังคมใหม่นี้ต่างกับสังคมที่เกิดจากศาสนา
พราหมณ์ซึ่งยอมรับกันอยู่ในสมัยนั้นความเสมอภาคดังกล่าวยังท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมอีกแง่หนึ่ง
นอกจากเรื่องการยึดมั่นในธรรมเป็นที่ตั้งความเสมอภาคทางกฎหมายนี้แม้ในปัจจุบันก็ถือว่าส าคัญ เพราะเป็นหลักแห่ง
ความยุติธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคลเท่าเทียมกัน 
 การศึกษาภาวะผู้น าในการบริหารงานของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นภารกิจในการแสดงความเป็นผู้น าและการบริหารงาน
ภายในวัดและเป็นธุระหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าแหน่ง
ผู้ปกครองทั้งหลายทุกต าแหน่งเป็นเครื่องพิสูจน์และรับรองความสามารถของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ท้ังหลายได้เป็นอย่าง
ดี คือ ถ้าเป็นเจ้าอาวาสได้ดีก็สามารถที่จะเป็นผู้น าในต าแหน่งอื่นๆ ได้ดี ซึ่งมีผู้ให้ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
 การบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะน าสั่งสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีอยู่
หรือพ านักอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัยตามกฎหมายบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบค าสั่งและการประกาศ
ของมหาเถรสมาคม 
 เจ้าอาวาสต้องมีความเป็นผู้น ามีความรับผิดชอบซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 



๕๙๔ 
 
 ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 ๓. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 ๓. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
บทบาทและอ านาจหน้าที่การบริหารงานของเจ้าอาวาส 
 หน้าที่ความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา ๓๗ นี้ เป็นหน้าที่โดยภาพรวมลักษณะงานอย่างกว้างๆ มิได้
ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้นได้ก าหนดโดยลักษณะงานดังนั้น ในความเป็นผู้น าของ เจ้าอาวาสที่ต้อง
รับผิดชอบตามขอบข่ายของคณะสงฆ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ กฎหมายฉบับที่ ๓ ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพระ
สังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัดจึงต้องมีวุฒิภาวะความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ ด้วยการน าพาองค์กรสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
การแสดงความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าในการบริหารงานของเจ้าอาวาส ในที่นี้จะได้กล่าวถึง ซึ่งมีด้านต่างๆ อาทิ เช่น   
 ๑. ด้านศาสนวัตถุ   
 ๒. ด้านศาสนบุคคล   
 ๓. ด้านศาสนพิธี  
 ๔. ด้านการศึกษาอบรม ดังที่จะกล่าวต่อไป 
 พระสังฆาธิการคือผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคมก าหนดให้มีจ านวน๑๑อันดับโดยมีเจ้าคณะภาคเป็น
อันดับที่๑มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอันดับที่๑๑นั้นพระสังฆาธิการอันดับที่๙คือเจ้าอาวาสนับเป็นพระสังฆาธิการที่มี
ความส าคัญมากที่สุดมีความรับผิดชอบสูงสุดด้วยเหตุผล 
 ๑.เจ้าอาวาสเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประชาชนและเด็กเล็กรู้จักพ้ืนฐานของบุคคล
เหล่านั้นดีกว่าใครๆอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทางพระศาสนาทั้งดีและร้ายย่อมเข้าใจปัญหาต่างๆและหาทางคลี่คลายปัญหา
ต่างๆ ได้ง่าย 
 ๒.ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ทุกต าแหน่งเป็นเครื่องพิสูจน์และรับรอง
ความสามารถของต าแหน่งปกครองสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างดีคือถ้าเป็นเจ้าอาวาสได้ดีก็มีหวังที่จะเป็นเจ้าคณะต าบลหรือเจ้า
คณะต่างๆได้ดีภาวะผู้น าการบริหารงานของเจ้าอาวาสนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าอาวาสที่ต้องรับผิดชอบและเป็น
ภาระธุระแก่พุทธศาสนิกชนหลายด้านด้วยกันโดยทั่วไปเจ้าอาวาสจึงมีหน้าที่ต้องบริหารให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ภิกษุสามเณรทั้งภายในวัดและนอกวัดดังนั้นเจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑)บ ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีไม่บกพร่อง 
 ๒)ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎ
มหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 ๓)เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 ๔)ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล และหน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา๓๗นี้เป็นหน้าที่โดย
ภาพรวมลักษณะงานอย่างกว้างๆมิได้ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใดเพราะวิธีปฏิบัตินั้นได้ก าหนดโดยลักษณะงานเป็น๔
ประเภท คือ 

๑. หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้แก่๑.๑การบ ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดีหมายถึงการก่อสร้างการ
บูรณปฏิสังขรณ์การปรับปรุงตบแต่งการก าหนดแบบแปลนแผนผังซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องท าด้วยแรงเงินแรงงานและแรง
ความคิดอันเป็นส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรมศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวา
อารามต่างๆจักได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดีด้วยหน้าที่เจ้าอาวาสข้อนี้๑.๒การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี
หมายถึงการจัดกิจการของวัดตามหน้าที่ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคลเช่นการรับ



๕๙๕ 
 
ทรัพย์สินการอรรถคดีกิจการเหล่านี้เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยดีคือเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
หรือจารีตว่าด้วยการนั้น๑.๓การจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีหมายถึงการดูแลรักษาการใช้จ่ายการจัด
ทรัพย์สินของวัดตลอดจนการบัญชีทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุศาสนสถานและศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาสให้
เป็นไปด้วยดีคือให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒. หน้าที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดได้แก่๒.๑การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดหมายถึงการ
คุ้มครองปกป้องรักษาให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุกให้ความ
อนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและปัจจัยตามสมควรหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
ดังกล่าวด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ๒.๒การสอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดหมายถึงการตรวจตราและเอาใจ
ใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงามรวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหา
เถรสมาคมข้อบังคบัระเบียบหรือค าสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึงการว่ากล่าวแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งวัดและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวม 

๓. หน้าที่เป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม๓.๑การจัดการศาสนศึกษาหมายถึงการจัดให้มีการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยู่ด้วย)หรือเฉพาะ
แผนกใดแผนกหนึ่งซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรงได้แก่การจัดตั้งส านักศาสนศึกษาแผนก
ธรรมหรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกล้เคียงซึ่งมีส านักศาสนศึกษาดังกล่าว๓.๒การอบรมสั่งสอนพระธรรม
วินัยหมายถึงการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตตามวิธีการที่ก าหนดในค าสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องให้
ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัยพ.ศ. ๒๕๒๘และการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบอ่ืนๆ
รวมถึงการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์เช่นการ
ท ากิจวัตรประจ าวันการฝึกซ้อมสวดมนต์ฝึกซ้อมเรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระศาสนาตลอดจนฝึกอบรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจของคฤหัสถ์เช่นการท าวัตรสวดมนต์ประจ าวันพระการสมาทานอุโบสถศีลและปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 
 ๔. หน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลหน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลนั้นเป็นหน้าที่
เชื่อมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในส่วนวัดและนอกวัดและเป็นหน้าที่อันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมซึ่งพอ
แยกได้โดยลักษณะคือ๔.๑การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญกุศลทั้งท่ีเป็นส่วนตัว
และส่วนรวม๔.๒การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเองทั้งที่เป็นการประจ าและเป็นการจร๔.๓การอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัดแต่ขอรับค าปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด๔.๔การ
สร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลเช่นการสร้างฌาปนสถานมีเมรุเผาศพศาลาเผาศพศาลาพักศพ
หรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและที่เก็บศพเป็นต้น 
 
อ านาจของเจ้าอาวาส 
 อ านาจเจ้าอาวาสหมายถึงสิ่งที่เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสเพ่ือให้งานที่ปฏิบัติเป็นไปด้วยดีเป็น
สิ่งที่มีคู่กับหน้าที่เจ้าอาวาสมีไว้เพ่ือใช้บังคับบัญชาผู้อยู่ในบังคับบัญชาโดยเฉพาะเกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่
หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นดังที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ในมาตรา ๓๘ อ านาจเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
 ๒)สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 ๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัดท างานภายในวัดหรือให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมา
โทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎมหาเถร
สมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคมต้องมีบรรยากาศแห่งศาสนกิจอยู่ตลอดเวลาเช่นมีการไหว้พระมี
การสวดมนต์มีการท าสังฆกรรมเป็นประจ าตามพระวินัย 



๕๙๖ 
 
 
ธรรมส าหรับผู้น า 
 ผู้ใดมีคุณธรรมตามพรหมวิหาร๔ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่มีคุณธรรมตามพรหมวิหาร
คือผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑.เมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดีที่จะให้เป็นสุขหมายถึงพฤติกรรมมีความหวังดีเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขมีจิตใจแผ่
ไมตรีจิตสนิทสนมกับผู้น้อยหวังความดีงามแก่เขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้มีอันตรายจากความอาฆาตบาดหมาง
ใจกันปรารถนาให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหวังให้เขาเจริญด้วยความรู้ความสามารถอันเป็น
ทางให้เกิดลาภยศและชื่อเสียงรักษาตนให้ได้รับความสุขโดยสวัสดิภาพเมตตาธรรมเป็นเครื่องบ ารุงอัธยาศัยร้อยใจให้จิต
คิดเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันช าระล้างเสียซึ่งมลทินคือความพยาบาทความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ประโยชน์ถ้าดวง
จิตมีเมตตาแล้วจะป้องกันความคิดวิปริตในทางท าลายให้ร้ายป้ายสีในทางเสียหายไม่เป็นความจริงได้สังคมก็อยู่เป็นสุข
องค์การก็สามัคคี 
 ๒. กรุณามีความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หมายถึงพฤติกรรมหวังดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ร้อนตกทุกข์ได้ยาก
ก็รู้สึกสงสารหวั่นใจไปตามเมื่อเห็นเขามีความทุกข์กรุณาธรรมเป็นเครื่องปราบปรามจิตใจไม่ให้คิดเบียดเบียนคนอ่ืน ให้
ได้รับความล าบากในการท างานกิจกรรมต่างๆย่อมมีความล าบากทั้งกายและใจจึงมีความเห็นใจพลอยหาวิธีไม่ให้เกิดความ
ล าบากแก่ผู้ท างานด้วยการอ านวยความสะดวกสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้เต็มก าลังในการท างาน 
 ๓. มุทิตามีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีหมายถึงความชื่นบานในเวลาที่ผู้อ่ืนได้รับความดีเมื่อเขามีความเจริญด้วย
ความรู้ความสามารถเจริญด้วยลาภยศและชื่อเสียงพลอยชื่นชมยินดีตามด้วยคุณธรรมมุทิตาธรรมเมื่ออยู่ในดวงจิตผู้ใดผู้
นั้นย่อมปราบปรามซึ่งความริษยาอิจฉาตาร้อนในคุณงามความดีของผู้อ่ืนได้รับความดีอดรนทนไม่ได้เร่าร้อนขุ่นเคือง
หงุดหงิดงุ่นง่านความริษยาอิจฉาเป็นโทษท าลายความสามัคคีความเจริญของหมู่คณะเมื่อเกิดขึ้นย่อมชักน าจิตให้วิปริตไป
ต่างๆนานาคิดแต่อุบายในการท าลายยุยงให้เสียหายแม้เหตุแห่งความไม่เป็นจริงมีแต่มุทิตาธรรมที่ปราบปรามความอิจฉา
ริษยาของคนในสังคมในองค์การได้เมื่อมีมุทิตาย่อมได้รับความนิยมนับถือจึงเป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้มีในใจของ
บุคลากรในหน่วยงานของทุกหน่วยงาน 
 ๔.อุเบกขามีการวางตนเป็นกลางมีความวางเฉยไม่เสียใจไม่ดีใจเมื่อสถานการณ์ไม่เอ้ือที่จะแสดงพฤติกรรมตาม
คุณธรรมความมีเมตตากรุณาและมุทิตาจิตได้อุเบกขาธรรมเป็นคุณธรรมของผู้ ใหญ่ผู้น าหัวหน้าพนักงานที่ปกครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่หมู่คณะที่ต้องประพฤติอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีผู้ประพฤติดีก็ต้องชมยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของ
เขาแต่เมื่อมีผู้ประพฤติไม่ดีก็ต้องถูกต าหนิลงโทษตามกรณีของความผิดไม่ตัดสินเอนเอียงเพราะอ านาจอคติที่ผิดๆนี่คือ
พฤติกรรมมีอุเบกขาธรรมสังคหวัตถุเป็นหลักธรรมสังเคราะห์ซึ่งกันและกันธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวใจบุคคล
ธรรมหัวข้อนี้เหมาะส าหรับผู้ปกครองผู้บริหารในการผูกน้ าใจคนไว้เพราะผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องบริหารคนเป็นจ านวน
มากถ้าผู้บริหารไม่มีหลักการบริหารที่ดีแล้วการบริหารจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าผู้บริหารใช้หลักธรรมนี้ในการ
บริหารแล้วใครๆก็ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองสังคหวัตถุ๔ประการ๒๔คือ 
 ๑.ทานคือการปันสิ่งของที่ควรให้การเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้การแนะน า
สั่งสอน 
 ๒.ปิยวาจาคือการกล่าววาจาอันเป็นที่รักวาจาดูดดื่มน้ าใจหรือวาจาซาบซึ้งใจกล่าวคือการกล่าววาจาไพเราะ
สุภาพอ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเหตุผล 
 ๓.อัตถจริยาคือการประพฤติเป็นประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือกิจการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึง
ช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมแก่ผู้ใต้ปกครอง 

                                         
๒๔ส  .ม. (ไทย)๓๐/๕๗๓/๓๐๙. 

 



๕๙๗ 
 
 ๔.สมานัตตตาคือความมีตนเสมอได้แก่การวางตนเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติสม่ าเสมอในผู้ใต้ปกครองทั้งหลาย
และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้แก้ไขตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรม
ในแต่กรณี 
 อคติ ๔ผู้ปกครองผู้บริหารผู้น า ต้องไม่เป็นผู้ล าเอียงต้องวินิจฉัยในเรื่องต่างๆด้วยความยุติธรรมเว้นอคติไม่
ตัดสินใจโดยผลุนผลันในขุททกนิกายชาดกกล่าวว่าผู้ปฏิบัติเช่นนี้จะไม่ต้องมลทินหรือได้รับการติเตียนจากคนทั่วไปเปรียบ
เหมือนดอกบัวที่เกิดในสระที่มีเปลือกตมแต่ก็มีสีขาวสะอาดผุดผ่องอคติ๔ได้แก ่
 ๑. ล าเอียงเพราะชอบเป็นการกระท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท าด้วยความชอบพอรักใคร่กันเช่นการให้ลาภยศการ
ตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆด้วยอ านาจความพอใจของตน 
 ๒. ล าเอียงเพราะความชังเป็นการกระท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท าด้วยความเกลียดชังไม่ชอบกันเช่นการไม่ให้ลาภยศ
หรือการตัดสินความหรือตัดสินอ่ืนๆด้วยอ านาจความเกลียดชัง 
 ๓. ล าเอียงเพราะความหลงเป็นการกระท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท าด้วยความโง่เขลาเช่นการให้ลาภหรือไม่ให้ลาภยศ
การตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆด้วยอ านาจความโง่เขลา 
 ๔. ล าเอียงเพราะความกลัวเป็นการกระท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท าด้วยความกลัวเช่นการให้ลาภหรือไม่ให้ลาภยศ
การตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆด้วยอ านาจความกลัว 
 สรุปความว่า พระสังฆาธิการยุคใหม่และใจผู้น าควรมีการสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ ประมวลและจัดระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาสังคม ของคณะสงฆ์ 
ซึ่งด าเนินการเสาะสรรหาประมวลและจัดระบบความรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการวัด การจัดการเครือข่าย การจัดการ
หน่วยจัดการความรู้อ่ืนๆ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์มีการประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ติดตาม
ประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรของพระสงฆ์ในอ าเภอ ในรูปแบบ มิติ
ระดับต่างๆ และรวมถึงการประมวลความรู้ การสร้างความรู้ วิธีการเรียนรู้ การเก็บความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้ 
การเผยแพร่ความรู้ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาความรู้ การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับความรู้วิธีการเรียนรู้
การจัดการความรู้อ่ืนๆ ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ สร้างการประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างติดตาม
ประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ การสร้างชุดการเรียนรู้เครื่องมือการเรียนรู้การจัดฝึกอบรมจัด
กระบวนการเรียนรู้ การประสานเครือข่ายวิทยากรการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในการจัดการความรู้ในการพัฒนา
พระสงฆ์ในอ าเภอเมืองระยองให้เจริญรุ่งเรืองและพร้อมที่ก้าวขึ้นเป็นผู้น ารองรับองค์ความรู้ส าหรับสิ่งใหม่ๆ ในอนาคต
ต่อไป 
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๕๙๘ 
 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์         ของ    พระสังฆาธิการ 
๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์         ต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ โดยจ าแนกตามปัจจัย    
ส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ  

 
การวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน  ๒๗๕ รูป   วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F–test)    โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว  (One way Analysis of 
Variance) และสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Dept Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน ๙ รูป/คน 

 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็น พบว่า พระภิกษุ มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๔ และเม่ือพิจารณาเป็นด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

 ๒ ผลการเปรียบเทียบบทบาทด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลท าให้ความคิดเห็น  การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  ไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  พบว่า ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์ ไม่อยู่ในธรรมวินัย 
ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ พระสงฆ์ให้ความส าคัญต่อกฎหมายคณะสงฆ์ค่อนข้างน้อย ด้านการปกครองภายในวัด 
พระสงฆ์ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด  ข้อเสนอแนะ     ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ได้แก่ ควรวางกฎระเบียบแก่
พระภิกษุ สามเณรผู้ไม่อยู่ในธรรมวินัย ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ ควรมีการอบรม ในเรื่องข้อวัตร ปฏิบัติให้
พระภิกษุสามเณร    ด้านการปกครองภายในวัด ควรเข้มงวดในการใช้ระเบียบ วินัย แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
 
 ๔. ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ        ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย คณะสงฆ์ มีความอบอุ่นในเรื่องการปกครองของผู้บริหาร หรือพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และออกกฎระเบียบการปกครองมาใช้บังคับกับพระภิกษุ สามเณร ที่
ออกนอกกรอบความเป็นพระ  เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงามของคณะสงฆ์ไทยอย่างดี  ด้านการปกครองภายในวัด พระ
สังฆาธิการค่อนข้างเข้มงวดต่อกับข้อวัตรปฏิบัติเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันพระภิกษุ สามเณรไม่ให้ความส าคัญ และไม่
เคารพในกฎระเบียบที่พระสังฆาธิการสร้างหรือก าหนดขึ้น อีกทั้งในส่วนของพระสังฆาธิการเอง ก็ควรที่จะประพฤติตน



๕๙๙ 
 
เป็นแบบอย่างที่ดี      แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลภายใต้การปกครองใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยในการปกครอง           
ไม่ปกครองโดยมีอคติ ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคนหรือทุกรูปอย่างเท่าเทียมกัน   
 
ค าส าคัญ   บทบาทการปกครอง  คณะสงฆ์    พระสังฆาธิการ 
 
 
Abstract 

  The objectives of this research were (1): to study of the roles of Sangha administration of the 
Sangha administrators (2): to compare the opinion of the roles of Sangha administration of the Sangha 
administrators classified by personal factors        (3): to study the problems, obstacles and suggestions 
in the roles of Sangha administration of the Sangha administrators . 

  This research was a Mixed Research Method. We used both quantitative research and survey 
research. The populations used in this study were 275  monks. The tool used to collect the data was 
questionnaire. We analyzed the data to find out the frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  We used One way Analysis of Variance to find out the result of t- Test and F- Test. The 
qualitative research was done by In-Depth Interview of 9 Key Informants and was analyzed by Content 
Analysis Technique. 
The result of this research found that; 
 
1. The overall opinion of monks about the roles of Sangha administration of the Sangha administrators 
was at the highest level. The average was 4.64.  When we considered in each factor found that it was 
high to highest in all level. 
 
 2 The comparison of the roles of Sangha administration of the Sangha administrators classified by 
personal status found that the personal factor was different significance level of 0.05, which rejected 
the hypothesis. 
 
3. Problems, obstacles and suggestions on the roles of Sangha administration of the Sangha 
administrators and the principle factor found that monks did not followed according to the principle. 
The monks were relatively less interest to the law. They did not follow the regulations of the temple. 
The suggestions were that they should be trained in the observances and practice for monks.  There 
should be the strictly measurement on the use of discipline for monks and novices who lived in the 
temple. 
 
4. The results of the in-depth interviews showed that the Sangha administration of the Sangha 
administrators in the discipline of administration, The monks were in warm of the administrators. The 
ruling monks could be modified form and regulations to govern. They used of force against monks who 
violated the principles. They ruled their subordinates to meet a beautiful mess of Thailand monks. In 
the temple administration, The Sangha administrators had strictly controlled their subordinates.  
Because the monks however, given the novice and did not respect the rules of Buddhist Monks created 



๖๐๐ 
 
or established. The Buddhist Monks of itself should behave as a good model for the monks and people 
under the principles. They did not rule with bias, but for the equality of all people as well. 
Keywordas : roles,  Sangha administration,  Sangha  administrators   
 
บทน า  
 ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีศาสนาประจ าชาติวัฒนธรรมเป็นส่วนมากพระพุทธศาสนา          จึงมีความส าคัญกับ
ทุกองค์การจึงมีผู้บริหารหรือผู้จัดการในระดับต่างๆ คนได้นับถือพระพุทธศาสนา     มาเป็นเวลายาวนานจึงเห็นได้ว่าบทบาท
ส าคัญในการด ารงชีวิตของคนไทยทุกยุคทุกสมัย พระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งทางพระศาสนา จึงควรจะมีบทบาทส าคัญที่
จะท าหน้าที่เผยแผ่ความรู้อธิบายหลักธรรมให้แก่ประชาชนได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติเพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด ารงอยู่อย่างมั่งคงของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย      คือการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความราบรื่นรวดเร็วเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระสงฆ์       มีบทบาทหลักในการเผยแผ่พระธรรมค า
สอนถือเป็นหน้าที่หลักที่พระสงฆ์จะต้องท าให้เกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือความศรัทธาเลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน
ที่พบเห็นและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมองค์การคณะสงฆ์จึงต้องพัฒนางานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานทุกคน       
ในองค์การก็จะมีความสุขและความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเพ่ือที่จะเพ่ิมพูนศักยภาพในชีวิตและพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสสามารถ
ที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุขได้ก็คือวัด๑ และพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทด้านการปกครองที่เรียกว่าพระสังฆาธิ
การ จึงมีหน้าที่ในการปกครองและการบริหารกิจการ     คณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไงที่ส าคัญที่จะบ่งชี้
ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปดังค ากล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติจะ
รุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัย        พระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนและมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารง
สืบไป๒ พระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครองวัดที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญเรืองก็เพราะ
ความเลื่อมใสของชาวบ้านเจ้าอาวาสย่อมเป็น      ตัวจักรส าคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนา  
 

ดังนั้น การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเจ้าอาวาสจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นที่ศรัทธา
ของประชาชนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ระบุไว้ในมาตรา ๕ ทวิ ว่าคณะสงฆ์หมายความว่าบรรดา
พระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้
ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร๓ ในหมวดที่ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ได้ระบุไว้ในมาตรา๒๐ว่าคณะสงฆ์
ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด                ในกฎ
มหาเถรสมาคม มาตรา ๕ ทวิ ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ระบุให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 
(๑ ) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม (๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร (๓ ) ควบคุม

และส่งเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ (๔) 
รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามบทที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน 
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๖๐๑ 
 
เพ่ือการนี้ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่งมีมติหรือออกประกาศโดย
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการตามมาตรา ๙ เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ จากพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้   ท าให้พระสังฆาธิการ
มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสงเคราะห์สังคมตามวิถีทางและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา๔ การปกครองคณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมือง        และวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม เป็นหลัก ของการปกครองคณะสงฆ์ มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในจังหวัด คือ เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสวัด เหล่านี้ ทั้งหมดล้วนเป็นพระสังฆาธิการ 

 
แต่การปกครองของพระสังฆาธิการ ในปัจจุบัน มีปัญหาทางด้านการควบคุมความประพฤติพระภิกษุ สามเณร 

เพราะว่าปัจจุบัน สังคมทางโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พระสงฆ์บางรูปก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามสังคม ให้
ความส าคัญต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์      และระเบียบวินัยของวัด ขาดความส ารวม มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมแก่ความเป็นบุคคลที่ประชาชนศรัทธา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมน ามาซึ่งความเสื่อเสียแก่ตัวบุคล หมู่คณะ และ
องค์กรสงฆ์หรือคณะสงฆ์     ท าให้พระพุทธศาสนาเกิดความมัวหมองได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปประชาชนที่พบเห็น
พฤติกรรมดังกล่าว ย่อมไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ได้ ดังนั้นพระสังฆาธิการ ควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และควร
หาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของสาธุชนให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาททางด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
เทียบเท่ากับองค์การข้างนอก ทั้งนี้ ยังเป็นกรณีศึกษาเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงานของคณะสงฆ์ต่อไป 
 
๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

๑.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  
๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ โดยจ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ  

 
๒. ขอบเขตการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ มีการก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 
๒.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 

 ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎกเอกสารต าราที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ และ ๒๕๓๕ และกฎ

                                         
๔พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (การบริหารการศึกษา), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘).  



๖๐๒ 
 
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน (๑) ด้านการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย       (๒) ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ (๓) ด้านการปกครองภายในวัด 
 

๒.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ๑. 

อายุ  ๒. จ านวนพรรษา ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ ๔. ต าแหน่ง ๕. วุฒิการศึกษา     ทางนักธรรม ๖. วุฒิการศึกษาทางบาลี 
  ๒) ตัวแปรตาม (Independent Variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง ในอ าเภอเมือง ประกอบด้วย (๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย (๒) ด้านการ
ปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ (๓) ด้านการปกครองภาย ในวัด 
  
 ๒.๓ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

          (๑) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรจากการให้ตอบแบบสอบ ถามคือพระภิกษุ 
จ านวน ๘๘๑ รูป๕ 

         (๒) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่พระภิกษุ จ านวน ๒๗๕ รูป  ซึ่งได้มา
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ ๐.๐๕ ๖   

(๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน ๙ รูป/คน  
 

  ๒.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัด 
 
๒.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๘  รวม

ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 

๓. สมมติฐานการวิจัย 
 

๓.๑ พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครองคณะแตกต่างกัน 
๓.๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครองคณะสงฆ์       ของ  พระสังฆาธิการ 

แตกต่างกัน 
๓.๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครอง  คณะสงฆ์ของพระ

สังฆาธิการ แตกต่างกัน 

                                         
๕ส านักเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง, สถิติจ านวนภิกษุสามเณร, (ระยอง: เอกสาร,๒๕๕๗), หน้า ๒. 
๖บุญชมศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า ๔๓. 



๖๐๓ 
 

๓.๔ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ แตกต่างกัน 

๓.๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครอง  คณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ แตกต่างกัน 

๓.๖ พระสงฆ์ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการการปกครองคณะสงฆ์      ของพระสังฆาธิการ 
แตกต่างกัน 
 
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษา บทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ การทบทวนเอกสารจาก
พระไตรปิฎก เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ และ ๒๕๓๕ และกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 
๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ๑. อายุ ๒. จ านวนพรรษา    ๓. วุฒิการศึกษา

สามัญ ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม ๕. ต าแหน่ง  
 
๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทด้าน การปกครองของ

พระสังฆาธิการ ดังนี้ (๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย (๒) ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ (๓) ด้านการ
ปกครองภายในวัด   
 
๕. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ”ได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ” ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ            (Key  
Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

๕.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

๕.๒.๑ ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรจากการ   ให้ตอบแบบสอบถาม
คือพระภิกษุ จ านวน ๘๘๑ รูป 
      ๕.๑.๒ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้จากพระสงฆ์ จ านวน ๘๘๑ รูป ที่ได้จาก

สูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๒๗๕ รูป 
    



๖๐๔ 
 

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 

๕.๓.๑. แบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัย เรื่องบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
๑) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ  เป็นแบบปลายปิดให้

เลือกตอบ  
๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ        จ านวน ๓ ด้าน 

ประกอบด้วย 
 (๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  
 (๒) ด้านการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์  
 (๓) ด้านการปกครองภายในวัด 
 

๕.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ 
     แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ พระ
สังฆาธิการ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้ตอบโดยเสรี ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 

 
๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๕.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ 

ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง        และพรรณนาบทบาท

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ สถิติท่ีใช้คือค่าความถี่ (Frequency),ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาประสิทธิภาพ         การปกครองของพระ

สังฆาธิการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสถิติที่ใช้     คือการทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

 
๕.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 



๖๐๕ 
 

๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 

 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 
๖. ผลสรุปการวิจัย 

๖.๑ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
๖.๑.๑ การปกครองของพระสังฆาธิการ ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  และสอดคล้อง   กับพระราช บัญญัติ

คณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
๖.๑.๒ พระสังฆาธิการ มีการปกครองภิกษุ สามเณรและบุคลากร  โดยไม่มีอคติ ๔ 
๖.๑.๓ พระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตามหลักธรรม

วินัย 
๖.๒ ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์   

๖.๒.๑ พระสังฆาธิการ มีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัดอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม  
๖.๒.๒ พระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญต่อกฎระเบียบทางการปกครองของคณะสงฆ์ 

     ๖.๒.๓ พระสังฆาธิการ มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับท่ีนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพ่ิมเติม 
 

๖.๓ ด้านการปกครองภายในวัด 
๖.๓.๑ พระสังฆาธิการ มีการบริหารจัดการของวัด เช่นบัญชีรายรับ- รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี 
๖.๓.๒ พระสังฆาธิการ มีการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับในการ อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
๖.๓.๓ พระสังฆาธิการ มีการจัดให้มีผู้ท าหน้าที่บ ารุงรักษาวัดให้เจริญก้าวหน้า     และเป็นศาสนสถานที่

นา่เลื่อมใสศรัทธา 
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่องบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
 ด้านการปกครอง ได้เป็น  
  ๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ได้แก่ มีหลักการ    และแนวนโยบายในการปกครองที่ชัดเจน  
  ๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   ได้แก่ มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปกครอง
คณะสงฆ์อย่างเหมาะสม  
  ๓. ด้านการปกครอง     ภายในวัด ได้แก่ มีการจัดให้มีผู้ท าหน้าที่บ ารุงรักษาวัดให้เจริญก้าวหน้าและเป็นศา
สนสถานที่น่าเลื่อมใสศรัทธา  
ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 

๑. การปกครองของพระสังฆาธิการ ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและ สอดคล้องกับพระราช บัญญัติคณะสงฆ์และ
กฎมหาเถรสมาคม 

๒. พระสังฆาธิการ มีการปกครองภิกษุ สามเณรและบุคลากร  โดยไม่มีอคติ ๔ 
๓. พระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน ด้านวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 
๔. พระสังฆาธิการ ผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองนั้นจะต้องตั้งตนให้เป็นแบบอย่างหรือผู้ปกครอง  ที่ดี และควรมีความ

เด็ดขาด ตามกรอบของพระธรรมวินัย 



๖๐๖ 
 
 
ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์   

๑. พระสังฆาธิการ มีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัดอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม   จากพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์เพ่ิมเติม 

๒. พระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญต่อกฎระเบียบทางการปกครองของคณะสงฆ์ 
 ๓. พระสังฆาธิการ มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับท่ีนอกเหนือ 
 ๔. ควรมีการปรับรูปแบบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ การออกกฎระเบียบการปกครอง     ท าให้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์มีความศักดิ์สิทธิ์ 
ด้านการปกครองภายในวัด 

๑. พระสังฆาธิการ มีการบริหารจัดการของวัด เช่นบัญชีรายรับ- รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี 
๒. พระสังฆาธิการ มีการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับในการ อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
๓. พระสังฆาธิการ มีการจัดให้มีผู้ท าหน้าที่บ ารุงรักษาวัดให้เจริญก้าวหน้าและเป็นศาสนสถาน      ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 
๔. พระสังฆาธิการ ควรที่จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลภายใต้การ

ปกครอง และต้องใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยในการปกครอง ไม่ปกครองโดยมีอคติ      ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน 
 
๘.ข้อเสนอแนะ 

๘.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๘.๑.๑ คณะสงฆ์ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดนโยบายรูปการปกครองเฉพาะของ

คณะสงฆ์ เพ่ือเป็นแนวทางและมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อย่างชัดเจน และสามารถด าเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๘.๑.๒ คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือให้ค าแนะน าและ
ปรึกษาเพ่ือให้พระสังฆาธิการ สามารถเข้าไปใช้บริการได้เพ่ือป้องกันและระงับเหตุอธิกรณ์ที่จะเกิดข้ึน 

๘.๑.๓ พระสังฆาธิการ ควรมีวางรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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๖๐๗ 
 

ปัญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัตวิัดและศาสนสมบตัิกลาง 

       พระครูอุทัยนิติธรรม 
        

 
บทคัดย่อ 
 
 พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ และเป็นศาสนาประจ าชาติ มี
ความส าคัญต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น
ศาสนาแห่งอิสระภาพที่สอนให้มีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักสงบ รักความเป็นไทย 
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตค่านิยม  และวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วย
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดร้าง และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหารการจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด  และ
ก าหนดให้วัดเป็นนิติบุคคลและมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในส่วนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) และวัด
เป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่าง
แนบแน่นและเพ่ือให้การบริหารของกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแห่งคณะสงฆ์
ไทย 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ  , ศาสนสมบัติ  
 
ABSTRACT 
 Buddhism is the core of the lifestyle of the majority of Thailand. And a national religion Are 
important to society, Thailand As Religion Thailand's ancestors People respected Buddhist Thailand As 
a religion of freedom to teach liberal-minded, compassionate leniency. Complementary to each other 
peaceable love of Thailand. Not hurting each other It is the birthplace of civilization, culture. Life Values 
And this measure as a legal entity. For the sake of regime preservation ordinances of the measure the 
ecclesiastical property. Additional provisions on the treatment of religious properties abandoned. And 
Sangha Act 2505, which is a tool for managing the assets of the temple and religious properties. Done 
good The management of the property and the property of the temple ordinances. And the temple as 
an entity and as a representative of the abbot of the monastery. The pastor is responsible for the 
maintenance and management of religious properties of the temples as well. In terms of management 
of religious properties are measured Regulation No. 2 (2511) and was a major Buddhist monastery. 
The institution of the country's ties with the country intimately, and to the administration of 
ecclesiastical affairs efficiently and effectively. And to the stability of the clergy Thailand. 
Keyword: Management , Ecclesiastical property 
 
 
 



๖๐๘ 
 
๑. บทน า 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมถอย
ทางศีลธรรม เกิดปัญหาสังคม หลายฝ่ายต่างเร่งแก้ไข เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาคนให้
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักความสามัคคี มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และมีระบบคุ้มครองทาง
สังคมที่ดี โดยต่างหวังว่าการศึกษาจะเป็นกระบวนการช่วยสร้างคนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนในสังคม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงปัญหาสังคมในที่นี้ จึงหมายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการท าผิดหรือละเมิด
กฎหมายของคนในสังคม ซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่างอย่างชัดเจน  และปัญหาที่เกี่ยวกับตัวคนอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ   ซึ่ง
ปัญหาระบบกฎหมายไทยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งได้รับการแก้ไขไปได้
ด้วยความเรียบร้อย ต่อมาปัญหาอ่ืน ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแต่ในประเทศที่พัฒนาได้วางระบบต่าง 
ๆ ของสังคมไว้ดี มีความม่ันคง ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปก็น้อยกว่าประเทศที่ก าลัง
พัฒนา และปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับระบบกฎหมายก็ย่อมมีน้อยกว่าเช่นกัน 

สาเหตุของปัญหา คือ สังคมไทยในการเมืองเป็นสังคมอ านาจนิยม ในสังคมแบบนี้ยึดหลักอ านาจคือธรรม โดย
ความชอบธรรมถูกก าหนดโดยอ านาจปัจจุบันที่ผู้มีอ านาจมีอยู่ ดังนั้นระบบราชการและข้าราชการจึงเป็นศูนย์กลางแห่ง
อ านาจและการใช้อ านาจ เหนือประชาชน  และความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ เป็นสาเหตุส าคัญท าให้ข้าราชการผู้มี
อ านาจเป็นเจ้าคนนายคน ซึ่งอุปถัมภ์ค้ าชู้ปกป้องและปกครองผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ท าให้สภาพกฎหมายไทยมีลักษณะให้
อ านาจและเอกสิทธ์แก่ระบบราชการและข้าราชการ  และปัญหาประการหนึ่งของประเทศที่ก าลังพัฒนา คือ สภาพ
โครงสร้างของระบบบริหาร และระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่สามารถพัฒนาและปรับตนเอง ได้ทัน
กับการผันแปรอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวความคิดของนักกฎหมายซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในองค์กร อยู่สถาบันต่าง ๆ ก็อาจปรับตนเองได้ไม่ทันกาลกับกฎหมายสาขาต่าง ๆ ที่รัฐได้ตราขึ้นมาใช้ 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอย่าง
แนบแน่น แนวคิดในเรื่องต่าง ๆ ทุกด้านในสังคม ไทยมีความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้น๑  ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ดังนั้น กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและการบริหาร
จัดการดูแลและจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้
เพ่ือท านุบ ารุงรักษาวัดก็ยังประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ๒  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
ก าหนดแบบพิมพ์ต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้วัดใช้ คือ (๑) ทะเบียนทรัพย์สินของวัด  (๒) ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์  (๓) 
ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย  (๔) แบบสัญญาต่าง ๆ  (๕) บัญชีรับจ่ายเงิน   (๖) บัญชีงบปี   (๗) ใบเสร็จรับเงิน  และ(๘) 
กระดาษเขียนแผนผังวัด๓  

พฤติกรรมปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ศาสนสมบัติและศาสน
สมบัติกลาง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  เนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคล และวัดเป็นหน่วยงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่มี
ความส าคัญเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับวัดนั้น ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์สูงสุด นอกจากนั้น 

                                         
๑ สมบูรณ์  สุขส าราญ,  พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๗), หน้า ๑๕. 
๒ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคาสั่งของ

คณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๓พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) ,  วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๑๗-๔๒๖.  



๖๐๙ 
 
วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕๔ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมาย
อ่ืน ๆ ดังนั้น วัดทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเอง
มิได้ จ าเป็นต้อง มีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ 
วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๕ การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นมีภาระกิจอยู่ ๖ ด้าน และเจ้า
อาวาสเป็นผู้บริหารวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังนั้น วัดจึงจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการวัดให้
เรียบร้อยไปทุกด้าน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นวัดทุกวันควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด  แต่บางวัดอาจจะมีศักภาพไม่เท่าเทียบกัน วัดใหญ่ๆ มีการรับจ่ายเงินมากมีศาสนสมบัติ
บัติมาก วัดเล็กๆมีการรับจ่ายเงินน้อยและมีศาสนสมบัติน้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่หรือวัดเล็กก็จะต้องมีการจัดการศา
สนสมบัติไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติด้วยความเรียบร้อยปัญหาที่จะเกิดตามก็
น้อยลงไปด้วย หรืออาจไม่เกิดปัญหาเลยก็ได้     
 วัดจะต้องแยกเงินของวัดออกเป็น ๒ ประเภท คือ เงินผลประโยชน์ ได้แก่เงินที่ได้มาจากการจัดประโยชน์ของวัด
เช่น เงินค่าเช่า ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่วนลด เงินค่าบ ารุง เงินค่าขายสิ่งของ เงินค่าชดเชยเงินค่าปรับและเงินใดๆ ที่เป็น
ส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด และเงินการกุศล ได้แก่เงินที่มีผู้บริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
บริจาคเป็นค่าภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของเจ้าภาพเงินบ ารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเช่นนี้ 
 
๒. ปัญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 
 ๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยเป็นอย่างมาก   ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย ด ารงอยู่ในฐานะหลักที่พ่ึงทางใจของชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธ ต่างได้ยึดถือหลักค าสอนเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต และเป็นกรอบประเพณี วัฒนธรรมแสดงถึงความมีสัญลักษณ์ความเป็นเอกภาพ บูรณภาพทางสังคม  
วัด คือ สถานที่ส าคัญในฐานะศาสนสถาน เป็นแหล่งรวบรวมศาสนสมบัติ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
เป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ค าสอน สืบต่ออายุพุทธศาสนา พระสงฆ์ คือ บุคลากรที่
ส าคัญ ศาสนาจะรุ่งเรืองด ารงอยู่ได้ หรือตกต่ าล่มสลาย ย่อมขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ หรือ พุทธศาสนิกชน คือ ผู้มีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศาสนา โดยการผนึกก าลังศรัทธาอันเป็นส่วนน าพาให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งด้านศาสนพิธีต่าง ๆ  และ
แนวทางที่เกิดประโยชน์สองฝ่าย ผู้ปฏิบัติได้รับผลจริง ตามวัตถุประสงค์ และเกิดรูปแบบหรือเป็นศาสตร์ที่ผู้ อ่ืนสามารถ
ยึดถือเป็นแนวทางได้  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ที่เรียกว่า กฎพระสงฆ์
ขึ้นในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐ ฉบับ๖ ดังที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายตราสามดวง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
นับเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ชุดแรก ที่ปรากฏหลักฐานอยู่ถึงปัจจุบัน ในการตรากฎหมายคณะสงฆ์โดยส่วนรวม ทรงมีพระ
ราชประสงค์ท่ีส าคัญคือ เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ประพฤติปฏิบัติตนเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ให้พระราชาคณะ 
เจ้าอธิการ และเจ้าหน้าที่สังฆการี ท าการก ากับดูแลและลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ตามสมควรแก่โทษหนักเบา 

                                         
๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 
 ๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หน้า ๑๖. 

๖ สิริวัฒน์  ค าวันสา,  สงฆ์ไทยใน ๒๐๐ ปี เล่ม ๑,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีอนันต์,  ๒๕๔๒), 
หน้า ๑๓. 



๖๑๐ 
 
ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ รวมทั้งที่ทรงตราไว้ในกฎพระสงฆ์นี้ด้วย และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช (ในรัชกาลปัจจุบัน) ได้ทรงพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๗  และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ 
 กฎหมายของคณะสงฆ์ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการคณะสงฆ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ปัจจุบัน) การปกครองคณะสงฆ์ไทย กฎหมายคณะสงฆ์ไทย ฉบับปัจจุบันว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ฉบับปัจจุบันเรียงตามล าดับมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ  เพ่ือเป็นการคุ้มครองที่ศาสนสมบัติกลางอันเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมบท
ก าหนดโทษผู้ที่หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิได้บัญญัติไว้อีกทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  และทรัพย์สินต่าง 
ๆ ที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่
ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวั ดใดวัดหนึ่ง เช่น
โฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 ๒. ศาสนสมบัติกลาง 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันส าคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่
ศาสนาหรือพุทธศาสนาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ์ ดังนั้น ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมาย
ใดคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้ มารตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงบัญญัติไว้ว่า  
“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือการนี้ (ซึ่ง
หมายถึง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง) ให้ถือว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสน
สมบัติกลางนั้นด้วย”ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาถึงปัญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง 
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์การศาสนาในขณะนั้น ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  และมาตรา ๔๑ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทางบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง คือ เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของ
พระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย ทรัพย์สินที่จัดเป็นศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ 
 ๑. วัดร้างที่ได้ประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแล้ว 
 ๒. ทรัพย์สินที่มีผู้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนา 
 ๓. ทรัพย์สินที่คณะสงฆ์จัดซื้อด้วยทุนศาสนสมบัติกลาง 
 ๓. ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินเหล่านี้ (ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓) 
 ๔. ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลางไม่ใช่งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจาปีนั้น ๆ เนื่องจากตามมาตรา ๔๖ 

                                         
๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือพระสังฆาธิการ,   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  

๒๕๕๔),  หน้า ๑๕. 



๖๑๑ 
 
(๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมี
อ านาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะสงฆ์ และการที่กฎหมายก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสน
สมบัติกลางด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เป็นการให้เจ้าของศาสนสมบัติกลางที่แท้จริง ท่านได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการดูแลรักษา บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศาสนสมบัติวัด ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัด
และเงินผลประโยชน์ของวัดแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการ จัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม และ
จัดการศาสนสมบัติกลางประจ าปีนั้นเอง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือการ
นี้ให้ถือว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย   และการดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัตินั้นด้วย  การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และการที่จะดูแลทรัพย์สินในทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการศาสนสมบัติและศาสนวัตถุในพระศาสนา  โดยแยกประเภทให้
เป็นสัดส่วน  จัดท าบัญชีศาสนสมบัติและศาสนวัตถุ  ให้เป็นหลักฐานสะดวกในการดูแลรักษาและท านุบ ารุงให้สมบูรณ์อยู่
เสมอ  รักษาเอาไว้ให้เป็นแหล่งอารยธรรมทางศาสนา  เรื่องศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี  ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา 
 ดังนั้น การดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กรมการศาสนา และให้ถือว่า 
กรรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ๓. ศาสนสมบัติวัด 
 อาศัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้๘  ซึ่งวัดและศาสนสถานมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนส าหรับปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยความสัมพันธ์ระหว่างวัดและศาสนสถานกับชุมชนโดยรอบถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล การฟังเทศน์ฟังธรรม และการบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึง
วันส าคัญทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ เช่น การจัดงานพิธีของพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา  และ
อาสาฬหบูชา ซึ่งจะมีประชาชนมาร่วมงานและท าบุญเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี  ปัจจุบัน วัดและศาสนสถานหลายแห่งได้
เพ่ิมบทบาทมากข้ึน  นอกจากการเป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้สนใจได้เข้า
มาศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมค าสอน ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับ
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย 
 ดังนั้น การจัดการศาสนสมบัติวัด หมายถึงการดูแลและรักษา การใช้จ่ายการจัดหาทรัพย์สินของวัด ตลอดจนการ
บัญชี ทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาส ให้เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ๔. ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

                                         
๘ อุดมพร  พลดี,  “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย, (สุราษฎร์ธานี : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์

ธาน,ี ๒๕๕๔), หน้า ๒. 



๖๑๒ 
 
 กฎหมายที่ฝ่ายอาณาจักรได้ออกมาเป็น พระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
คุ้มครอง ปกป้องและบริหารจัดการคณะสงฆ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง เมื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
พลเมืองเป็นคนดี มีคุณธรรม จักท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุก ปราศจาก
โจรผู้ร้าย เพราะประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา แต่เนื่องจาก สภาพแวดล้อมและเหตุ การณ์ ในแต่
ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนไป พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทุกฉบับข้างต้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการ
ปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ในห้วงเวลานั้น ๆ  แต่ในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเสียใหม่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งมีกระแสในการในการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย คือเน้นการมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอ านาจ ความเสมอภาค 
และความเป็นธรรมในสังคม การปฏิรูปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงควรมองสภาพปัญหาส าคัญ ๆ ของการจัดการคณะ
สงฆ์เป็นหลักให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสภาวะโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันดังกล่าว ว่าจะปฏิรูปกฎหมายคณะสงฆ์ใน
แนวทางใด จึงจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหาร
การจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด รวมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศใน ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชน เพ่ือความผาสุกของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยรวมต่อไป 
 ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัด ซึ่งศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 
และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เป็น
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใด ๆ 
จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้าอาวาสจะกระท าได้
นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้
เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน  การจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๑๔๘๔ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามล าดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบางประการไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป คือ 
 ๑. การเป็นผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ๒. การแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด เป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ๓. การควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลย์อ านาจของผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 ๕. ลักษณะ ของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ  และผลผูกพันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ๖. อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์ในการควบคุมดูแลการจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัด 
 ๗. วัด ส านักสงฆ์ และท่ีพักสงฆ์ 
 ดังนั้น การจัดการการเงินของวัดตามกฎหมายและระเบียบของกรมศาสนาก าหนดแยกเป็น ๒ ส่วนคือประการที่
หนึ่งวิธีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด๙ ทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น 
ๆ กล่าวโดยรวมได้แก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และต้องจัดท าลงบัญชีรับและทะเบียนทุกนิดสุดแต่เจ้าอาวาส
พิจารณาเห็นควรการแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดนั้น กรมการศาสนาให้ข้อแนะน าไว้ ๔ ประการ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ แต่งตั้งไวยาจักร แต่งตั้งกรมการศาสนาหรือ แต่งตั้งมูลนิธิเป็นผู้จัดประโยชน์หรือไม่ก็แต่งตั้งเป็นรูปคณะกรรมการจัด

                                         
๙ ณดา  จันทร์สม,  “ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,  รายงานการวิจัย, (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๖๑๓ 
 
ประโยชน์การแต่งตั้งนั้นต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุภารกิจให้ชัดเจน   และเพ่ือให้การบริหารของกิจการ
คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแห่งคณะสงฆ์ไทย  
 
 ๕. การบริหารจัดการศาสนสมบัติทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติ คือ กระบวนการที่ก าหนดและบ ารุงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของบุคคล เพ่ือให้มี
การด าเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการคือ กระบวนการอย่างหนึ่ง
ภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารงาน มีทรัพยากรอ่ืน ๆ แระ
กอบด้วยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ๑๐  กระบวนการจัดการคือ กระบวนการที่ผู้จัดการ
ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ
ควบคู่ไปด้วย องค์การจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๑ 
 วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดินและร่วมกันสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา การจัด
ประเภทของวัดพบว่าสามารถแบ่งได้หลายประเภท กล่าวคือ แบ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีอยู่ ๒ ประเภท คือวัดที่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและวัดประเภทส านักสงฆ์ แบ่งตามสภาพของวัดได้ ๓ ประเภทคือ วัดพระอารามหลวง  
วัดราษฎร์และวัดร้าง ซึ่งสถานะของวัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการปรับสภาพของฐานะ แบ่งตามสังกัดนิกายได้ 
๒ ประเภทคือ วัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกัน
โดยกฎหมาย และการบริหารจัดการวัดนั้นเจ้าอาวาสหรือสมภารวัดจะต้องมีศาสตร์และมีศิลป์ในการบริหารและการ
จัดการวัดของท่านศาสตร์ในการบริหารและการจัดการประกอบด้วยการวางแผนการจัดการองค์การการบริหารงานบุคคล
การอ านวยการการประสานงานการประเมินผลงาน 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ นั้นให้ถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบทความตอนที่ผ่านมาได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า  เจ้าพนักงานไว้แล้ว เจ้าพนักงานนั้นมี
ทั้งอ านาจและหน้าที่ซึ่งกฎหมายระบุไว้ เช่นต ารวจมีอ านาจจับผู้กระท าความผิดกฎหมายอาญา หรือผิดตาม
พระราชบัญญัติอื่นได้ และส าหรับอ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองระดับต่าง ๆ ให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้ออกกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการ ส่วนอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับปัจจุบัน 
ลักษณะโครงสร้างองค์กรคระสงฆ์ มีสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์อ านาจการบริหารจัดการอยู่ที่ มหาเถร
สมาคม โดยมีเจ้าคณะระดับต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ เป็นล าดับชั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้ างต้น ระบบการ
บริหารจัดการ มีลักษณะคล้ายการจัดการภาคราชการ โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้รับสนองงาน และอธิบดีกรมการศาสนา 
เลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยต าแหน่ง ดังนั้น เอกสารทางราชการคณะสงฆ์ส่วนใหญ่จะส่งผ่านจากเจ้าอาวาส โดยผ่าน
เจ้าคณะปกครองตามล าดับขั้น ได้แก่ เจ้าคณะต าบล , เจ้าคณะอ าเภอ , เจ้าคณะภาค , เจ้าคณะหน  และมารวบรวมไว้ ที่
กรมการศาสนา เพ่ือน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะพบว่า โครงสร้างองค์กรของสงฆ์
ในปัจจุบัน มีวิธีบริหารการจัดการแบบระบบราชการ และมีระบบศักดินา โดยมีระบบอุปถัมภ์ เข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องอยู่
ด้วยในทุกขั้นตอนปฏิบัติ 
 
 ๖. พฤติกรรมการกระท าผิดกฏหมายของศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
                                         

๑๐ ธีรวุฒิ  บุญยภณ และวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์,  พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโล
โยพระจอมเกล้า,  ๒๕๕๔),  หน้า ๑๒. 

๑๑พะยอม  วงษ์สารศรี,  องค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ม.ป.ป.), 
หน้า ๓๖.  



๖๑๔ 
 
 พฤติกรรมการกระท าผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหวร่างกายและไม่
เคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีความคิดที่จะกระท า มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ และต้องได้กระท าไปตามที่ตกลงใจ
นั้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อประชาชนและสังคม ซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมนั้น ๆ   
และพฤติกรรมที่มีการกระท าผิดโดยผู้กระท าผิดมีเจตนาในการกระท า โดยเป็นการกระท าความผิดที่มีลักษณะร้ายแรง มี
ความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจ านวนมหาศาลต่อสังคม  อันเป็นการกระท าที่มีการละเมิด
ต่อกฎหมายบ้านเมือง ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับโทษทั้งท่ีไม่เป็นทางการจากสมาชิกในสังคม อาทิ การต าหนิ ติเตียน การไม่
คบหาสมาคมด้วย และการได้รับโทษที่เป็นทางการจากข้อก าหนดของกฎหมายบ้านเมือง โดยผู้กระท าผิดจะต้องถูก
ลงโทษโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมเป็นส าคัญ 
 ทางพระพุทธศาสนามี พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดและการกระท า
ผิดในครั้งต่อไปของพระภิกษุ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้น ๆ กระท า
ผิดที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท าให้พุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะท านุบ ารุง และเพ่ือไม่ให้
ภิกษุรูปอื่นยึดถือเป็นเยื้องอย่างในการกระท าผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร 
ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอย่างเดียวมาควบคุมลงโทษคงไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรับเงินรับทอง  และการแสวงหาทรัพย์สมบัติต่าง ๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะน าไปสู่ความ
พอกพูนซึ่งกิเลสให้มากยิ่งขึ้นต่อไป  ไม่น ามาซึ่งความสงบในจิตใจ  แม้พระภิกษุต้องปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว 
ปัจจุบันนี้พระภิกษุก็ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายบ้านเมือง และภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม ที่มีอ านาจ
ตามกฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและ
พระธรรมวินัย ใช้บังคับต่อพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย และที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ซึ่งตามหลักของพระธรรม
วินัยในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะสงฆ์ แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงให้ความเคารพ
และปฏิบัติตามมติของสงฆ์ทุกประการ เพ่ือให้มติของสงฆ์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภิกษุทุกหมู่เหล่าจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งเป็นอย่างอ่ืน โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก 
 
๓. สรุป 
 พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ และเป็นศาสนาประจ าชาติ มี
ความส าคัญต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็น
ศาสนาแห่งอิสระภาพที่สอนให้มีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักสงบ รักความเป็นไทย 
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ชีวิตค่านิยม  และวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วย
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดร้าง  และเมื่อพิจารณาในด้านกฎหมายจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้วัดเป็นนิติบุคคลและมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด โดยเจ้า
อาวาสมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในส่วนของการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ก าหนดวิธีจัดการทรัพย์สินโดยให้เจ้าอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของ
วัด ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “กรรมการวัด” เป็นผู้ดูแลจัดการ
ในเรื่องการเช่าที่ดินหรืออาคาร การท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการเงินการกุศลเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการวัด  
 วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดินและร่วมกันสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งวัดเป็น
สถานที่ส าคัญในฐานะศาสนสถาน เป็นแหล่งรวบรวมศาสนสมบัติ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทรัพย์สินต่าง 
ๆ ที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่
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ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์ สินของวัดใดวัดหนึ่ง เช่น
โฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  
๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) เช่น ปัจจัยสภาพสังคมที่ไร้ระเบียบ ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีสังคมไร้
ระเบียบ 
 ๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิด เกี่ยวกับทรัพย์โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ เช่น พ้ืนที่ในภาคกลาง และพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น 
 ๓. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิด โดยท า 
การเปรียบเทียบระหว่างฐานความผิด เช่น ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความคิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด เป็นต้น 
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 ระเบียบ และคาสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า.   วินัยมุข  เล่ม ๑.    กรุงเทพมหานคร  :  
 มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
ธีรวุฒิ  บุญยภณ และวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์.  พื้นฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม.  
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 พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑. 
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 พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔. 
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กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ  ต าบลปากน้ ากระแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยองตามแนวประชารัฐเพื่อความยั่งยืนของเมืองระยอง 

 
กฤษณะ   เชี่ยวเวช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หน่วยวิทยบริการ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง  

  
บทคัดย่อ 

 
บทความรายงานการวิจัยครั้งนี้ เป็นบทความการวิจัยเชิงส ารวจ ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑.)เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ๒.)เพ่ือพัฒนากระบวนการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ๓.)เพ่ือ
พัฒนาผู้น า/แกนน าชุมชนในการจัดการและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ๔.) เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมอาชีพของชุมชนป่าชาย
เลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ ๕.) เพ่ือวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซน
ธรรมชาติ ต าบลปากน้ ากระแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง วิธีการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองเนื่องจากผู้วิจัยเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยน าแบบสอบถามจ านวน ๕๘๐ชุด แจก
กระจายให้กับชาวชุมชนปากน้ าประแสร์ ในครั้งนี้ และด าเนินเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ จ านวน ๒๓๗ ชุด และได้เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๒๓๗ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ไดรับคืนร้อยละ
๔๐.๘๖ % ของจ านวนมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ผลการหาค่าประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบั ติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง 

 
Abstract 

 
This research The survey Both quantitative and qualitative research. Which aims         To: ๑) to 

study the concept and how to restore wetlands. ๒ )  To develop forest restoration process. ๓ . )  To 
develop leadership /community leaders in the management and restoration of wetlands and ๔ )  To 
study the process of promoting a community mangrove forest mountain. Gulf Prasae ๕ )  To analyze 
local knowledge for restoring mangrove forest mountain. Gulf Prasae Inhalation of ozone naturally Pak 
Nam Rayong province's current research methods to collect this information, the researcher collected 
data. Self because the research participants in this event. These questionnaires were ๕๘๐  copies 
distributed distributed to the community estuary Prasae this time and continue collecting 
questionnaires have been returned, all in perfect condition ๒๓๗ series and had interviews all ๒๓๗ sets 
a questionnaire. the return of ๔๐.๘๖% of the data were analyzed by frequency, percentage, average, 
and standard deviation.         
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Results for the performance of a sample to collect this information. The researcher collected 
data. The level of participation in both the development environment. Practice Development 
Environment The beneficiaries in the development environment. Evaluation and development 
environment. The overall level of participation often. 

บทน า 
 
               บทความงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นในเรื่อง “กระบวนการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ 
สูดโอโซนธรรมชาติ  ต าบลปากน้ ากระแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามแนวประชารัฐเพ่ือความยั่งยืนของเมือง
ระยอง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธี การฟ้ืนฟูป่าชายเลน ,เพ่ือพัฒนากระบวนการฟ้ืนฟูป่าชาย
เลน ,เพ่ือพัฒนาผู้น า/แกนน าชุมชนในการจัดการและฟ้ืนฟูป่าชายเลน, เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมอาชีพของชุมชนป่า
ชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ ,เพ่ือวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซน
ธรรมชาติ ต าบลปากน้ ากระแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
            ส่วน วิธีการวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองเนื่องจากผู้วิจัย
เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยน าแบบสอบถามจ านวน ๕๘๐ชุด แจกกระจายให้กับชาวชุมชนปากน้ าประแสร์ ในครั้งนี้ 
และด าเนินเก็บคืนรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  จ านวน ๒๓๗ ชุด และได้เข้าไป
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๒๓๗ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ไดรับคืนร้อยละ๔๐.๘๖ % ของจ านวน แบบสอบถาม
ทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน
นี้เป็นเวลา สถานภาพในชุมชน ในการจัดแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ 
สูดโอโซนธรรมชาติ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄ ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ข้อมูลเชิงปริมาณ)น าเสนอในรูปตารางประกอบ
ค าบรรยาย ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพกระบวนการฟ้ืนฟูป่าชายเลน
แสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ จังหวัดระยอง ที่มีต่อการวิเคราะห์ความคิดเห็นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
งานวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยน าปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะมาสรุปรวมใจความและประเด็นที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ  
ต าบลปากน้ ากระแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามแนวประชารัฐเพ่ือความยั่งยืนของเมืองระยอง  
               ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการน าจ านวนประชากรทั้งหมดมาค านวณตามสูตรของ 
Toro Yamane ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในต าบลต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
จ านวน ๕๘๐ ครัวเรือน ใน ๕ หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง จ านวน  ๗๕  ครัวเรือน หมู่ที่ ๒  บ้ า น
แสมภู่ จ านวน  ๑๐๖  ครัวเรือน หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ จ านวน  ๗๙  ครัวเรือน หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์
จ านวน  ๑๖๙  ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ จ านวน  ๑๕๑  ครัวเรือนรวม ครัวเรือนทั้งหมด ๕๘๐  ครัวเรือน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ซึ่งจะประกอบด้วย
ประชากรทั้ง ๕ หมู่บ้าน จ านวน ๕๘๐ ครัวเรือน ท าการสุ่มตัวอย่างมาจ านวนทั้งหมด ๒๓๗ คนและสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชุมชนริมคลองตามป่าชายเลนซึ่งเป็นทางส าคัญที่ใช้เป็น
เส้นทางเดินชมธรรมชาติ  และ ผลการวิจัยสามารถ สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
                 ๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการฟ้ืนฟูหรือปลูกป่าชายเลนในชุมชน จากการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จากประชากรกลุ่มตัวอย่างใน ๕ หมู่บ้าน จากการสอบถามประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับ



๖๑๘ 
 
สภาพแวดล้อมในการฟ้ืนฟูหรือปลูกพันธ์ไม้ตามป่าชายเลนในชุมชน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง หมู่ที่ ๒ 
บ้านแสมภู่ หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะพบ
พันธ์ไม้ในชุมชนพันธุ์ไม้ที่ป่าชายเลนพบมากที่สุด คือ ประเภทต้นจาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘,  ๕๕.๘, ๗๘.๘, ๕๐.๐ และ 
๕๔.๘ ตามล าดับ  
                 ๒. กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามชนิดนกบริเวณป่าชายเลนที่พบบ่อยมากในชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน จากการ
สอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับชนิดนกบริเวณป่าชายเลนที่พบบ่อยมากในชุมชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ 
ส่วนใหญ่จะพบชนิดนกบริเวณป่าชายเลน ประเภทนกกวัก บ่อยมากในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘, ๔๕.๕, ๓๓.๘ และ 
๔๓.๕ ตามล าดับ ส่วนประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง ส่วนใหญ่จะพบชนิดนกบริเวณป่าชายเลน 
ประเภทนกกินเปี้ยวบ่อยมากในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗ 
              ๓. กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในล าคลองในกิจกรรมใดมากที่สุด ในแต่ละหมู่บ้าน
จากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ทั้ง ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ หมู่ที่ ๓ 
บ้านปากน้ าประแสร์ หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าในล าคลองเพ่ือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐, ๕๘.๑, ๕๔.๕, ๖๑.๘ และ ๕๔.๘ ตามล าดับ 
 

ด้านการอภิปรายผลสามารถสรุปได้ดังนี้ 
     ๑. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละหมู่บ้านพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบ้านและผู้น าชุมชนในการก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ ด้านการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะและการเก็บขยะของชุมชน ด้านการร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบ้านและผู้น า
ชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และชนิดนก ด้านการร่วมเสนอความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลอง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๑๓, S.D = ๑.๐๘  ),( =๒.๑๓, S.D = ๑.๐๒), ( =๒.๑๓, S.D = 
๐.๘๖),(   =๒.๑๓, S.D = ๐.๙๒) ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ด้านการร่วมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบ้านและผู้น าชุมชนในการบ าบัดน้ าทิ้งจากครัวเรือนให้เป็นระบบ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (  =๒.๙๓, S.D = 
๐.๙๖) หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการเข้าร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐในการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้านการเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะ
และการเก็บขยะของชุมชน ด้านการเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแหล่งน้ าในคลอง
ร่วมกันค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  
= ๒.๒๑, S.D = ๐.๙๒ ),(  =๒.๒๑, S.D = ๑.๐๒), (   =๒.๒๑, S.D = ๑.๐๒) หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ ส่วน
ใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (  =๑.๙๑, S.D = 
๐.๘๙)  หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ( = ๑.๙๒, S.D = ๐.๙๘) 

  ๒. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการช่วยประชาสัมพันธ์ และบอกเพ่ือนบ้าน
ไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อยน้ าเสียลงคลอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงาน
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กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( =๒.๓๖, S.D = ๐.๙๕) ประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ ส่วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองร่วมกับเพ่ือนบ้านและผู้น าชุมชน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๙๕, S.D = ๐.๗๕) หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ ส่วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการช่วยประชาสัมพันธ์ 
และบอกเพ่ือนบ้านไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อยน้ าเสียลงคลอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๕๕, S.D = ๐.๙๗) หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการให้ความรู้และบอก
วิธีการก าจัดขยะเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในล าคลอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๓๗, S.D = ๐.๗๙) หมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการช่วยประชาสัมพันธ์ 
และบอกเพ่ือนบ้านไม่ให้ทิ้งขยะและปล่อยน้ าเสียลงคลอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๔๔, S.D = ๐.๘๖) 

  ๓. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการมีรายได้จากการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปขายและแปรรูป ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๓๕, S.D 
= ๐.๘๗)  ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๙๘, S.D = ๐.๗๔) 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการมีรายได้จากการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปขายและแปรรูป ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม( = ๒.๓๖, S.D = ๑.๑๔)  ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
หมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้าน
การมีรายได้จากการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปขายและแปรรูป  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่ วนร่วมใน
การการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๐๓, S.D = ๐.๙๑) ประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๕ บ้านชาน
สมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม(  = ๒.๒๙, S.D = ๐.๙๐) 

  ๔. ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างในหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโปรงทอง ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการให้ข้อมูลและความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ใน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (  = ๒.๒๙, S.D = ๐.๙๓) 

  ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๒ บ้านแสมภู่ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (  = ๒.๘๑, S.D = ๐.๘๕) ประชากร
กลุ่มตัวอย่างใน หมู่ที่ ๓ บ้านปากน้ าประแสร์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
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คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๑๒, S.D = ๐.๙๖) ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในหมู่ที่ ๔ บ้านชนะชลโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๑๐, S.D = ๐.๙๐) ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในหมู่ที่ ๕ บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ด้านการร่วมติดตามผลการเข้าร่วมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( = ๒.๑๒, S.D = ๐.๙๑) 

 
 ๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ท าแบบสอบถามด้านต่างๆดังนี้ 
  ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ของประชากรในชุมชมริมคลองแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง  อยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง 
              ๒. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยู่ในระดับเป็นประจ า 
 ๓. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
 ๔. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นข้อมูลการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู่ ปากน้ าประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
                ด้านข้อเสนอแนะสามารถสรุป ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
        ๑.  ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปฏิบัติ 

- ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่าน คือ ประชาชนบางส่วน
จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับช่วงที่จัดประชุม  เพ่ือจัด
กิจกรรมบางครั้งจะตรงกับวันท างานจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม  ซึ่งบางครั้งก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการติดต่อสื่อสารบางครั้งไม่ทั่วถึง หากได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และถ้าไม่ติดภารกิจก็จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
และกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ าทะเล ร่วมกับชุมชนด าเนินกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศ 
ชายฝั่งด้วยการต้นจากและปล่อยพันธุ์ปูด าเป็นต้น 

 - ข้อเสนอแนะในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือ ควรมี การประชาสัมพันธ์ตามบ้าน โดย
ผู้น าชุมชนแจ้งข้อมูลข่าวสารกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนแจ้งต่อตามบ้านหรือขอความร่วมมือให้
เพ่ือนบ้านทีไดร้ับข่าวสารข้อมูลได้แจ้งข่าวสารดังกล่าวต่อเพ่ือนบ้านให้ทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
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     - สาเหตุที่ท าให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน คือ ส่วนใหญ่ต้องการให้สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด ทั้งในป่าชายเลนต้องมีสะพานให้เดินเข้าไปชมธรรมชาติในสวนกงกามด้วย สภาพความหลากหลายชนิดของ
นกและพันธุ์ไม้ตามป่าชายเลน เพ่ือให้ภูมิทัศน์ในชุมชนร่มรื่นสวยงามมีความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้อันจะเป็น
สิ่งดึงดูดและสร้างสีสันชายคลองให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ฟ้ืนฟูป่าชายเลนแสมภู่ ปากน้ า
ประแสร์ สูดโอโซนธรรมชาติ  

      - กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ท่านเข้าร่วมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าและความหลากหลาย
ของชนิดนกและพันธุ์ไม้ตามป่าชายเลน คือ กิจกรรมการเก็บขยะ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน การไม่ทิ้งขยะและปล่อย
น้ าเสียทิ้งลงในล าคลอง และการใช้ปุ๋ยชีวภาพในสวนผักผลไม้ 

      - ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์
ไม้ป่าชายเลน คือ ท าให้ล าคลองในชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือศึกษา
ชนิดนกและชนิดพันธุ์ไม้ตามป่าชายเลน และท าที่พักโฮมสเตย์ ส าหรับนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากกิจกรรมท่องเที่ยว
สามารถชมหิ่งห้อยและกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ าลงสู่ทะเล 
       การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมควรเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และชุมชน โดยภาครัฐ
สนับสนุนในด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึง
ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการที่ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ และควรมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการจัดชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และควร
ด าเนินการเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมอนุรักษ์ 
และร่วมติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมศึกษาและส ารวจชนิด ปริมาณ และถิ่นอาศัยของชนิดนกและสัตว์อ่ืน ๆ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละปี  
 ๒ ข้อเสนอแนะส าหรับเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 -  ข้อเสนอแนะจากผู้ให้สัมภาษณ์ ปัญหาประมงในเชิงสังคมมีความเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์“ในปัจจุบันเป็น
สังคมในกระแสทุนนิยม การท าประมงเป็นอาชีพที่ไม่ได้ผลิตเอง เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติอย่างเดียวในขณะเดียวกัน 
ทรัพยากรที่เก็บเกี่ยวก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในกระแสทุนประเภทต่างๆท าให้ทรัพยากรเหล่านี้ เสื่อมโทรมรุนแรง
มากยิ่งขึ้น” ส่วนในมุมมองของชาวประมงได้สรุปสถานการณ์ปัญหาของตัวเองว่าปัญหาหลัก คือ “ปัญหาน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งลงสู้ทะเล ปัญหาความหนาแน่นของเครื่องมือประมงและทะเลตื้นเขิน โดยภาพรวมแล้วปัญหา
สาเหตุหลักก็คือ คุณภาพน้ า น้ าเสียท าให้สัตว์อยู่ไม่ได้ รองลงมาคือ ปัญหาระบบน้ าหมุนเวียนของทะเล ไม่เป็นธรรมชาติ
เหมือนเดิม และต่อมาคือความตื้นเขินของทางน้ าในทะเล และสุดท้ายคือความไม่เป็นระเบียบของเครื่องมือประมง” 
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ความรู้ความตระหนัก จิตส านึกของชุมชนอยากให้จัดการให้เป็นระบบ เพราะ
สัตว์น้ าหายากก าลังสูญพันธ์ 

 - ข้อเสนอแนะในการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ป่าชายเลน ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งให้
พิจารณาที่สาเหตุ เช่น “ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างที่เก่ียวเนื่องกัน ต้องดูที่สาเหตุ ผลกระทบทุกอย่าง เช่นโครงการไม่สามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มในชุมชนได้ เนื่องจากสมาชิกบางกลุ่มไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการสื่อสารกับกลุ่มดังกล่าวและบางกิจกรรมของโครงต้องใช้ระยะเวลานานในการเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกใน
ชุมชนที่ยุ่งกับการท ามาหาเลี้ยงชีพและติดกิจธุระอ่ืน จึงไม่มีเวลามากนักในการเข้าร่วม ต้องวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งเหล่านี้ก่อน
ว่าส่วนไหนที่ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงจากหมู่บ้านเป้าหมายต่างๆมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ท าขึ้นจากวัสดุที่หาได้ในป่าชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกบันทึกภาพและน าเสนอในนิทรรศการภาพถ่ายที่ศูนย์การ
เรียนรู้ป่าชายเลนของหมู่บ้าน การปักแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน เป็นสิ่งกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนฟ้ืนฟู
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและช่วยป้องกันการบุกรุกป่าเม่ือโครงการจบสิ้น  
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                ดังนั้นแนวทางส าคัญจากผลของการวิจัยครั้งนี้ คือ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของลุ่ มน้ า และ
ทะเลที่มีผลต่อประชาชนในทะเลที่ไม่ยั้งยืนทั้งด้าน นิเวศสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ชุมชน และสถาบันและนโยบายโดยเฉพาะ
การพัฒนาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวโดยใช้ตัวชี้วัดน ามาประยุกต์ใช้ในประเด็น  
 ๑. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ควรเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และชุมชนโดยภาครัฐ
สนับสนุนในด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้รับจากการที่ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการจัดชมรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และควรด าการเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าร่วม
อนุรักษ์ และร่วมติดตามประเมินผล 
 ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควรเลือกจัดในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีเวลาว่างจาก
การท างาน จะได้สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ี 
 ๔. การรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้คงไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และจะต้องช่วยกันหลาย ๆ ฝ่าย 
ล าพังกรมป่าไม้แต่เพียงหน่วยงานเดียว ย่อมท าได้ยาก การป้องกันอย่างจริงจัง รวมทั้งการจัดการวางแผนการใช้ที่ดิน
ชายฝั่งทะเลให้เหมาะสม จะเป็นทางหนึ่งที่จะรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนไว้ได้ นอกจากนี้กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนควรจะใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ๕. การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยการปลูกป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะขยายและสนับสนุนการปลูกป่า
ชายเลนเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของราชการ และส่วนของเอกชน ตามพ้ืนที่ว่างเปล่าบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่ หรือพ้ืนที่นากุ้ง หรือนาข้าวที่เลิกไปแล้ว ซึ่งมีอยู่มากมาย และมีโอกาสที่จะฟ้ืนฟูให้เป็นป่าชายเลนขึ้นมาได้ นอกจากนี้
พ้ืนที่ดินงอกตามชายฝั่งทะเลก็เป็นพื้นที่ท่ีจะสามารถปลูกป่าชายเลนขึ้นมาได้ 
 ๖. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ การใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านป่าไม้ ประมงและวิธีการผสมผสานระหว่างป่าไม้กับประมง
ให้มากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ หากทางด้านผู้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุม และนักวิชาการ ได้ร่วมมือกันอย่ างจริงจังแล้ว เชื่อว่า
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนจะประสบผลส าเร็จมากขึ้น โดยได้ผลิตผลสูงขึ้น และปราศจากการท าลายระบบ
นิเวศของตัวเอง 
 จากการวิจัยศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้งด้านการริเริ่ม การวางแผน การปฏิบัติและ
การประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากคนในชุมชนพ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
การเลี้ยงกุ้งซึ่งสร้างรายได้จ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น และยังไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับหากมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์เนื่องจากขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนพบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน มีเพียงปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผลต่อการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทั้งนี้เนื่องมาจากคนที่
อาศัยในชุมชนมาตั้งแก่เกิดใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตมาเป็นเวลานาน จน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่นจึงให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพ่ือให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
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บทคัดย่อ 
 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่คนในครอบครัว เพ่ือน ญาติมิตร ครูอาจารย์ 
สังคม รวมถึง กระบวนการของประเทศชาติ ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่าง ครูอาจารย์เป็นทั้งต้นแบบและคอยชี้น าในสิ่งที่
ถูกต้อง โรงเรียน วัด บ้านช่วยอบรมปลูกฝัง และขัดเกลาจิตใจ ให้เยาวชนสามารถพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมได้
ด้วยตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งใน
สภาพการณ์ปกติและทั้งเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแย้ง  ประเทศชาติเปรียบดังเรือล าใหญ่ ต้องอาศัยลูกเรือที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีคุณค่าในสังคม เพ่ือน าพาประเทศชาติสู่จุดหมายอันมั่นคง เยาวชนซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติ จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง จากผู้ใหญ่ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ตลอดจนสถาบันชาติ ช่วย
ขัดเกลาจิตใจหล่อหลอมให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นหลักธรรมส าคัญให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ: คุณธรรมจริยธรรม, การส่งเสริมเยาวชนให้คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
Abstract 
 Moral  and Ethical cultivation, depends on cooperation in each family , friends , 
relatives, teachers , society including national process that the ruler must be good sample, 
teachers must be the role model and indicates the right things. Therefore,  school , temple and 
house help to cultivate and purify the mind to the youths to develop the morality and ethics by 
themselves and can control the behaviour in the frame of desirable behaviour of society both 
normal and conflict situation. The country like a big ship must depend on sailor who has the 
quality, good one and value in the society for leading the country to stable destination. The 
youths play the major role of the nation , must get the the cultivation from all levels of adults 
that not only family level but also national institution to cultivate the mind to be moral and 
ethical person. It is the main doctrine of Dhamma to live together happily. 
 
Keywords: Moral,Ethical, cultivation 
 
บทน า 

เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มี
ภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  



๖๒๕ 
 

พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชน
ควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น 
โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และ
ประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาด
รากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้า
ระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจ
ใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นล าดับ เด็กและ
เยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มาก
ขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
ความเป็นมา 

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วง อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือ คนในแวดวงอาชีพ
อ่ืนๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจรติคอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติด 
ซ่ึง แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์
สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้น  

ปัญหาที่เกิดข้ึนในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝัง
ในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทย
ต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา 
มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข มีรายงาน
ผลการส ารวจของผู้ที่ถูกให้ออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง  พบว่า 17 % ถูกให้ออก
งานเพราะ ขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ 83 % ถูกออกจากงานเพราะปัญหาเรื่อง ความประพฤติ และบุคลิกภาพ 
ในขณะเดียวกันมีผู้ไปส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในการพิจารณารับคนเข้าท างาน ในหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ 
และ มีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณ์ในสังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝัง ทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นั่นเอง 
 

“เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเองจักได้เป็นคนดีมีคุณ มีประโยชน และสามารถรักษา
ตัวรักษาชาติบ้านเมือง ให้ด ารงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พิมพ์ในหนังสือวันเด็กปี พ.ศ.2534๑ 

                                         
๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ค าพ่อสอน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ(๑๙๘๔) จ ากัด, ๒๕๔๓, หน้า ๓๖. 
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โลกปัจจุบันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุคแห่งการแข่งขันและ
มีการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดในสังคม ท าให้คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมมอง
แล้วเหมือนลดลงไปมาก เยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ามกลางการ
แข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการมีวิถีชีวิตและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจึงเป็นสิ่งส าคัญในการหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนไทยให้
จิตใจดียิ่งขึ้น เพ่ือจะเป็นความหวังทางพลังคุณค่าในตัวตนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน 

คุณธรรม เป็นค าสมาสระหว่าง คุณ กับ ธรรมะ เมื่อน ามารวมกันแล้ว จึงหมายถึง คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นแนวความคิดที่ดี เป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี เป็นจริยธรรมที่แยกเป็น
รายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอแล้ว ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจของผู้นั้น 
จริยธรรม เป็นค าสมาสระหว่าง จริยะ กับ ธรรมะ หมายถึง ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง 
ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ 

คุณธรรมจริยธรรม เมื่อน ามารวมกันแล้ว มีความหมายว่า คุณงามความดีของบุคคลที่กระท าลงไปด้วยความมี
ส านึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติ
จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคมโดยรวม  

ในสังคมไทยปัจจุบันที่ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันมากขึ้น ท าให้บางครั้งผู้คนเกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดความยับยั้งชั่งใจ กระท าในสิ่งที่ผิด ไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่หายนะของ
ประเทศชาติ การศึกษา การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติที่มีคุณค่าให้เป็นคนดี มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางจิตใจและร่างกาย ช่วยให้สังคมประเทศชาติสงบร่มเย็น 
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5  ประการ  

1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืนทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง กลัวที่
จะประพฤติชั่ว มีความถูกต้อง ดีงามเป็นหลักในการด าเนินชีวิตยึด มั่นความจริง รักความเป็นธรรม ปราศจากความรู้สึก
ล าเอียง หรือ อคติ กาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง กลัวที่จะประพฤติ"  

 2. วินัย หมายถึง การยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงค่านิยมที่ดี
งานของสังคม อย่างเต็มใจและตั้งใจ  

 3. พอเพียง หมายถึง การด าเนิน ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ คุณธรรม เพ่ือ
ชีวิตที่สมดุลและ  

4. เสียสละ หมายถึง เสียสละเพ่ือ ส่วนรวม เสียสละความสุขส่วนตัว เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เห็นอก 
เห็นใจ เห็นคุณค่าใน เพ่ือนมนุษย์ ผู้มีความเดือดร้อน มี ความอาทร เอาใจใส่ เป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน เป็นผู้มีจิตอาสา  

5. รักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามความ ต้องการอย่างมีส านึกต่อ สิ่งแวดล้อม โดยใช้
อย่างฉลาด ใช้อย่างประหยัดและฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น๒  
 
จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนได้อย่างไร 

จริยธรรม เป็น หลักความประพฤติ หรือ แนวทางในการปฏิบัติตน ที่ ควรแก่การยึดถือ ปฏิบัติ เพ่ือสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีคุณธรรม และ ศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึง

                                         
๒ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ ส านักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : บ.พริกหวานกราฟฟิค จก., ๒๕๔๕. 
 



๖๒๗ 
 
เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน คุณธรรม เป็นสภาวะที่อยากให้เราท าอะไรที่
เป็นคุณ ศีลธรรม เป็นสภาวะที่เราห้ามจิตใจของเราไม่ให้ท าในสิ่งผิด หรือบอกไม่ให้คนอ่ืนท า ทั้งคุณธรรม และ ศีลธรรม 
จึงเป็นตัวก าหนดความประพฤติของเรา ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร คือ เป็นตัวก าหนดจริยธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็น
ผลมาจากศาสนา ที่เก่ียวข้องกับ วัฒนธรรม ประเพณ ีและกฎหมาย 

ศาสตราจารย์ นพ.เชวง เตชะโกศยะ ให้แนวคิดในเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน เอาไว้ว่า 
คนเราถ้าไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ พ่อ แม่ ต่องานต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเขา จะสอนเท่าไดก็คงไม่มีประโยชน์ 
เพราะเขาจะเกิดความส านึกในหน้าที่ ในคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้ชีวิตของ
เขาเอง เขาก็ไม่รับผิดชอบเสียแล้ว เขาจะไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องท าความดีและให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับ
ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นตัวผล ที่จะต้องสร้างด้วยเหตุ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เขาเป็น
อย่างดีนั่นเอง และมีผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย  

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นต้องมีครู 3 สถานะ เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน / สถานศึกษา 
และครู ที่เป็นค าสอนในศาสนา เพราะบุคคล 3 จ าพวกนี้ ซึ่งหมายถึง 1. บุพการี 2. ครู 3. พระสงฆ์ เท่านั้น ที่อยากเห็น
บุคคลอ่ืนได้ดี ถ้าขาดเหตุหรือเหตุไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรม และ จริยธรรม ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง 
เรามักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอาจริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม ศีลธรรม และ คุณธรรม
อ่ืนๆ ย่อมเกิดข้ึนไม่ได ้หรือ มีข้ึนได้น้อย 

ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน
เอาไว้ตอนหนึ่งว่า เป็นเพราะคนไทยไม่รักแผ่นดินเกิด ท่านขอร้องให้ คร ู- อาจารย์ ไปสอนลูกศิษย์ว่า ตื่นนอนตอนเช้าทุก
วัน ให้มองหน้าตนเองในกระจก แล้วตั้งค าถาม ถามตนเอง 3 ข้อ (ให้ตอบด้วยความจริงใจ) 

1. ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ เราเคยท าอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ แผ่นดินเกิดบ้าง 
2. ถ้ายังไม่เคยท า ให้ถามตนเองต่อว่า แล้วจะเริ่มเม่ือไหร่ เช่น เมื่อถึงวันเกิด วันส าคัญต่างๆ เป็นต้น 
3. ถ้าไม่เคยท าและยังไม่คิดจะท า ดังข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้ถามตน เองอีกว่า ช่วงชีวิตที่ผ่านมา เคยท าอะไรที่เป็น

ผลเสียหาย ต่อแผ่นดินเกิดบ้าง และจะเลิกเมื่อใด๓ 
 
คุณธรรม จริยธรรม ที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชน 

คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง คือ ความกตัญญู ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้ง ทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ 
เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่แสดงออกมาด้วยความดีงาม แต่สิ่งเหล่านี้ ก าลังถูกท าลาย ด้วย ความ รีบเร่ง จากกระแสวัตถุ
นิยม และบริโภคนิยม ที่ไม่ได้ค านึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจไม่มั่นคง สิ่งที่แสดงออกมาจาก
พฤติกรรมของคน ก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งจึงมีส่วนส าคัญใน
การกล่อมเกลา จิตใจ ให้มีความอ่อนโยน สุภาพ นอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การกราบไหว้พระแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือขึ้น เพ่ือให้สติอยู่
กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี เป็นการส ารวมใจออกจากปัญหา ที่ว้าวุ่น การยกมือจรดบริเวณระหว่างคิ้วในท่าวันทา 
เป็นการส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมใจ ก าหนดจิตให้เป็นสมาธิ มีความแน่วแน่มั่นคงใน จิตใจ การก้มกราบ ท่าอภิวาท 
เป็นการปล่อยใจให้ว่างลง สยบยอมทั้งกายและใจให้กับความดี เป็นการลดอัตตา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งท่าที
เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสภาพจิตใจให้ดีงาม  

การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักพ่ึงตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นคนดี มีวินัย คือ การปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความคิดเห็นที่
ถูกต้อง และ รู้จักคุณค่าของตัวเอง ไม่มีชนชาติใดในโลกที่มีความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยู่ได้ เพราะการรอรับการ
ช่วยเหลือ ของผู้อ่ืน โดยไม่พ่ึงตนเอง ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน บนพ้ืนฐาน อุดมการณ์ชีวิต งาน คือ ชีวิต ชีวิต คืองาน 

                                         
๓ ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย์,  พฤติกรรมของเยาวชนในสังคม, http//blog.sup.sc.th. 



๖๒๘ 
 
บันดาลสุข ท างานให้สนุก เป็นสุข เมื่อ ท างาน ของดีต้องมีแบบ แบบที่ดี ต้องมีระเบียบ ระเบียบที่ดี ต้องมีวินัย คนที่มี
วินัย คือ เคารพตนเอง - เคารพผู้อื่น- เคารพเวลา - เคารพกติกา- เคารพสถานที่ 
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ อยู่ใน ความสัตย์ ความด ี
3. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และ รู้จักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ ส่วนใหญ่

ของ บ้านเมือง 
คุณธรรม 7 ประการ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ๔ที่จะท าให้บุคคลมีความเจริญในชีวิต 

1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี  
2. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 
3. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ 
4. มุ่งม่ันพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
5. ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล 
6. มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา 
7. แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด 

ปณิธาน 10 ข้อ ของ พระพิพิธธรรมสุนทร ที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
1. ยึดมั่นกตัญญู  
2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3. มีความเพียรสม่ าเสมอ 
 4. อย่าเผลอใจใฝ่ต่ า 
5. เชื่อฟังค าผู้หลักผู้ใหญ่  
6. รักไทยด ารงไทย 
7. ใส่ใจในโลกกว้าง  
8. ยึดแบบอย่างท่ีด ี
9. รู้รักสามัคคีตลอดเวลา  
10. ใช้ศาสนาเป็นเครื่องด ารงชีวิต 

คุณธรรม เพื่อความสวัสดีของชีวิต ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) 
สิ่งที่เธอควรมี "สติปัญญา " สิ่งที่เธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"  
สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม" สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"  
สิ่งที่เธอควรเข้าหา "นักปราชญ์" สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"  
สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์" สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"  
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล" สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"  
สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม" สิ่งที่เธอควรจดจ า "ผู้มีคุณ"  
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์" สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"  

                                         
๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๒. 
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สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน" สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"  
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี" สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที "ท าวันนี้ให้ดีที่สุด"๕ 
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็ก เพราะอายุก่อน 6 ปี จะสามารกบันทึก

จริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมีบทบาทส าคัญมาก ในการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม และควรท าอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหล่านี้เข้าสู่ 
การเรียนในระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง ระดับอุดมศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การปลูกฝังทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้อง ด าเนินต่อไป อย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นทั้ง คนเก่ง คนดี และมีความสุข 
การวางแผนการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 

1.การสอนโดยตรงในรายวิชา 
2.การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไว้ในการเรียน การสอน 
3.การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4.ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
5.การให้รางวัลและการยกย่อง ชมเชย นักศึกษาที่ท าความดี กระท าตนเป็นประโยชน์แก่สังคม 
 

แนวทางในการประเมินด้าน คุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน 
1. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันก าหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ และควรได้รับการปลูกฝัง หรือแก้ไขโดย

เร่งด่วน โดยอาจ ก าหนดเป็นบทบัญญัติ เช่น ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เป็นต้น 

2.วางแผนร่วมกับผู้เรียนในการก าหนดเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ว่าจะพิจารณาจากสิ่งใดบ้างใน
การประเมิน (ตัวบ่งชี้) และ ให้น้ าหนักความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

3.ก าหนด / เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพ่ือใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน เช่น 
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบบันทึกผลการสังเกต 
- การประเมินตนเองของผู้เรียน 
- การประเมินโดยเพื่อน 
- การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 
- แฟ้มสะสมงานฯลฯ 
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างของการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนแต่สิ่งที่ต้องค านึงอีกประการ

หนึ่ง คือ ความถี่ในการ ปฏิบัติ ตามหลักจิตวิทยาของมนุษย์ ต้องมีการเรียนรู้โดยการตอกย้ าหลายครั้ง  อย่างไรก็ตาม ใน
ยุคปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมีมากมาย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาในส่วนอ่ืนๆ ครู - อาจารย์ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมาก นอกเหนือจาก บิดา มารดา ญาติพ่ี
น้องและสภาวะแวดล้อมอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งในเรื่องนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าว ถึง บทบาทของ ครู 
- อาจารย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน เอาไว้ว่า ครู - อาจารย์ จะต้องท าหน้าที่เป็นหลักส าคัญ ให้กับ 
นักศึกษา 2 อย่าง คือ 

1. ชี้น าชีวิตที่ดีงามแก่เยาวชน 
                                         

๕ ชัยรัตน์  พิมมี่, การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ,sammao๒๕๕๕๓.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๘/blog-
post.html 
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2. ปลุกความเป็นเยาวชนให้ตื่นขึ้น ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
ดังนั้น ครู - อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา คงไม่อาจปฏิเสธภาระหน้าที่  ส าคัญในด้าน การปลูกฝัง คุณธรรม 

จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา นอกเหนือ จากงานด้านการเรียนการสอนเชิงวิชาการ 
 
การก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือ หลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง ตามสภาพสังคม วัฒนธรรมก่อนอ่ืน
คงต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่าคุณธรรม และ จริยธรรม ก่อน 
คุณธรรม คือ หลักความจริง หลักการปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1. จริยธรรม มี 2 ความหมาย คือ 
1.1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยม

ทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร ไม่ควรท า 
2. จรรยา (etiquette) หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคม ก าหนดขึ้นสอดคล้อง

กับวัฒนธรรม ในแต่ละวิชาชีพก็อาจก าหนดบุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่บุคคลในวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ เช่น ครู แพทย์ 
พยาบาล ย่อมเป็นผู้ที่พึงส ารวมในกิริยา วาจา ท่าทางที่แสดงออก 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ (professional code of ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงาน แต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
จากสังคม อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ ก็คือ ประมวลความประพฤติที่วงการ
แพทย์ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้เป็นแพทย์ยึดถือปฏิบัติ 

4. ศีลธรรม(moral) ค าว่า ศีลธรรมถ้าพิจารณาจากรากศัพท์ภาษาละติน Moralis หมายถึง หลักความประพฤติ
ที่ดีส าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ภาษาไทย ศีลธรรมเป็นศัพท์พระพุทธศาสนา หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบหรือ ธรรมใน
ระดับศีล 

5. คุณธรรม(virtue) หมายถึงสภาพคุณงานความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จโดย
หวังประโยชน์ส่วนตน เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจริยธรรมแต่ละข้อที่น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ  

6. มโนธรรม(conscience) หมายถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรท าไม่ควรท า นักจริยศาสตร์
เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการสิ่งหนึ่ง และรู้
ว่าควรท าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ต้องการไปดูภาพยนต์กับเพ่ือน แต่ก็รู้ว่าควรอยู่เป็นเพื่อน คุณแม่ซ่ึงไม่ค่อยสบาย 

7. มารยาท มรรยาท กิริยา วาจา ที่สังคมก าหนดและยอมรับว่าเรียบร้อย เช่น สังคมไทยให้เกียรติเคารพผู้ใหญ่ 
ผู้น้อยย่อมส ารวมกิริยาเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ การระมัดระวังค าพูดโดยใช้ให้เหมาะกับบุคคลตามกาลเทศะ 

จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ 
(ปัญญา และ เหตุผล รวมกัน) ท าให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความดี ถูก ผิด ควร ไม่ควร  
จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. การตัดสินทางจริยธรรม(moral judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพ่ือตัดสินการกระท าของผู้อื่น 
2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะปฏิบัติการต่าง ๆ 

ลงไป 
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการการะท าสิ่งต่าง ๆ  
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4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็นทัศนะในการด ารงชีวิต
ของตน และของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่๖ 

จะเห็นได้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ซึ่งอาจส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อการพัฒนาประเทศชาติ  

จากความหมายของค าว่าคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว เพ่ือให้การพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง จึงได้มี
นักวิชาการนักคิดของไทยพยายามสรุปแนวทางเป็นกรอบส าหรับการพัฒนาคน เรียกว่าทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมขึ้น    

 
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย  

เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น บุคคลผู้รวบรวมเขียนเป็นทฤษฎี คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน๗ กรอบแนวคิดที่เป็นจุดเด่นของทฤษฎีนี้มีความว่า ลักษณะพ้ืนฐานและ
องค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและ คนเก่ง 

1. ส่วนของดอกผล เปรียบเสมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมคนดีและเก่ง การที่ต้นไม้จะให้ดอกผลใหญ่จะต้องมีล า
ต้นและรากท่ีสมบูรณ์ 

2. ส่วนของล าต้นที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ดีมี 5 ประการ คือ 
ประการที่ 1 มีทัศนคติ ค่านิยมท่ีดี และคุณธรรม 
ประการที่ 2 มีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ประการที่ 3 ลักษณะมุ่งอนาคต คาดการณ์ไกล 
ประการที่ 4 เชื่ออ านาจในตน 
ประการที ่5 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ลักษณะทางจิตใจทั้ง 5 ประการนี้ ถ้ามีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีพฤติกรรมเก่งและดีอย่างสม่ าเสมอ  

3. ส่วนของรากต้นไม้ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็นพ้ืนฐานที่จะชอบไชหาอาหารเลี้ยง ล าต้นให้สมบูรณ์มี 3 
ประการ คือ 

ประการที่ 1 สติปัญญา 
ประการที่ 2 ประสบการณ์ทางสังคม 
ประการที่ 3 สุขภาพจิตดี 
บุคคลที่มีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตทั้งสามประการนั้นสูง และเหมาะสมกับอายุ เปรียบได้กับคนที่เป็นบัวเหนือน้ าใน

พุทธศาสนา ซึ่งพร้อมจะรับการพัฒนา ทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรมของคนไทยจึงให้ข้อสรุปว่า ถ้าต้องการพัฒนาคนให้เป็นคน
เก่งและดี จะต้องพัฒนาลักษณะจิตใจ ทั้ง 8 ประการที่ระบุไว้ที่ล าต้นและรากต้นไม้  
 
คุณลักษณะของคน (ยุคใหม่) ที่พึงประสงค์  

                                         
๖ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ. www.thaigoodview.com/, www. charuaypontorranin.com, 

และ http://sw๐๖๘๔๐.blogspot.com/๒๐๐๙/  
 
๗ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, ส านักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, สถาบัน. พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔ พิมพ์ครั้งท่ี ๓.  
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การสอน "คุณธรรม/จริยธรรม" เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้น าคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้สอนมีความเชื่อว่า
ประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความดี ความถูกต้อง ความเหมาะสม) อย่างถ่อง
แท้ในระดับหนึ่ง และต้องการให้ เยาวชนเชื่อ ดีและเหมาะสมกับเยาวชน การยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม ท าให้มนุษย์มี
ความสุข ความสวย และความงาม โดยที่ความสุขนั้นควรเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและยั่งยืน 
 
คุณสมบัติอันเป็นความพร้อมที่จะพัฒนา จริยธรรมของบุคคล ประกอบด้วย  

1. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่วัยต้นของชีวิตจากการ
เลี้ยงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นในวิถีทางที่ต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้บุคคลมี
พัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน จากกฎเกณฑ์การตัดสินที่ต่างกัน 

2. ความใฝ่ธรรม มนุษย์มีธรรมชาติ ของการ แสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมหรือความดีงามตั้งแต่วัยทารก 
คุณสมบัตินี้ท าให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ เป็นคนดีอย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม เป็นปัจจัยส าคัญให้บุคคลพร้อม
ที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูงกว่า 

3. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้น ความรู้จักตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถในการพิจารณาให้รู้อิทธิพล
ของความดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข็มแข็ง ใน
ลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จักตนเองนี้จะท าให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดี
ของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีขึ้น 
 
วิถีทางพัฒนาจริยธรรม 

1. การศึกษาเรียนรู้ กระท าได้หลายวิธี ดังนี้  
1.1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการหาความ รู้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา วรรณคดีที่มี

คุณค่า หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและ จริยธรรมวิชาชีพ  
1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 

และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้าน จริยธรรม 
1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ ได้อย่างลึกซึ้งทั้งด้านเจต
คติและทักษะการแก้ปัญหาเชิง จริยธรรม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคคล ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้
ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่านี้เลย  

2. การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือท าความรู้จักในตัวตนเอง ด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง จะช่วย
ให้บุคคลตระหนักรู้คุณลักษณะของตนเอง รู้จุดดีจุดด้อยของตน รู้ว่าควรคงลักษณะใดไว้ การวิเคราะห์ตนเอง กระท าได้
ด้วยหลักการต่อไปนี้  

2.1 การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบข้าง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จาก
เพ่ือนร่วมงาน จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว 

2.2 วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด ความต้องการเจตคติการกระท า และผลการกระท า ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน 

2.3 ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น จากต ารา บทความ รายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาตน อย่างถ่องแท้ 
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2.4 เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก) ท าให้จิตใจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปัญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้งและแท้จริง 

3. การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรมด้วย ตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ในการ ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่ พึงปรารถนาของสังคม ทั้งใน
สภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองขั้น
สูงสุด เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง 

3.1 การฝึกวินัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียร การพ่ึงตนเอง ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การรู้จัก
ประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมี สัมมาคารวะ ความรักชาติฯ 

3.2 การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้งดเว้นในการที่จะกระท าชั่วร้ายใด 
ๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิดสามารถควบคุมตนได้  

3.3 การท าสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดการตั้งมั่นของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิต เป็นจิตใจ
ที่สงบผ่องใสบริสุทธิ์เป็นจิตที่เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ท าให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็น
จริง 

3.4 ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จัก ให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามข้ันตอนดังกล่าว เป็นธรรมภาระท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติได้
ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่มิใช่เป็นการกระท าในลักษณะเสร็จสิ้น ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เพราะ
จิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉกเช่น กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชน 

ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริย ธรรม
ของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นก าลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็น
สัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน 
ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา โดยทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบัน
การเมืองสถาบันศาสนาสถาบันสื่อมวลชนรวมทั้งสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ ต่างร่วมมือกันท าบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
สรรค์สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนในสังคมได้ 

อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญในขณะนี้คือสถาบันครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ของตนในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัวได้จนกลายเป็นชีวิตจริง รวมทั้งการที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักยกบทบาทดังกล่าวให้กับ
โรงเรียน ครูอาจารย์เป็นผู้ท าหน้าที่นี้แทนตน ดังนั้นครอบครัวต้องตระหนักถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
ชีวิตลูกของตนโดยเริ่มจาก  

สร้างค่านิยม  
เป็นคนดีมีคุณธรรม ปัจจุบันส านึกทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมก าลังเสื่อมลงเนื่องมาจากรากฐาน

ปรัชญาความคิดและค่านิยมที่ผิดเพ้ียนไปจากหลักศีลธรรมและคุณธรรมอันดี พ่อแม่จ าเป็นที่จะต้องชี้ให้ลูกเห็นอย่าง
ชัดเจนว่า อะไรถูก อะไรผิด และอะไรที่มีค่า อะไรที่น่ารังเกียจ รวมทั้งฝึกลูกให้สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมได้โดยการตั้งค าถามเชิงปรัชญากับค่านิยมต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องในสังคม  

สร้างแรงจูงใจให้ท าสิ่งด ี
การสร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยนกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรมพ่อ

แม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้โดย  



๖๓๔ 
 

การสั่งสอนอบรมโดยสามารถอ้างอิงจากหลักค าสอนทางศาสนามาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการสอน
อย่างเป็นธรรมชาติผ่านข่าวสารที่เกิดข้ึนรอบตัว 

การเห็นแบบอย่าง โดยคนในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างชีวิตในการท าดีและยืนหยัดในคุณธรรมหรือชี้น าให้
เรียนแบบอย่างบุคคลส าคัญที่กระท าความดีงามในการให้รางวัลเมื่อท าความดี เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพ่ือให้
เห็นว่าการท าความดีนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและภาคภูมิใจ 

สร้างช่องทางให้ท าด ี
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น นอกจากการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจที่ถูกต้องในการท าความ

ดีแล้ว พ่อแม่ควรสร้างช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายในการท าความดีให้กับลูกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน อาทิสนับสนุน
ให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท าความดี พ่อแม่ไม่ควรมุ่งเน้นให้ลูกเอาแต่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควร
สนับสนุนให้ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือชมรมต่าง ๆ ในการ
ช่วยเหลือสังคม  น าลูกให้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากล ความตกต่ า
ทางคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ควรพาลูกให้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ร่วมลงชื่อรณรงค์ต่อต้านเรื่องการ
เปิดร้านจ าหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เป็นต้น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในประเทศได้
อย่างประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อย่าง
แท้จริง สถาบันครอบครัว จึงนับเป็นสถาบันล าดับแรกสุดที่ส าคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็ก
และเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ลง
มือปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด ครูต้องมีส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูเพ่ิมข้ึน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรศาสนา สื่อมวลชน
ทั้งหลายต้องตื่นตัว ผนึกก าลังร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยึดหลักคุณธรรมน า
ชีวิตไปสู่ความสุข และที่ส าคัญต้องเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและยั่งยืน 
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ธรรมาภิบาล และสันติภาพ 

พระมหาณรงค์ศักดิ์  วิริยธโร 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายต้องการศึกษาวิเคราะห์ของหลักธรรมาภิบาล และสันติภาพที่เกี่ยวกับการปกครองมี
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการบางท่านว่าเป็นหลักธรรมาภิบาลใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ฐานคิดทั้งสองมีความแตกต่างกันมาก โดยที่ธรรมาภิบาลสากลเน้นที่ตัวระบบหรือ
โครงสร้างในภาพรวมขององค์การหรือสังคม ส่วนสันติภาพเน้นที่ตัวคน หรือคุณสมบัติที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล
แต่ละคน เมื่อเป็นเช่นนี้วิธีการที่ถูกต้องควรจะกล่าวว่า “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิด
สันติภาพมนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยการไม่เบียดเบียนกัน และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อกัน นั่นคือเป็นทางมาแห่งสันติภาพของโลก 
 
Abstract 
 This article focuses on analycal study of good governace and peace about government  
with Tossapithratchadhamma etc. In Buddhism that get the acceptance som some academicians 
that Tossapithratchadhamma in Buddhism for indicating the both concepts have the difference 
very much by the universal governance focuses on the system or total structure of organization 
or society but peace also depends on person or good quality that it is individual of each person. 
The right principle should mention that “Dhamma or doctrine of Buddhism to promote and 
support to have peace, humans live together without fighting or disturbance and have hospitality 
for having the peace of the world. 
 
ความเป็นมา 

ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบันเพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้
ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังแต่ก่อนเพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสารการด าเนิน
กิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่งการพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมาก
ขึ้นหากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึง
เรื่องของสังคม ประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปการมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาค
ส่วนให้ความส าคัญและเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

ดังกล่าวแล้วธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งมั่นอยู่
บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้
กระท าพร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรมจริยธรรมในการท างาน การ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้นมีการ
ส่งเสริมสถานภาพหญิงชาย และการให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งคนด้อยโอกาสตลอดจนการสร้างความเท่าเทียม
กันทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วยธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและ
เป็นเป้าหมายไปในตัวการมีธรรมาภิบาลอาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็
น ามาสู่การมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพรตลอดจน
น ามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดข้ึนได้โดยสันติวิธี 



๖๓๖ 
 
 
ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆอยู่แล้วแต่มิได้เรียกอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ใน
พุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วโดยหากเราพิจารณาค าสอน
ของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการน ามาใช้ในการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในศาสนาอ่ืนๆก็คิดว่ามิได้แตกต่างกันมากนักมีค าสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการ
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีอาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่ชนและสังคมไปสู่
สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ๘(พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต), 2541) ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดีการรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเองอันจะท าให้
ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผลเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้ท างาน
แล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลรู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไรและ
ท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสมระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่
การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไรวางแผนการใช้เวลา เป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 
รู้ชุมชนรู้จักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณีวัฒนธรรม ท าให้ประพฤติตัวถูก
หลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้นรู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลเป็นการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุดนอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจ
กล่าวได้ว่าธรรมาภิบาลส าหรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไรเพียงแต่มีได้น ามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

การบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทยโดยองค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งนักวิชาการที่
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็น
ผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและ
ระดมความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างกว้างขวางองค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพ่ือให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไปแต่ก็มักมีหลักการ
พ้ืนฐานคล้ายกัน หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ค าว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากค าว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม)มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
good governance โดยค าว่า governance (การอภิบาล) คือวิธีการใช้อ านาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององค์กร 
good governance (ธรรม + อภิบาล =ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีในการมีอ านาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรโดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ๙ได้ท าการให้ค าจ ากัดความสั้นๆนี้ไว้ในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบัน
พระปกเกล้าอย่างไรก็ดี ค าว่า good governance นี้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้
บัญญัติว่า “วิธีการปกครองที่ดี” แต่นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” ซึ่งไม่ตรงกับความหมายใน
ภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทางกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า 
“สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้น าเสนอค าว่า “ธรรมาภิบาล”  และทางส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้ค าว่า  “การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทาง
                                         

๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,พิมพ์ครั้งที่๒๗,กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

๙บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลชมเชย ลักษณะวิชาการเมืองเร่ือง การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑-๒๕๔๒ 



๖๓๗ 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546)๑๐อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
กระชับและเข้าใจกันอยู่มากแล้ว 

ในส่วนของประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนเพ่ือให้ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพ่ือให้เกิด
การประสานร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดีโดยได้ขยายกรอบการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีใน
ภาคธุรกิจเอกชนการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกลไกตรวจสอบทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทั้งการปลุกจิตส านึกของประชาชนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความพอดีเพ่ือเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย 

ผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯใน
หลายส่วนโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ได้มีการจัดท าแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบ
งบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริงและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวทางการกระจายอ านาจแต่ยังไม่สามารถ
บอกได้อย่างชัดเจนถึงประเด็นส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีแต่ได้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ได้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 และใช้เป็นหลักการในการด าเนินการให้มีผลในทางการสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
ธรรมาภิบาลคืออะไร 

แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกับ
การมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ  “การปกครอง” หรือ “การบริหารจัดการ” ว่าเป็น
กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการน าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติค าว่าการปกครองหรือการบริหาร
จัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่นในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารง านเอกชนการปกครองหรือการ
บริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 

อย่างไรก็ดีมีคนจ านวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งค าจ ากักความของธรรมาภิบาลซึ่งไม่ใช่เรื่อง
แปลกแต่อย่างใด ค าว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาลเป็นวิธีการใช้อ านาจ ขณะที่ good governance เป็น
การรวมค าของ ธรรม และ อภิบาล เป็นธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการอ านาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร
โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือเพ่ือการมีความเป็นธรรม ความสุจริตความมีประสิทธิภาพ 
                                         

๑๐ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย , ๒๕๔๖, ธรรมาภิบาล, กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิจัยกฎหมาย, ๒๕๔๖. 
 



๖๓๘ 
 
และประสิทธิผลซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบ
ได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญแต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอ่ืนๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้โดยสภาพแวดล้อมของ
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรมประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม 
ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการโดย
มิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างานซึ่งหากมีการน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานแล้ว
จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรมความสุจริตความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ธรรมาภิ
บาลในพระพุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม และข้อพึงปฏิบัติในทิศ ๖๑๑ 

จะเห็นว่า นักคิดในสังคมไทยปัจจุบันพยายามที่จะเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลสากลเข้ากับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยถือว่าหลักธรรมต่างๆ เช่น ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ข้อปฏิบัติในทิศ ๖ เป็นต้น 
สามารถจัดเป็นหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาได้ หรื อบางคนที่ไม่อยากใช้ค าๆ นี้ก็ เลี่ยงไปใช้ว่า หลัก
พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความพยายามเหล่านี้นับว่าเป็นความพยายามที่น่าสนใจมาก
ในทางวิชาการ แต่ถึงกระนั้นกลับก่อให้เกิดค าถามที่ตามมาอีกมากมาย ได้แก่ หากพิจารณาในแง่หลักการทั้งสองพบว่า  
แนวความคิดธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ส่วนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมอินเดียโบราณเมื่อ
ประมาณ ๒๕๐๐ ปีที่ผ่าน ท าให้เกิดค าถามขึ้นว่า เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ธรรมาภิบาลจะปรากฏมีอยู่ในหลักค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างไร 

แม้บางคนอาจจะเลี่ยงใช้หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา มาใช้หลักค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่สนับสนุน
หรือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ก็กลับก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาว่า ที่หลักธรรมเหล่านี้ เช่น ทศพิธราชธรรม สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลข้อใดบ้าง และสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ประการส าคัญที่สุดฐานความคิดของ
ทั้งสองหลักการเกิดมาจากฐานเดียวกันหรือไม่ หากเกิดมาจากฐานคิดเดียวกัน ก็จะน าไปสู่ค าถามต่อไปว่า สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมกันอย่างไร แต่หากมาจากฐานคิดที่แตกต่างกัน การกล่าวว่า หลักพระพุทธศาสนามีทศพิธราชธรรม เป็นต้น 
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลจะเป็นไปได้หรือไม่ ปัญหาเหล่านี้เป็นประเด็นส าคัญในบทความชิ้นนี้ 

ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการแล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มี
ผู้น าไปใช้เสมอคือการมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใสการตอบสนอง 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้  6 หลักการดังกล่าวมาแล้ว
และกลายเป็นหลักการส าคัญที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ก็มีค าถามว่าหลักการต่างๆ
นี้หมายถึงอะไรแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อยต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้างค าตอบที่อาจ
เป็นไปได้ก็คือการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือผู้ใช้จะได้เข้าใจและน าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ 

หลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการน าไปประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการ
ต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้และจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของ
ประเทศ บริบทของหน่วยงานหลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ส าหรับประเทศไทยแล้วเนื่องจากได้มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความส าคัญกับหลักการส าคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จะขอน าเสนอ
รายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของหลักการทั้ง  6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า๑๒

ดังต่อไปนี้ 

                                         
๑๑ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์. “ทศพิธราชธรรม สิงคาลกสูตร และธรรมาภิบาล”. ในส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า/เอกสารเผยแพร่/บทความ,<http://www.pdc.go.th/th/content/๙๗/๑๑๕.html>. 
๑๒ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, ธรรมภิบาล, กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕หน้า ๑๓. 



๖๓๙ 
 

1. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือหลักการแบ่งแยกอ านาจ 

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมาย
ในทางเนื้อหาหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

1) หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักที่
แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ 

2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิ
ในความเสมอภาคสิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการ
ส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือฝ่าย
ปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่าย
ตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายฝ่ายตุลาการมีความผูกพัน
ที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 

4)หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาเป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออก
กฎหมายล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมายหลักห้ามมิให้กฎหมายมี
ผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

5)หลักความอิสระของผู้พิพากษาผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆโดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและท าการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตน
เท่านั้น โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และ
ความอิสระจากสังคม 

6)หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นความผิด แล้ว
จะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้ 

7)หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่ารัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่
อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้นและหากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

 
2. หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics) 

ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริตหน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัยและ
หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณองค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ท่ีปลอดจากคอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่นการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ (corruption)โดยรวมหมายถึง 
การท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรมธรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้าง
ความเสียหายและความเดือดร้อนและเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรงเมื่อ
พิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 

1)องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 

2)องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมาย
ก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 



๖๔๐ 
 

3)องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ
ปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

4)องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่
ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

ส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็นการกระท าผิดวิชาชีพ
นิยมได้แก่พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
3. ด้านความโปร่งใส (Transparency) 

ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้างหน่วยงานมีความโปร่งใส
ด้านการให้คณุ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษหน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 

1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
(1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน 
(2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 
(3) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การท างาน 
(4) มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากข้ึน 
(5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ 
(6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง 

2)ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
(1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 
(2) มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
(3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ 
(4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

3)ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
(1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
(2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม 
(3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด 
(4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 
(5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
(6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 
(7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 

4)ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 
(1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาการให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ 
(3) ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น 
(4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 

ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการ
กับประชาชนเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการและยังเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าวการแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
 

หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 
1.ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการ

กับประชาชนเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการและยังเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าวการแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

2.ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรกกล่าวคือผู้วางแผนโครงการเชิญ
ชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆและการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ 
แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟังรวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น 

3.ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือกล่าวคือ เป็นเรื่ องการมี
ส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้นมีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการและเตรียมรับผลที่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่นการใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทาง
ประนีประนอมกันเป็นต้น 

4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนเป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการมี
ส่วนร่วมคือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่
สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) 
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้นยังรวมถึง

ความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า
ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 

1)การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือองค์การจะต้องท าการ

ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการ
เห็นผลลัพธ์นั้น 

2)ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 
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จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ 
และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกันเพ่ือให้เกิด
การประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 

3)การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบอยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้าง

ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน าท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ 

4)การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงเสมอหน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้ทุกคน
เกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

5)การมีแผนการส ารอง 
ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถ

สื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผนและนโยบายขององค์การ และที่ส าคัญคือต้องมีการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 

6)การติดตามและประเมินผลการท างาน 
องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือตรวจสอบดูว่า

ผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมี
การด าเนินการแก้ไขในทันทีขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 

6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเองประกอบด้วย 
1)การประหยัด หมายถึง 

1.1)การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
1.2)การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 
1.3)การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 
1.4)การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน 
1.5)การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง 
2.1)มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2)มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.3)มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 

3)ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง 
3.1)การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
3.2)การมีการเน้นผลงานด้านบริการ 
3.3)การมีการประเมินผลการท างาน 
3.4)ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้วหน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนวใหม่ที่มุ่ง
สร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
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จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงานการน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและ
น าไปทดสอบจริงในหน่วยงานและสามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่ายท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากข้ึนได้ 
 
ท าอย่างไรธรรมาภิบาลจึงจะย่ังยืน 

เพ่ือให้องค์กรของรัฐ เอกชนและทุกๆส่วนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืนจ าเป็นต้องมีปัจจัย
ส าคัญหลายๆปัจจัยที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารแล้ว คือความต่อเนื่องหรือความ
ยั่งยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and national security) 
เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงอยู่อย่างกว้างขวางแต่มิติที่ส าคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การมีส่วน
ร่วมและเสรีภาพในทางการเมืองการเป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วงท าให้การ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายมีการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใสผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีส านึกรับผิดชอบประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล
กลุ่มต่างๆเพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรงกระบวนการเป็นประชาธิปไตยน ามาสู่การส่งเสริม
สันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลมีการลงคะแนนเสียง
โดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันมีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยน ามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช การมี
สิทธิเสรีภาพมีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปกป้องความสนใจ
ส่วนบุคคลมีความเท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่น ามาสู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญและที่
ส าคัญกระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความ
รับผิดชอบและสร้างปัญญาขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งแนวทางที่ส าคัญที่สุดส าหรับประชาชนในการปกป้องและน าเสนอ
ความสนใจของพวกเขา 

การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายการบริหารและทางสังคม 
ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยท าให้เกิดนิติ
ธรรมเป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนเกิดการเลือกตั้งได้ผู้จะท าหน้าที่ในกระบวนการนิติ
บัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 

ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบ าลอันที่จริงแล้วธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ประเทศใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่งเพราะไม่มี
ปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาลหรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือท าให้เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น หลักของนิติธรรม นิติรัฐผู้ มี
อ านาจจะใช้กฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพ่ือประชาชนโดยรวมทั้งนี้เพ่ือให้คงความมีอ านาจ
ของตนและพวกต่อไป กฎหมายกฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพ่ือก าจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ท างานของภาครัฐได้ตราบนั้นผู้มีอ านาจสามารถท างานได้ยากยิ่ง เพราะต้องคอยตอบค าถาม ต้องให้ข้อมูลให้ประชาชนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกลุ่มต่างๆมาร่วมรับรู้ ตัดสินใจและที่ส าคัญหากใช้หลักการนี้มากๆ การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง หรือถอดถอนอาจน ามาสู่การหลุดจากอ านาจได้ 

อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีประชาชน
มีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของ
ประเทศมีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ผู้น าเป็นผู้แทน
ประชาชนอย่างแท้จริงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 



๖๔๔ 
 
 
สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้ตามแนวพุทธ 

มวลมนุษยชาติโดยทั่วไปแท้จริงแล้วชอบความสงบสุข แต่ก็มักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ ไม่ใช่แต่
เฉพาะในประเทศเราเท่านั้น ต่างประเทศก็มีให้เห็นอยู่มากมายเกือบทุกยุคทุกสมัย ทั้งความขัดแย้งระหว่างชุมชน ในเมือง 
ในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ก็มีมาแล้วเช่นกัน แล้วผลที่ได้รับก็คือความสูญเสีย 
ในอดีตก็มีบุคคลอยู่มากมายที่พยายามรณรงค์ในเรื่องความสงบสุข หรือสันติภาพโลกนั่นเอง มีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งสนับสนุน
เรื่องนี้มาโดยตลอด นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพไว้มากมาย หลายคนคงสงสัยว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีหลักหรือธรรมะข้อใด ที่สามารถน ามาปรับใช้ในทุกยุคสมัยว่าคนเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง 
เพ่ือส่งเสริมให้โลกเกิดสันติภาพได้ 

นิยามค าว่าสันติภาพโลกเป็นอย่างไร 
เรื่องนี้มีการพูดถึงกันมาก ถ้าเอาในความรู้สึกคนทั่วไปก็พอเข้าใจว่าสันติภาพคือความสงบสุข ไม่มีการรบราฆ่า

ฟันกัน ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามกลางเมืองก็ตาม สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาโดยย่อแบ่ง เป็น 4 อย่าง
คือ 

1. ลาภ พูดง่ายๆ ว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้ก็รู้สึกดีใจมีความสุข  
2. ยศ  
3. สรรเสริญ  
4. สุข และสิ่งที่ไม่ต้องการคือ เสื่อมลาภ เช่น มีเงินอยู่แล้วหมดไปหรือมีคนมาแย่งชิงปล้นไป ถูกถอดยศศักดิ์

ต่างๆ ทั้งหลายไป หรือถูกนินทาว่าร้ายดูถูกก็ไม่มีใครชอบ และมีความทุกข์ในชีวิต 
เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่คนต้องการ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และในการที่จะได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็มีอยู่ 2 อย่าง คือ 

1. สร้างขึ้นมา 2. ไปชิงเขามา อย่างเช่นถ้าอยากจะได้ลาภก็ขยันท างานเก็บเงินตัวเองก็รวยขึ้นๆ แบบนี้ก็ไม่มีใครว่าและ
ไม่ได้ก่อภัยกับใคร แต่คนไหนที่อยากได้ลาภแล้วไปปล้น ขโมย หรือยักยอกเขาแบบนี้จะมีปัญหาระดับบุคคลต่อบุคคลก็
กลายเป็นโจร ถ้าระดับประเทศก็อาจเกิดสงครามขึ้นได้ ซึ่งเมื่อย้อนดูในอดีตจะพบว่าเป็นอย่างนี้ คนปล้นบ้านเขาเรียกว่า
โจร แต่คนปล้นเมืองเขาเรียกว่ามหาทรราช เช่น อเล็กซานเดอร์ มหาราช ที่ยกทัพไปตีไปปล้นเมืองต่างๆ มาเป็นของตนใน
สมัยก่อน ซึ่งวิธีการแบบนี้นั้นมีปัญหา 

ดังนั้นในปัจจุบันวิธีการแบบนี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับ โดยพื้นฐานประเทศใหญ่ที่มีความเข้มแข็งหรือแข็งแรงกว่า อยู่ๆ 
จะยกทัพไปยึดประเทศเล็กๆ โดยไม่มีเหตุผล สังคมโลกจะไม่ยอมรับ เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเมื่อใดคิดไป
เบียดเบียนเขาเมื่อไหร่จะมีปัญหาเกิดขึ้นทันที เกิดศึกสงครามขึ้นทันที แม้กระทั่งว่ากลุ่มๆ หนึ่งในประเทศเดียวกันจะไป
เบียดเบียนทรัพยากรของอีกกลุ่มหนึ่งยังมีปัญหาเลย ไม่ว่าจะไปเบียดเบียนเอาลาภ หรือยศถ้ามีการส งวนเอาไว้ว่า หาก
ต่างคนต่างต้องการยศก็ต้องท างานจนกระทั่งเกียรติยศสูงส่งขึ้น อย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ แต่ถ้า
เมื่อใดใช้วิธีการไปชิงมาละก็จะเกิดเรื่อง ก็คือว่าจะไปแย่งชิงเอาเกียรติยศจากคนอ่ืนเขามา โดยทางที่ไม่ชอบก็จะมีเรื่องอีก 
มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องที่ 3 คือ สรรเสริญ อยากให้เขาชื่นชมยกย่องสรรเสริญเพ่ือให้ตัวเองเด่น รู้สึกว่าทุกคนต้องการ
ความภูมิใจ รู้สึกว่าตัวเองแน่กว่าคนอ่ืนเขา ถ้าใช้วิธีการท าความดีจนทุกคนยอมรับและชื่นชมแบบนี้ไม่มีปัญหา เพราะเป็น
การสร้างสรรค์คุณธรรมฝ่ายบวก แต่อีกประเภทที่อยากให้ตัวเองเด่นจะต้องเหยียบชาวบ้านลง คือการไปดูถูกคนอ่ืนเขา 
ในเรื่องของยศนั้น ถ้าต้องการยศให้สูงโดยสร้างผลงานจนทุกคนยอมรับเกียรติยศก็จะมาเอง ต าแหน่งหน้าที่การงานก็ขึ้น 
แต่ถ้าคนไหนต้องการความก้าวหน้าในองค์กร แล้วใช้วิธีการไปเลื่อยขาเก้าอ้ีคนอ่ืนเขาก็จะมีปัญหา เกิดการแตกแยก
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า แต่ละคนหวาดระแวงกันก็มีปัญหาเกิดขึ้น 

สรรเสริญก็เช่นเดียวกัน หากใครต้องการค ายกย่อง ท าความดีซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนคนมองเห็นแล้วยอมรับ สังคมชื่น
ชมแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่มีปัญหา หรือประชาชาติไหนที่ต้องการให้คนยอมรับ ก็ใช้วิธีการพัฒนาคุณธรรมของคนในชาติ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเสียสละ มีระเบียบวินัย อันนี้ไม่มีปัญหา เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่ บ้านเรือนเสียหายพังเป็น
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แสนหลัง ทั่วโลกเห็นใจ พอเห็นคนเจ็บคนตายและความเสียหายขนาดนี้ แต่ว่าแต่ละคนนั้นมีน้ าใจต่อกัน ไม่มีการจลาจล
วุ่นวาย เป็นระเบียบกันหมด ทั่วโลกเห็นแล้วทึ่งว่าท าได้อย่างไร ค าชื่นชมก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ญี่ปุ่นที่ก าลังล าบากอยู่ขณะนั้น 
และฉายให้เห็นถึงความโดดเด่นในคุณธรรมของประชาชาติดี ที่ทั่วโลกเมื่อได้ยินก็น้ าตาซึมถึงความดี ความเสียสละของ
เขา เด่นอย่างนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเมื่อไหร่อยากเด่นโดยการไปเหยียบเขาให้จมลง โดยตัวเองอยู่เฉยๆ ไม่ท าอะไรเลย อย่าง
นี้มีปัญหาแน่นอน เราจะเห็นบางคนอยากเด่นโดยใช้วิธีการโจมตีใส่ร้ายคนอ่ืน แต่ตัวเองไม่ได้สร้างอะไรเป็นผลดีเลย แต่ใช้
วิธีโจมตีคนอ่ืนว่าคนอ่ืนเลวหมด ตัวเองดีคนเดียว ไม่สร้างสรรค์แบบนี้ก็มี ปัญหาเพราะใช้การท าลาย หรือว่าจะให้
ประชาชาติตัวเองเด่นก็ไปดูถูกชาติอ่ืนเขา คนชาติอื่นมันสู้เราไม่ได้แล้วเรียกเขาด้วยความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ีข่ม
เหงเขาอย่างนี้จะมีปัญหา แม้กระทั่งการดูหมิ่นระหว่างชนชาติ การเหยียดสีผิวก็เกิดเรื่องได้ตลอด การปลุกระดมให้มีการ
ดูหมิ่นเกลียดชังกัน มองอีกพวกหนึ่งเป็นพวกแมลงสาป เป็นส่วนเกินของประเทศต้องฆ่ามันทิ้งให้หมด เจอกันดีๆ ไม่รู้จัก
กัน ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกัน แต่ฆ่ากันแบบนี้เป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง สันติภาพหมดลงทันที 

เมื่อใดที่เราต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โดยทางมิชอบ เพราะคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะท าให้เรามีความสุข 
เมื่อนั้นสันติภาพจะหมดไป แต่เมื่อใดที่คนคิดจะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือบางทีไม่ได้หวัง แต่ท าในเชิงบวกแล้วมันจะ
มาเอง แล้วอยู่ด้วยความสุข เมื่อนั้นสันติภาพจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น โดยพื้นฐานที่ถูกต้องที่สุดคือ ต้องมีความเคารพแม้ใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอ่ืนเขา อย่าไปดูถูกเขาว่าไม่มีความรู้หรือยากจน เพราะทุกคนบนโลกมีต้นทุนเหมือนกัน 
คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่บุคคลอื่นจะละเมิดไม่ได้ 
 
สันติภาพของโลกคืออะไร 

โดยสรุปทั้งหมดว่า เมื่อใดที่มนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยการไม่เบียดเบียนกัน และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อกัน นั่นคือเป็นทาง
มาแห่งสันติภาพของโลก แล้วท าอย่างไรให้เกิดสันติภาพโลกขึ้นมาได้ ก็คือ 

1. ชาวโลกต้องมีความคิดที่ตกผลึกร่วมกัน ความคิดตรงกันหมด ที่เป็นสากลข้ามพ้นความเชื่อทางศาสนา ว่า
อะไรคือคุณธรรมพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมี ซึ่งเรื่องนี้คิดว่ามันหาจุดร่วมกันได้ เช่นศีล 5ข้อที่ 1 ไม่ฆ่า ท าร้าย ทรมาน ชีวิตอ่ืน 
อันนี้เป็นพ้ืนฐานที่ทุกศาสนาค่อนข้างจะเห็นด้วย เป็นความดีสากล 

2. ไม่ปล้น ขโมย เบียดเบียน ยักยอกของคนอ่ืนเขา แบบนี้ทุกคนก็รับได้ 
3. ไม่ไปเบียดเบียนในเรื่องตัวบุคคล ไม่เจ้าชู้ ลูกเขาเมียใครอยากได้ก็ลุยเข้าไปเลย แบบนี้คนเขาก็ไม่ยอมรับ ต้อง

รู้จักเคารพในสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
4. ไม่โกหก เพราะไม่มีใครชอบให้คนอ่ืนมาหลอกลวงเราได้ 
5. เรื่องสุรา ยาเสพติดทั้งหลายก็ต้องเว้น 
พ้ืนฐาน 5 ข้อนี้ เป็นความดีสากลที่คนทั้งโลกให้มีความเห็นตรงกัน อย่างนี้ถือว่าสันติภาพโลกเริ่มเกิดขึ้นแล้ว 

80% แล้วมาดักข้างหน้าและหลังอีก 2 อย่าง ก็จะสมบูรณ์ ดักหน้าคือเอาทานน าหน้า ให้ทุกคนเอ้ือเฟ้ือและมีเมตตาจิต
ต่อกัน พอปลูกฝังอย่างนี้แล้ว ศีล 5 ก็จะเกิดง่าย พอคิดจะให้ได้แล้วความคิดที่จะท าลายมันก็จะลดลง และส่วนที่มา
ต่อท้ายคลุมหลังคือ เรื่องของภาวนา เพราะเมื่อไรที่ใจคนสงบนิ่งได้เราจะสัมผัสความสุขจากภายในได้ คนที่ไปแย่งชิง
เบียดเบียนคนอ่ืนเขานั้นเป็นเพราะเขาคิดว่า ถ้าเขาได้ทรัพย์สินเงินทองคนอ่ืนมาเขาจะมีความสุข มีเป้าหมายคือความสุข
แต่ว่าไปผิดทางแค่นั้นเอง แต่ถ้าเมื่อไรที่ใจคนนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกาย เขาจะสัมผัสกับความสุขอีกแบบหนึ่ง คือ ความสุขที่
เกิดจากใจที่สงบ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง สุขอ่ืนยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มี คือความสุข
ที่เกิดจากใจเป็นสมาธิ(Meditation)นั้น มันประณีตสูงส่งกว่าความสุขแบบอื่นทั้งหมด มันเป็นความสุขแบบเย็นๆ อ่ิมจาก
ข้างในออกมา ใครเจอความสุขแบบนี้แล้วเขาจะพบว่านี้คือความสุขที่แท้จริง ความสุขจากเนื้อหนังมังสา ทรัพย์สินจาก
ภายนอกนั้น ก็เป็นแค่ความเพลิดเพลินระดับหนึ่งเท่านั้น ความสุขจากใจที่สงบมันประณีตกว่า อ่ิมกว่า คุณภาพเหนือกว่า 
พอเจออย่างนี้แล้วความยึดติดอะไรจากภายนอกจนเกินไปมันจะไม่มี และรู้สึกมีความรักต่อคนทั้งโลก อยากให้คนทั้งโลก
ได้พบกับความสุขอย่างนี้บ้าง ความรักในมวลมนุษยชาติจะบังเกิดข้ึน ความรู้สึกเบียดเบียนจะถูกขับหายไปหมด 
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บทคัดย่อ 
 ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า ด้านบุคลากร พระสังฆาธิการขาดการ
ปรึกษาค าแนะน าจากชุมชนและภิกษุสงฆ์ภายในวัด และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาของคณะสงฆ์
มีจ านวนน้อย และภิกษุ สามเณรที่จะบวชเรียนทางธรรมค่อนข้างหายาก  ด้านการศึกษา คือการจัดการศึกษาของพระ
สังฆาธิการไม่ประสบผลส าเร็จ และขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ 
สื่อ อุปกรณ์ ต ารา ไม่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ส่วนข้อเสนอแนะ ด้านบุคลากร ได้แก่ พระสังฆาธิ
การ ควรมีที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าจากชุมชนและภิกษุสงฆ์        ในทุกระดับ และควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา  และคณะสงฆ์ควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนและภิกษุ สามเณร ที่จะบวชเรียนทางธรรม ในพระพุทธศาสนา  ด้านการศึกษา ได้แก่ ควรใช้หลักการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ โดยให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ด้านสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ ผู้บริหารควรมีความรู้ และเข้าใจในเรื่องอายุการใช้งานของสื่อ อุปกรณ์ ต ารา พร้อมมี
การปรับให้ทัน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ในการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ ได้แก่ พระสังฆาธิการ ควรมีการวางแผนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา       ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ  ประสิทธิภาพ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์,  ด้านการศึกษา, ของพระสังฆาธิการ 
 
ABSTRACT 
            The findings from study of Problems , Obstacles and Suggestions about Efficiency in Sangha 
Administration towards Religious Education of Sangha Administrators, found that, the personnel, Sangha 
Administrators lacked of advising from community and monks in the monastery and personnel lacked 
of knowledge for the advise in Sangha Organization and monks and noivces will come to be ordained 
to study Dhamma rarely. For the education, educational management of Sangha administrators  was 
not successful and Sangha administrators lacked of knowledge and understand for educational 
management of Phrapariyattidhamma. For material equipment media  such as media equipment , 
textbook out of modern, not impress to learning.  For the process such as exchange of education 
happens very fast and had the obstacle for educational management. And Suggestions : personnel such 
as Sangha Administrators should have the advisors committee to introduce the the community and 
monks in the province and Sangha administrators should have the educated personnel recruitment on 
education of Sangha organization, Sangha administrators should create the confidence to the people 
and monks, novices to be ordained to study Dhamma in Buddhism . For education, such as Sangha 
administrators should use the participative education system and decentralize to educated persons to 
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participate the educational management. Material media such as administrators should have the 
knowledge and understand the period of expiration of media, material, text work. And be ready for 
unexpected events including for making interesting learning. For the process such as Sangha 
administrators should plan for welcome the change of education as soon as possible 
Keywordas :  Efficiency,  Sangha  administration,  Sangha  Education   
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการศึกษา เป็นของคู่กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยผู้นับถือ    พระพุทธศาสนาเข้าใจเป็น
อย่างดี เพราะว่า พระสงฆ์ผู้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย มีบทบาทมากในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ในอดีต จนถึง
ปัจจุบัน เพราะในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในวัดโดยการอยู่ปรนนิบัติพระสงฆ์ และเรียนหนังสือ
ไปด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบุคคลหลายท่านที่ประสบความส าเร็จทางด้านการศึกษา ส่วนใหญ่จะมาจากวัด และเมื่อเรา
ย้อนกลับไปดูในอดีต จะพบว่า พระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้วัดเป็นสถานที่เรียนหนังสือของ
กุลบุตร จนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พระสงฆ์จึงมีบทบาทน้อยลง เพราะการศึกษาเริ่มเดินออกจากวัด แต่ถึง
กระนั้น พระสงฆ์ก็ยังให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริง ซึ่งตราบใดที่ประชาชนของประเทศไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา และมองเห็นว่าศาสนามีส่วนส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต และเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภก ช่วยส่งเสริมความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม และความเป็นชาต ิเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสมาชิกในสังคม คนไทยจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย โดยได้น าเอาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ท าให้
หลักธรรม ค าสอนฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจคนไทยให้มีความเมตตา
กรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม๑    
 สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทในการจัดการศึกษา หรือที่เรียกว่า งานศาสนศึกษา เพ่ือช่วยเหลือการศึกษา
ของสังคมไทย และพัฒนาประชาชนในชาติให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขมา โดยบทบาทดังกล่าวมีทั้งบทบาทน า และบทบาทตาม และสนับสนุนส่งเสริม๔  
โรงเรียนเป็นสถาบันอีกหนึ่งสถาบันทางสังคมที่เกิดจากความต้องการทางสังคม เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่สมาชิกในสังคม โดยให้การศึกษา และอบรม สั่งสอน เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และพอใจที่จะฝึกฝนร่วมกันกระท า
ภารกิจต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จที่บุคคลน ามาพัฒนา
ความสามารถตามค่านิยมของสังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางสายสามัญ อาชีพ ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติในแนวทางที่เหมาะสมตามขอบเขตศีลธรรมทั้งความประพฤติภายนอก  
และคุณธรรมภายใน พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักการส าคัญคือหลักของเหตุและผลสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นจากเหตุ 
และส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่และเป็นอยู่ดังที่พวกเราได้สัมผัสกันโดยทั่วหน้า การน าหลักพุทธศาสนามาใช้ส าหรับ
มนุษย์เราในการพัฒนาและอบรมสั่งสอนให้เกิดมรรคผลตามจุดประสงค์ และเป้าหมายนั้นๆ มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะ
เป็นการน าเหตุและผลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ ตามพระนามที่ได้รับยกย่องว่าทรงเป็นศาสดาของเทวดา และมนุษย์
ทั้งหลาย หลักธรรมของพระพุทธองค์สอนให้เป็นคนมีเหตุผล มีความเชื่อท่ีประกอบ ด้วยเหตุผล หลักค าสอนของพระพุทธ

                                         
 ๑ พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช),บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
พิมพ์ด ีจ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐ - ๑๒. 



๖๔๙ 
 
องค์จึงอยู่บนหลักของเหตุและผล ปัญหาใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมตลอดจนปัญหา
การศึกษา สามารถแก้ไข ได้ด้วยหลักค าสอน และวิธีสอนของพระพุทธองค์ พระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์โดย
มนุษย์เอง ที่ตรงตัวเหตุปัจจัย ไม่ได้จ ากัดจ าเพาะว่าจะแก้แต่ข้างในหรือแก้แต่ ข้างนอก คือ แล้วแต่เหตุปัจจัย คือ การ
แก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่แก้ที่ข้างนอกหรือแก้ที่ข้างในอย่างเดียว แต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียว๒ การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านศาสนศึกษา คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริม
การศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม. ๑๕ ตรี) และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคม ได้ก าหนด
วิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริม การศาสนศึกษา”  ให้ด าเนินไปด้วยดี๓ 
 
๑ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น ถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ที่เข้ามารับต าแหน่ง 
หรือบทบาททางคณะสงฆ์แล้ว ต้องมีภาระงานในคณะสงฆ์อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ยอมรับของสาธุชนทั่วไป ซึ่งการจะปฏิบัติหน้าที่หรืองานให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีเรื่องของการบริหาร การวางแผน เพ่ือ
ด าเนินงานตามกระบวนการที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ค าว่าประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและ
กระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของ
ประสิทธิภาพในลักษณะของการเปรียบเทียบ ระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับซึ่งถ้าผลก าไรมีค่ามากกว่า
ต้นทุนก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงถึงการบันทึกถึง
ลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ใช้การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น 
รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการที่เหมาะสม สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว๔ โดย ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพใน
ระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์  
 แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การท างานทีได้ผลดังที่คาดหมายไว้ หรือเกินความคาดหมายก็ได้ 
ดังที่ได้ยกตัวอย่างนักวิชาการหลายๆ ท่านไว้เพ่ือที่ได้ศึกษาหลายๆ แนวคิด ดังนี้ ว่า องค์การจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้โดย
อาศัยสมาชิกภายในองค์การและการจัดวางระบบท างาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริการตลอดจนผู้นาที่มีประสิทธิภาพ 
สถานการณ์จะเกิดขึ้นได้โดย  
 ๑. การติดต่อสื่อสารที่ดี ของทั้งภายในองค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลภายในองค์การ ท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพเพราะความเข้าใจกัน ความสามารถในการสื่อ
ความหมายให้ตรงกันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การ  
 ๒. ความคล่องตัวของการท างานในองค์การ ความคล่องตัวของการบริหารงานระหว่างฝ่ายต่างๆ สามารถติดต่อถึง
กันโดยไม่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ความคล่องตัวของพนักงานในการปฏิบัติงานมีอิสระในการท างาน และการตัดสินใจในงาน
บางอย่าง  
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความสามารถขององค์การที่จะกระตุ้นให้สมาชิก ในองค์การให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ของพนักงานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น  
 ๔. ความผูกพันกับองค์การ หมายถึง ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การความเข้าใจกัน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะสมาชิกร่วมกันท างาน และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน  

                                         
 ๒ พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), ท าไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ร่มโพธิ์แก้ว, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๓๑. 
  ๓ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา ,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๑. 
  ๔สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน,  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,  ๒๕๔๖), หน้า ๖ - ๗. 



๖๕๐ 
 
  
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  การบริหารการบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินงานขององค์การ 
เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม  ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การ
บริหารเป็นมรรคท่ีส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซึ่ง
มีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใด ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิต 
ของมนุษย์ในสังคมมีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้ จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ไว้หลายท่าน ได้สรุปสาระส าคัญ
ของหลักการบริหาร ไว้ ดังนี้  
 ๑) หน้าที่ทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชาสั่ง การประสานงาน และการควบคุม  
 ๒) ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบ การศึกษา หาความรู้เทคนิคการ
ท างานและประสบการณ์ต่างๆ ๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อ คือ (๑) 
หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (๓) หลักการมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน (๔) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (๕) หลักการแบ่งงานกันท า (๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (๗) หลักของการถือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม (๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (๙) หลักของการรวมอ านาจไว้
ส่วนกลาง (๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (๑๑) หลักของความเสมอภาค (๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้าง
ท างาน (๑๓) หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๑๔) หลักของความสามัคคี๕  
 กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การ
จัดการองค์การ การวางแผน การติดตาม และการควบคุม การท ากิจกรรมต่างๆ  ที่บุคคล ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป น าทั้งศาสตร์ และ
ศิลป์ มาใช้ในการท างานร่วมกัน เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่าง
เหมาะสม และใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ๖ การด าเนินงานตามล าดับขั้น อันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การ
จัดองค์การ (Organizing)   การอ านวยการ (Actuating) และ การควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัย
คนและทรัพยากรอื่น ซึ่งการบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็น
ขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  เป็นองค์ประกอบด้วย   
 การด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก ่เงิน วัสดุสิ่งของ และ
วิธีปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการ เพ่ือให้กิจกรรม ด าเนินไปได้
ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ
บริหาร แบ่งได้ ๒ นัย คือ  
 ๑) ค าว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น 
ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษา
บาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหาร
ปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  

                                         
 ๕ Henri, Fayo, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill,  ๑๙๓๐), p. ๑๗-๑๘.  
   ๖ ศจ ีอนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒), หน้า ๓. 



๖๕๑ 
 
 ๒) ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง 
ด าเนินการ อ านวยการจัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบ ารุง ซึ่งเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานระยะยาว ขององค์การประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ จะ
มุ่งตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก และมุ่งตรวจสอบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง 
อุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท๗ หรือบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นแนวทางการ
บริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน  และการตัดสินใจในงานต่างๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบ
อยู่ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ด ีมีความภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง 
 การบริหาร ต้องใช้ความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารงานต้องอาศัย บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และ
การจัดการ และควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ  และได้อธิบาย
องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า  จะ
ด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิต
ต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหารการ
ด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอนทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือ
ประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔ Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ ๖ Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามา ซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น   
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน 
และการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรใดที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้ รู้ว่า
ฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของพนักงาน ที่มีต่อความส าเร็จขององค์การ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความภูมิใจและรับผิดชอบ
ต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง๘ หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  
 ๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คือ 
อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ  สาระส าคัญของ   การบริหารในข้อ นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ
จะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมาย
ได้  
 ๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะ
ส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้า
ทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้อง
ระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  
 ๓. การบริหาร เป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ค าว่าประสิทธิผล หมายความว่า ท างาน
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่าย

                                         
 ๗ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 

๘ สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๙๒ - 
๙๓. 



๖๕๒ 
 
ต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งาน
บรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๔. การบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลก
ที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้น
ไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการ
บริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด
อย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๕. การบริหาร จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถ
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 การบริหารงาน ในทางพระพุทธศาสนา เป็นการบริหารโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก มุ่งเน้นในทฤษฎีของ
พระพุทธเจ้า ดังนั้น สิ่งที่น ามาใช้ในการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาก็คือ หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังที่
นักวิชาการได้กล่าวถึงคุณธรรมที่นักบริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรมของกษัตริย์วัชชีหรือวัชชีอปริหานิยธรรมธรรมอันไ ม่
เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ๒ อย่าง คือ  
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท าข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่าพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมืองพร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้
บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) 
ตามที่วางไว้เดิม ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควร
รับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนีย
สถานและปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคย
ท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป ๗) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกว้างหมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป ) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึง
มาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุกอปริหานิยธรรมประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย
ผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่าเมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบ
ไม่ได้นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี๙ ดังนั้นนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึดหลักธรรมในการ
บริหารที่เรียกว่าพละ ๔ ประการ คือ๑๐  
 ๑) ปัญญาพละ ก าลังความรู้หรือความฉลาด ๒) วิริยพละ ก าลังแห่งความเพียร ๓) อนวัชชพละ ก าลังการงาน
ที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต ๔) สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ หรือมนุษย์สัมพันธ์ พละ หรือก าลังแห่งคุณธรรม๑๑ ทั้ง ๔ 
ประการนี้ ช่วยท าให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือนักบริหารจะสามารถวางแผนจัดองค์การแต่งตั้ง
บุคลากรอ านวยการและควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาดขยันสุจริตและมนุษย์สัมพันธ์ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ เพ่ิมมาก
ขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ แม้เพียงบาง
ข้อ เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ โดยคุณธรรมส าหรับผู้บริหารคือนักบริหารทุกประเภท ตั้งแต่ระดับนานาชาติระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น ระดับองค์การ หน่วยงาน ครอบครัว ตลอดจนถึงตนเอง ควรมีวินัยและควรก่อให้เกิดวินัยในหมู่คณะที่ตน
รับผิดชอบในฐานะผู้น าด้วยในทางพระพุทธศาสนาวินัยส าหรับฆราวาส ก็คือ ศีล ๕ ซึ่งการที่จะรักษาศีลให้ได้ผลดีควร
จะต้องมีเบญจธรรมประกอบด้วยผู้บริหารที่ดีควรจะต้องมีวินัยดังกล่าวเพ่ือที่จะน าหมู่คณะไปสู่การพัฒนาในระยะยาวใน
การปฏิบัตินักบริหารนอกจากจะต้องรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์แล้วจะต้องมีธรรมอ่ืนๆ ประกอบอีก เช่น ความยุติธรรมซึ่ง
                                         

๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๑-๒๐๒. 

๑๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร,  หน้า ๔๔ - ๔๕. 
 ๑๑องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐.  



๖๕๓ 
 
หมายถึงความเที่ยงตรงไม่ผิดหรือบิดเบือนไปจากความจริงนักบริหารจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามนิยมของสังคมอยู่
เสมอโดยไม่มีอคติ เข้ามาประกอบการตัดสินเป็นอันขาดซึ่งอคตินั้นได้แก่ความล าเอียงมี ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทาคติ 
ล าเอียงเพราะรัก ๒) โมหาคติ ล าเอียงเพราะชัง ๓) โทสาคติ ล าเอียงเพราะเขลา ๔) ภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัว และ
นอกจากนี้ นักบริหารจะต้องมีธรรมประจ าใจอีกประการหนึ่งคือขันติความอดทนนักบริหารจะต้องมีความอดทนต่อ
สภาวการณ์ต่างๆ ๓ ประการ คือ ๑) อดทนต่อความล าบาก ๒) อดทนต่อความตรากตร า ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ ธรรม
ข้อนี้ท าให้เกิดความงามทางจรรยา ท าให้ไม่มีพฤติกรรมอันทุจริตทั้งหลาย ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะ
สามารถอดทนต่อโลภะ โทสะ โมหะ ได้เป็นอย่างดี หลักส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารนอกจากจะใช้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วยังต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย เช่นชุมชนสังคม หรือผู้บังคับบัญชาในองค์การอ่ืน 
เป็นต้น จึงสามารถรวบรวมเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหารพึงน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้  ๑) 
คุณธรรมในการด ารงตนเป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ และจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารมีคุณสมบัติ เป็นสัปปุริส
ชน มีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมความเป็นมนุษย์หมวดธรรม ที่จ าเป็น เช่น สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม นาถกรณ
ธรรม ๑๐ เป็นต้น๑๒  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการ นับว่าเป็นภาระงานที่หนัก และมีความยากง่ายที่แตกต่าง
จากการบริหารในส่วนงานอ่ืนๆ เพราะจ าต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และในสภาพการณ์เฉพาะที่ว่าพระสงฆ์ จะต้องอยู่
ภายใต้หลักของกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง ตลอดทั้งหลัก  พระธรรมวินัย พ.ร .บ.คณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคม อันเกี่ยวเนื่อง
ด้วยการปกครอง หรือแม้แต่กระทั่งวัฒนธรรมประเพณีความคิด ความเชื่อ ของผู้คนแต่ละท้องที่ ท้องถิ่น ที่มีความ
แตกต่างกัน ก็ยิ่งเพ่ิมความยากง่ายต่อการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ 
 ส่วนงานด้านศาสนศึกษา คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่ง ที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่งว่า  “ควบคุมและ
ส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม. ๑๕ ตรี) และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางมหาเถรสมาคมได้
ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี”๑๓ 
การจัดการ  ศาสนศึกษาดังกล่าวว่า คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจน แต่โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล้ว 
คงอนุมานโดยมีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ ๑. เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ ๒. เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย
แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ๓. เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา ๔. เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา ๕. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ๖. เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗.เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ๘. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และ ๙. เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอัน
เป็นส่วนรวม๑๔ และบทบาทที่วัด และพระสงฆ์จะท าได้ คือ การศึกษาการเผยแผ่ และการสงเคราะห์ซึ่งในส่วนของ
การศึกษานั้นเป็นการให้บริการด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นับเป็นทางหนึ่งใน
การสร้างอุบาสกอุบาสิกาให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ และเป็นก าลังของศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการไปสอนวิชา
ศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคมด้วยธรรมทาน การที่ให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของ
ชาติดังกล่าวนี้จะท าให้เยาวชนและสังคมเห็นความส าคัญของวัดและพระสงฆ์  

 การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ระดับต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนรู้สัจ
จธรรม เมื่อรู้แล้วจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี และสร้างสรรค์ในตัวเองในคนอ่ืนและสังคม การศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันสมควรแก่สมณะ การบวชเรียนคือ การศึกษา

                                         
๑๒มัณฑนา อินทุสมิต, คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร : พุทธธรรมเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา, (เลย: สถาบัน

ราชภัฎเลย, ม.ป.ป.), หน้า ๒๖. 
 ๑๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงานการเสวนาเร่ืองบทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนา

สังคมไทย, พ.ศ. ๒๕๔๓, (เอกสาร). 
 ๑๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๑. 



๖๕๔ 
 
โดยการบรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เนื้อหาของ
การศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก็คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในสมัยปัจจุบัน การศึกษา
ปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆ อันควรแก่สมณะเป็นกิจการส าคัญอย่างหนึ่ง ที่คณะสงฆ์จัดให้มีการด าเนินการ ดังที่ก าหนด
ไว้ในอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์” และในระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางก็ได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม”และในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
ว่า “ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยดี” การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ได้จัดการศึกษา
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
 ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตร 
แบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ถ้าเป็นฆราวาสมี อุบาสก อุบาสิกา หรือแม่ชี ที่ศึกษาเล่า
เรียนเรียกว่า ธรรมศึกษา แบ่งออกเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๘ ชั้น คือ ประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓ - ๙  ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงประกาศให้เป็นระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และฉบับปรับปรุง ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕ มีทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้หลักธรรม และหากพระภิกษุเณรเหล่านี้มีความประสงค์จะลาสิกขา ก็
สามารถน าวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อในสถานศึกษาหรือใช้สมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพได้  การศึกษาเล่าเรียน
พระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระ
พุทธ ศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธ
วจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วยเหตุนี้ กษัตริย์ผู้เป็น
ศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงท านุ บ ารุง สนับสนุนฐานันดร พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น จึงจัดให้มี
วิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพ่ือให้ปรากฏต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู้มากน้อยแค่ไหน เพียงใดเมื่อ
ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใด มีความรู้  ถึงชั้นที่ก าหนดไว้ พระมหากษัตริย์ก็ทรงยกย่องภิกษุสามเณรรูปนั้นให้เป็นมหา
บาเรียน (ปัจจุบันเรียกว่า มหาเปรียญธรรม) ครั้นอายุพรรษาถึงขั้นเถรภูมิ ก็ทรงตั้งให้มีสมณศักดิ์ในสังฆมณฑล ตามควรแก่
คุณธรรมและความรู้เป็นครูอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนบัดนี้ ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาสงฆ์) ศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตจริง ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมผสมผสานกันไป และเพ่ืออนุวัฒน์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่วิชาการพระพุทธศาสนายังเป็นแกนหลักใน
การศึกษา ถือเป็นการศึกษาสมัยใหม่  ที่ผสมผสานทั้งทางด้านศาสนาและวิชาสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน  การศึกษา
พระพุทธศาสนาทั้งในส่วนคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จึงถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงหรือหน้าที่หลักของพระสงฆ์ เป็นการศึกษาเล่า
เรียน เพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือพัฒนาชีวิต โดยด าเนินตามองค์ประกอบของการศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
 ๑) ปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยนับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติ
และการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษาธรรมวินัย ให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง 
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่าคาสอนของพระพุทธองค์ที่จัดเป็นธรรมบทนั้นบทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร ผู้เรียนจะน้อมนาเอาธรรม
ค าสั่งสอนมาปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะท าอย่างไรและ เมื่อปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไร เรียกว่า 
ปริยัติ  
 ๒) ปฏิบัติ ได้แก่ การน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่ภาคปฏิบัติ  คือน ามา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจาและใจ กล่าวอีกในหนึ่ง ก็คือน าเอาหลักธรรมที่เรียนรู้แล้วนั้นเป็นแนวทาง
หรือปทัฎฐานชีวิตให้เหมาะสมกับฐานของตน เรียกว่า ปฏิบัติ  



๖๕๕ 
 
 ๓) ปฏิเวธ ได้แก่ ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระอรหัต
สาวิกา และพระอริยบุคคล เป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาขึ้นมา เป็นพระอริยบุคคล 
การบรรลุธรรมชั้นนั้นๆตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือแต่งตั้งให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นโดยอัตโนมัติ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ฐานะหรือต าแหน่งแห่งพระอริยเจ้านั้น ไม่มีการแต่งตั้งให้จะรู้ได้ด้วยตนเองคือ เป็นปัจจัตตัง เวทิตัพ
โพ วิญญูหิ เรียกว่า ปฏิเวธ  
 การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คณะสงฆ์มีความพยายามที่จะปฏิรูปอย่าตลอดเวลา ซึ่งจาก
เอกสารหลักฐานที่นักวิชาการทั้งการศึกษา และนักการศาสนากล่าวไว้สามารถ สรุปได้ดังนี้ว่า  การจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่า "การศาสนศึกษา" จัดโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็น ๓ ระดับ คือ  ระดับที่ ๑ จัด
เพ่ือตัวบุคคล  ระดับที่ ๒ จัดเพ่ือพระศาสนาระดับที่ ๓ จัดเพ่ือสังคม  ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล การจัดการศึกษา
เพ่ือตัวบุคคล คือภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้องศึกษาหลักเบื้องต้นคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีล
ของภิกษุสามเณร ระเบียบปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ท าได้ถูกต้อง ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวให้รอด คือหลุดพ้นจากความทุกข์ เช่นศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การจัดการศึกษา
แบบนี้เป็นการจัดให้เฉพาะตัวบุคคล ได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครท าใครได้ และเอาตัวรอดได้ โดยจะเรียนตามอัธยาศัย 
เรียนจากต ารา หรือจากครูอาจารย์ก็ได้ ๒.การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา คือจัด
หลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารงรักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระศาสนาเข้าไว้ ได้แก่ การเรียนนักธรรมและบาลี 
หลักสูตรที่ใช้เรียนก็มีเนื้อหาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยน าพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียนกัน 
เรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันว่าเรียนพระพุทธพจน์ ที่พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่และสืบต่อมาได้ทุกวันนี้โดย
ไม่สูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะได้อาศัยการศึกษาเล่าเรียนแบบนี้  ๓. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม การศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคม คือลูกชาวบ้าน
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือสมัยแรกๆ รัฐไม่สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง ท าให้ลูกชาวบ้านผู้ใฝ่รู้แต่ยากจน
ไม่มีโอกาสได้เรียน จึงอาศัยมาบวชเป็นสามเณรจึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า "พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ" คือเรียน
วิชาทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนทางธรรมตามแบบที่ ๒ เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และสามารถใช้ความรู้ไปประกอบ
อาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้ การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือผลิตคนที่มีคุณภาพให้สังคมได้ทาง
หนึ่ง ยังมีการจัดการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่นับเข้าในระดับนี้  คือมหาวิทยาลัยสงฆ์ มี ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งสองแห่งนี้สอนระดับปริญญา พ้ืนฐานของภิกษุสามเณรที่
จะเข้าเรียนต้องผ่านการศึกษา ๓ ระดับข้างต้นมาก่อน การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพ่ือผลิตพระบัณฑิตออกไป
รับใช้พระศาสนาและช่วยเหลือสังคม คือเมื่อเรียนกันจบแล้วหากยังบวชอยู่ไปก็รับใช้ พระศาสนา หากสึกออกไปก็ไปรับ
ใช้สังคม เป็นประโยชน์ต่อสังคม๑๕  
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในอนาคต ควรประกอบด้วยการจัดการศึกษา ที่ค านึงถึงหลักการ ๔ ประการ 
ได้แก่  ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทของสถาบันสงฆ์  ความต้องการการศึกษาของคณะสงฆ์ ความสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของชาติ ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนร่วมอยู่ในระบบการจัด
การศึกษาของชาติไม่แยกส่วนเฉพาะสงฆ์ โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ อันจะช่วยเอ้ือ
ประโยชน์ต่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างได้ประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเชิงความรู้คู่คุณธรรม  ในด้านหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ควรจ าแนก
หลักสูตรออกเป็น ๓ ประเภท ตามสภาพของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรควรด าเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยค านึงหลักการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ประการ ร่วมกับภิกษุภาวะและวินัยสงฆ์ ในด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ หน่วยงานผู้ดูแลควรเตรียมการแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาตาม

                                         
 ๑๕ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) บทบาทพระสังฆาธิการกับงานศาสนศึกษาสงฆ์, หน้า ๙๖. 



๖๕๖ 
 
โครงการศึกษาของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สร้างความมั่นคงและสวัสดิการแก่บุคลากร และการที่มหาวิทยาลัยจะ
ออกนอกระบบหรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั้นจะมีผลดีผลเสียอย่างไร ค าว่าออกนอกระบบนั้นคืออย่างไร
เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ และผู้เขียนเองได้พยายามติดกระแสแนวคิดนี้จากบทความทางวิชาการ แนวคิดจาก
นักวิชาการมานาน  และคราวใดได้เจอครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หากสบโอกาสเหมาะก็จะพยายามสอบถามความ
คิดเห็นเสมอ  รวมไปถึงสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ตลอดทั้งสอบถามความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครอง แม้จะเป็น
การสอบถามสนทนา พูดคุยแบบไม่เป็นกิจจะลักษณะ เพ่ือน ามาสะสมความคิดเห็นและวิเคราะห์เนื้อหาของความคิดเห็น
นั้นมาเป็นระยะๆ จึงต้องการเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะชนให้รับทราบเท่าที่ผ่านมาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่  มุ่งเน้นไปที่ความเลิศทางวิชาการ มุ่งความเป็นอิสระทางวิชาการ บางแห่งก็เน้นวิชาการแบบ
ไม่มองบริบทรอบข้างอันเป็นฐานวิถีชีวิตแห่งตน หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมของสังคมแห่งตน  อันนี้รวมไปถึงมหาวิทยาลัย
สงฆ์ด้วย เพราะมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ โดยวัตถุประสงค์พ้ืนฐานแล้วเน้นในวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มุ่งให้เป็น
แหล่งค้นคว้า วิจัยในทางวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สามารถที่จะน าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของประชาชน เป็นสถาบัน
หลักท่ีต้องเตือนสติทางสังคม ในคราวที่สังคมเพลี่ยงพล้ าเดินผิดทาง  หรือเพ่ือป้องกันมิให้สังคมเดินไปในทิศทางผิดพลาด  
อันจะก่อให้เกิดปัญหาและน าความหายนะมาสู่สังคมและต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย๑๖  
 บทสรุป การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านศาสนศึกษา จะมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่คณะสงฆ์ตั้ง
ไว้ พระสังฆาธิการ ควรมีที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าจากชุมชนและภิกษุสงฆ์ในจังหวัด ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา และควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
และภิกษุ สามเณร ที่จะบวชเรียนทางธรรม ในพระพุทธศาสนา ส่วนทางด้านการศึกษา ควรใช้หลักการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ โดยให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านสื่อ
อุปกรณ์ ได้แก่ ผู้บริหารควรมีความรู้ และเข้าใจในเรื่องอายุการใช้งานของสื่อ อุปกรณ์ ต ารา พร้อมมีการปรับให้ทัน 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ ด้านกระบวนการนั้น ควรมีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่
เกิดข้ึนอย่างเร็ว เพราะว่าการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษา ที่มีพระภิกษุสามเณรสามารถศึกษาพระธรรมวินัย ได้มีความรู้
ในชั้นเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโทและนักธรรมเอก นับว่าก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชุมชนท้องถิ่น
และสังคม สิ่งเหล่านี้ท าให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงท าให้การจัดการศาสนศึกษา
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีทั้งการศึกษาพระธรรมวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้ง
น าพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วย กาย วาจาและใจ จึงเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตาม ๒ ประการ คือ คันถธุระ ที่
ศึกษาพระธรรมวินัยให้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ผิดเพ้ียนไปจากที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ และวิปัสสนาธุระ เป็นการเ รียนพระ
กรรมฐาน มุ่งเน้นการปฏิบัติทางกาย วาจาและใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมในอนาคต ผู้บริหารการ
ศาสนาศึกษาแผนกธรรม ต้องให้ความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษา 
ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการมุ่งเน้นการบริหาร โดยใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การใช้
ภาวะผู้น าในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมท างานมากกว่าการมุ่งอ านาจ ให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 
มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา โดยก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 
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ปัจจัยท่ีมีต่อสุขภาพของพระสงฆ์ 

         
        พระครูสังฆวิสุทธิคุณ                                                     

อาจารย์ประจ าหลักสูตร กจพ. นวบ. ระยอง 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันพระภิกษุก าลังประสบปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง สาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรม
สุขภาพในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องฉันภัตตาหารตามแต่ญาติโยม
หรือผู้มีจิตศรัทธาจัดถวาย ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อสุขภาพได้ ส าหรับกิจวัตรด้านการออกก าลังกายของ
พระสงฆ์มีการปฏิบัติได้น้อยเพราะกลัวผิดต่อพระธรรมวินัย รวมทั้งขาดการแนะน าในการปฏิบัติตนด้านการออกก าลังกาย
ที่ถูกต้อง  
 จากปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ท าให้ได้แนวคิดในการแก้ไขซึ่งนับเป็นวิธีที่น่าสนใจเพราะเป็นการเข้าไปแก้ที่
ต้นเหตุ นั่นคือการให้ความรู้ ซึ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ การสร้างสุขภาพ ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ทั้งแก่พระสงฆ์และ
ฆราวาส ส าหรับฆราวาสนั้น ควรแนะน าเรื่องอาหารใส่บาตร ส าหรับพระสงฆ์นั้นควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี และสร้างความคุ้นเคยในการตรวจสุขภาพ นอกจากนั้นต้องกระตุ้นให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะน าถึง
ความเสี่ยงของความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
ค าส าคัญ : ปัจจัยสุขภาพพระสงฆ์ 
Abstract 
 Nowadays Buddhist monks are experiencing health problems.  Most being ill with chronic 
diseases. Caused by healthy habits concerning about food consumption behavior and exercise.  Mostly 
Buddhist monks have to eat food follow to the benefactor.  Making it impossible to be avoided foods 
that can affect health.  For the routine exercise of Buddhist monks are guilty of the practice have little 
fear of discipline.  Including of the lack of guidance in their practice the exercises correctly. 
 The health problems of Buddhist monks had made the concept of editing, which is 
interesting because it can solve the problem.  That is to educate which is split into two parts:  creating 
healthy.  This requires knowledge of both Buddhist monks and laity. For the secular should introduce 
healthy food for Buddhist monks, it should provide Buddhist monks to have a health check every year.  
And creating the atmosphere in the health check.  In addition, to encourage Buddhist monks to take 
care of their health by introducing the risk of illness that would happen. 
Keyword : Sangha health factors 
  
บทน า 
 จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ไม่เว้นแม้ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ในปัจจุบันพระภิกษุสูงอายุในประเทศไทยก าลังประสบ
ปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวาย
เรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งไม่แตกต่างไปจากโรคที่พบในประชาชนทั่วไปว่า ตามท่ีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ด าเนินการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีจากการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณรเข้ารับบริการทั่วประเทศ 
จ านวน ๓๑๓,๖๔๐ รูป พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด



๖๕๙ 
 
สูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งไม่แตกต่างไปจากโรคที่พบในประชาชนทั่วไป โรคเรื้อรังเหล่านี้ล้วนมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์ปกติ  สูงถึงร้อยละ ๔๐และจากข้อมูลของส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า ประเทศไทยมีพระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งประเทศ จ านวน ๓๔๙,๖๕๖ รูป สถิติ
การเจ็บป่วยของพระสงฆ์อาพาธ ปี ๒๕๕๘ ทีม่ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ความชุกของโรคล าดับต้นๆได้แก่ ไขมันใน
เลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต้อกระจก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ มาตลอด จึงสมควรมีการการคัดกรองและพัฒนาการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

พระสงฆ์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามค า สั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน า มาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม นับว่าเป็นประชากรกลุ่ม
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อสถาบันพระพุทธศาสนา และมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจรรโลงศาสนาและจิตใจของประชาชน
ชาวไทย การอยู่ในเพศบรรพชิตจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของพระสงฆ์ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป จากอดีตที่ผ่านมา
พบว่ากลุ่มนักบวชหรือพระสงฆ์ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสน้อย ในการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ และขาดการส่งเสริม
สุขภาพ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามศาสนกิจประจ าวัน เผชิญปัญหาความเครียดต่างๆ ที่มาจากประชาชน นอกจากนั้น
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์อยู่ในระดับต่ าได้แก่ การบริโภคอาหารที่ได้จากกการบิณฑบาตร ขาดการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ตลอดจนข้อจ ากัดในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬากลางแจ้งของพระสงฆ์ เป็นต้น๑๗ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุของโรคที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย พระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องฉันภัตตาหารตามแต่ญาติโยมหรือผู้มีจิตศรัทธา
จัดถวาย ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อสุขภาพได้ ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็ม ส าหรับกิจวัตรด้าน
การออกก าลังกายของพระสงฆ์มีการปฏิบัติได้น้อยเพราะกลัวผิดต่อพระธรรมวินัย รวมทั้งขาดการแนะน าในการปฏิบัติตน
ด้านการออกก าลังกายที่ถูกต้อง (ยุพยงพรหโมบล, สุรีย์รัตน์ นิธิภัทธารัตน์ และสุภาภรณ์ ตันติสุวณิชย์กุล, ๒๕๔๘) 

จากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ส่วนมากเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม การสร้าง
เสริมสุขภาพเป็นกระบวนการในการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง การสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ซึ่งพระสงฆ์เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องได้รับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการ
บริการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อยู่ในวงจ ากัด พระสงฆ์มีโอกาสเข้าถึงระบบบริการสุขภาพน้อย และมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในระดับต่ า ขาดการตรวจสุขภาพประจ าปีและมีข้อจ ากัดการออกก าลังกาย 
 
ความหมายของ สุขภาพ (Health) 

สุขภาพ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๙ : ๘๔๓ ) หมายถึง ภาวะที่ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บเช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

สุขภาพ หมายถึง “ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจประกอบกันไม่ใช่เพียงแต่ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บหรือความพิการเท่านั้น (Ottawa Charter For Health Promotion. WHOGeneva,๑๙๘๖ อ้างในปณิธาน 
หล่อเลิศวิทย์ .๒๕๔๑ : ๒ ) 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ํ (๒๕๔๗:๑๗-๒๐) ได้มีแนวความคิดว่า สุขภาพ กับ สุขภาวะ(wellness หรือ well-being) 
หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดี หรือภาวะที่เป็นสุขในลักษณะองค์รวมของสุขภาพด้านต่างๆ คือสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
ปัญญา สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีพ้ืนฐานโยงใยมาจากสุขภาพที่ดี (Healthy) 
แบบที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและน่าพอใจที่สุด 

                                         
๑๗พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค าวัด ,วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร.

www.schoolnet.net.th/library/create-web/๑๐๐๐/religion/๑๐๐๐-๔๕๖๗.html: พุทธศาสนา. 



๖๖๐ 
 

ประเวศ วะสี (๒๕๔๑: ๒-๗) ได้เสนอแนวคิดเพ่ิมเติม ตามความหมายที่ปรากฏให้ครอบคลุมโดยน่าเพ่ิมเติมความ
แบบวิถีอย่างสังคมไทยว่า สุขภาพเป็นมงคลสุงสุด หมายความว่า เมื่อพระสงฆ์ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวจะกล่าวว่า 
“ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” หมายความว่า ให้ทรงมี สุขภาพดี พระชนมายุยืนยาว และทุกวันพระให้พรประชาชนว่า “อายุ 
วัรโณ สุขัง พลัง” ซึ่งเป็นเรื่องสุขภาพล้วนๆ หมายความว่า 

อายุ  = เป็นผู้ทีอายุยืนเพราะสุขภาพดี 
วัณโณ = มีผิวพรรณดี ไม่ซีด โลหิตจางสะท้อนความเป็นโรค ความยากจน ก็ทา ให้โลหิตจาง ผู้มีผิวพรรณดีไม่

ซีดเซียว จึงสะท้อนสุขภาวะ( well-being) 
สุขัง  = การมีความสุขหรือสุขภาวะคือ การมีสุขภาพท่ีดี อันเป็นยอดปรารถนาของทุกคน 
พลัง  = การมีพลัง การมีก าลังสะท้อนความสุขภาพที่ดี และการมีพลังท าให้ความสุขการไม่มี ก าลัง ความ

อ่อนเพลียท าให้ไม่มีความสุข 
องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายสุขภาพดังนี้ Health refers to a dynamicquality of being , acting 

and interacting , and it is both individually and socially valued . Healththerefore has subjective and 
objective dimensions .Further, health can be viewed as a global quality(overall or holistic health) and 
as a set of specific qualities (physical, psychological and social well –being and functioning). (WHO, 
๑๙๙๗ อ้างอิงใน ศิริพร ขัมภลิขิต, ๒๕๔๕) 

ดังนั้น สุขภาพ ตามแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก คือ Healthy is physicalmental social and 
spiritual well-being ซึ่งหมายความซึ่งหมายความว่า สุขภาพ คือสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่าง
สมดุล ทั้งกาย จิตใจ สังคม และทางจิตวิญญาณ โดยค าว่าสุขภาวะ คือความสุขและคุณค่าของชีวิต ได้แก่การมีร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ไม่พิการ สติปัญญาดีเบิกบาน ร่าเริงแจ่มใส ซึ่งก็คือภาวะของการอยู่เย็นเป็นสุข 

สุขภาพ เป็นการเรียกการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน ๔ มิติ คือ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ(ปัญญา)หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่า สุขภาวะ๑๘ 

ส าหรับองค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้ให้ความหมายของ สุขภาพไว้ในธรรมนูญ
ขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว้ดังนี้ “สุขภาพหมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพ
เท่านั้น” ต่อมาในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ได้มีมติให้เพ่ิมค าว่า “Spiritual 
well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในค าจ ากัดความของสุขภาพเพ่ิมเติม  

ในอดีตค าว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้กล่าวถึงสุขภาพจิตร่วมไปด้วย เพราะเห็นว่าคนที่
มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถด าเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ้ าร้าย
อาจจะท าร้ายผู้อื่นได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน ค าว่า สุขภาพ มิได้หมายเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสุขภาพสังคม และ
สุขภาพศีลธรรมอีกด้วย 

        สรุปว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบันมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ด้วยกันคือ 
๑. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ์ 

ท างานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน 
๒. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้อง

ใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

                                         
๑๘ภาสินี เข็มทอง, “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวันท างานในจังหวัดนครนายก”,วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง,๒๕๓๙. 



๖๖๑ 
 

๓. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล
แห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

๔. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 

องค์ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีสั่งสมไว้มากพอสมควร และเรามีระบบบริการสุขภาพที่ท างาน
ได้ผลดีทีเดียว แต่เราขาดการศึกษาสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงหากท าได้เราจะจัดการ
กับสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมได้ดีกว่านี้ ที่จริงทางตะวันออกและโดยเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรมไทย ก็มีเนื้อหา
ความรู้และข้อปฏิบัติไว้มากมาย เพียงแต่ "นักวิชาการสุขภาพ" ยังมิได้จัดเป็นระบบและเชื่อมโดยจริงจัง 

ตัวอย่างเช่น ในเรื่องสุขภาพสังคม หากเราน าเอาวิถีชีวิต มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
มาพูดจากันอย่างจริงจัง และน าเข้าไปอยู่ในระบบอบรมเลี้ยงดู และระบบการศึกษา รวมทั้งระบบบริการสุขภาพด้วยก็จะ
เกิดประโยชน์หรือในเรื่องสุขภาพศีลธรรม เราก็มีศาสนธรรมพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์ อิสลาม ฮินดู -
พราหมณ์ หรือสิกข์หรือปรัชญาขงจื้อที่คนไทยเชื้อสายจีนยึดถือเป็นแนวทางชีวิตล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลที่เร าควรน าไป
สั่งสอนลูกหลานหรือลูกศิษย์และเป็นองค์ประกอบส าคัญของการศึกษาและการสาธารณสุขของประเทศ  
มิติของสุขภาพ 

แท้จริงในองค์ประกอบสุขภาพท้ัง ๔ด้านนั้น แต่ละด้านยังมี ๔มิติ ดังนี้   
๑. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพ

ศีลธรรม 
๒. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค ด้วยวิธีการ

ต่างๆ นานา เพ่ือมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคศีลธรรม 
ทั้ง (๑) การส่งเสริมสุขภาพ และ (๒) การป้องกันโรคนี้ เราเรียกรวมกันว่า "การสร้างสุขภาพ" โดยให้ท าก่อนเกิด

โรค 
๓. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว เราต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้การรักษาด้วยวิธีที่ได้ผลดี

ที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าท่ีมนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ เพ่ือลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพ่ือ
ป้องกันมิให้เสียชีวิต 

๔. การฟ้ืนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบอวัยวะหรือท าให้พิการ 
จึงต้องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 ทั้ง (๓) การรักษาโรค และ (๔) การฟ้ืนฟูสภาพนี้เราเรียกรวมกันว่า "การซ่อมสุขภาพ" ท าหลังจากเกิดโรคแล้ว 
 เราเชื่อกันว่า "การสร้างสุขภาพ" มีประสิทธิผลดีกว่า และประหยัดกว่า "การซ่อมสุขภาพ" 

 "การสร้างสุขภาพ" เป็นมาตรการที่ประชาชนช่วยตัวเองได้มากกว่า "การซ่อมสุขภาพ" ซึ่งต้องอาศัยคลินิกและ
โรงพยาบาลเป็นหลัก 
ความส าคัญของสุขภาพ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิตว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา”๑๙ซึ่งแปลว่า “ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่ง พระพุทธภาษิตข้อนี้ แม้แต่ชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกันและเห็นพ้อง
ต้องกันว่า “สุขภาพคือพรอันประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกล่าวไว้ว่า“คนที่มีสุขภาพดีคือคน
ที่มีความหวังและคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง” ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสุขภาพคือวิถีแห่งชีวิต โดยสุขภาพจะ
เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆ นานาได้ ห รืออาจกล่าวได้ว่า 
“สุขภาพชีวิต” 

                                         
๑๙พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ ๔๙๖ 



๖๖๒ 
 
องค์ประกอบส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
        สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพมีมากมายหลายสาเหตุ แต่ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบด้านตัวบุคคล 
  -ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup) 
  -เชื้อชาติ (Race) 
  -เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ (Age and development level) 
  -ปัจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological factors) 
  -ปัจจัยทางด้านจิตใจ (Psychological Factors) 
  -ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 
  -พฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice)  
๒. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) สิ่งแวดล้อมอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านใหญ่ คือ 
  - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) 
  -สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological environment) 
  -สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical environment) 
  -สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic environment)  
๓. องค์ประกอบทางด้านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health Service System Factors)
หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ของรัฐในการที่จะสนองตอบต่อการส่งเสริมให้บุคคลที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบการ
บริการทางการแพทย์ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ๒๐ 
           ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน แบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเป็นพลวัต 
(Dynamic) ตลอดเวลาคือ 
          ๑. องค์ประกอบด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานะสุขภาพ อาชีพ ถิ่นที่อยู่ กรรมพันธุ์ ความเชื่อ 
พฤติกรรม จิตวิญญานของแต่ละบุคคล 
          ๒. องค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ 
          ๓. องค์ประกอบด้านระบบสาธารณสุข ได้แก่ ระบบการให้บริการสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
         ๑. องค์ประกอบด้านปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย  
                    ๑.๑ พฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมทางเพศ 
พฤติกรรมการท างานและการออกก าลังกายที่ไม่เหมาะสม ท าให้แนวโน้มต่อไปนี้จะเพ่ิมขึ้นได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิต
สูง มะเร็ง อุบัติเหตุ และเอดส์  
                    ๑.๒ ความคิด ความเชื่อ มิติทางจิตและสังคมขาดความสนใจเพราะมุ่งเศรษฐกิจ ตามกระแสวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมและทัศนะของการจัดการให้สุขภาพส าคัญในระดับต่ า อิทธิพลจากสื่อโฆษณา ล้วนประกอบเป็นผลต่อ
ความเชื่อ และทัศนคติในสังคมผิดๆในการดูแลสุขภาพ  
                    ๑.๓ พันธุกรรม เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามีผลต่อการรักษา
โรคที่ไม่อาจรักษาหรือป้องกันบางโรคทางพันธุกรรมเช่น โรคปัญญาอ่อน โรคโลหิตจาง ธาลาสซีเมีย ซึ่งจะเป็นแนวโน้ม
แก้ปัญหาโรคเหล่านี้ต่อไปในอนาคต 

                                         
๒๐จีรศักดิ์ เจริญพันธ์ ผศ.สขุภาพและการจัดการ,http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/๐๗๐๑๕๐๑/ 

Unit๐๑/un๐๑_๐๓.htm  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, (สืบค้นเมื่อวนัท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) 



๖๖๓ 
 
          ๒. องค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อม ประกอบด้วย  
                    ๒.๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
                    ๒.๒ การศึกษา  
  ๒.๓ การเมืองการปกครอง  
                    ๒.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การสาธารณูปโภค จะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
                    ๒.๕ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
                    ๒.๖ ปัจจัยทางด้านสังคมอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ศีลธรรมและจริยธรรม ส่งผลต่อการมี
สุขภาพดีหรือไม่ดีของประชาชน 
                    ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  
                    ๒.๘ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ป่าไม้ลดลง ดินคุณภาพต่ ามีมลพิษ มีสาร
ปนเปื้อนในน้ าดิบที่ใช้ท าน้ าประปา การใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายมากขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและเสี่ยงภัยต่อ
อันตรายจากสารพิษได้  
                    ๒.๙ ด้านชีวภาพ มีการเปลี่ยนแปลงจุลชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งแมลงและสัตว์น าโรคอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลและกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
          ๓. องค์ประกอบด้านระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย  
                    ๓.๑ การกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกระจายมี
การครอบคลุมมากขึ้นและการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพจะส่งผลให้ประชาชนมี สุขภาพดีขึ้นได้  
                    ๓.๒ โครงสร้างองค์กรการบริหารงานสาธารณสุข ในการบริหารการสาธารณสุขจะต้องปรับองค์กรการ
ท างานให้เล็กลงเน้นกระจายอ านาจไปสู่หน่วยปฏิบัติจะท าให้เกิดการปรับกระบวนการท างานให้ตอบสนองต่อภาวะการมี
สุขภาพดีของประชาชน 
                    ๓.๓ คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ มีแนวโน้มการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพบริการ และการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกระดับเกิดขึ้นแต่มีปัญหาการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขไม่
ทัดเทียมกันในภูมิภาคส่งผลให้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในบางพ้ืนที่มีปัญหารุนแรง  
             ๓.๔ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและไม่ประหยัด ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลในภาพรวมของสังคมสูงขึ้น  
                    ๓.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชน การพ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการสาธารณสุขมูลฐานยังท าได้ผลดีอย่างแท้จริงในบางพ้ืนที่
เท่านั้น และขาดความยั่งยืนในการพัฒนา จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและหันมาพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมได้ด้วยตนเอง  
         สรุปว่าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการข้างต้นนี้ เป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกและส่งผลต่อสภาวะ
สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากองค์ประกอบเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จ าเป็น
จะต้องให้ความสนใจ ศึกษาวิจัย เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ื อที่จะปรับ
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยให้มีสุขภาพดี 
 
ปัจจัยก าหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดี (Health determinants)๒๑ 

                                         
๒๑วิภากร  สอนสนาม ปัจจัยก าหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดี (Health determinants),มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

http://www.teacher.ssru.ac.th/wipakon_so/pluginfile.php/๑๔๕/block_html/content/ (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖กันยายน ๒๕๕๙) 



๖๖๔ 
 
 ปัจจัยก าหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักๆ ๔ ด้าน คือด้านบุคคล สังคม 
สิ่งแวดล้อมและระบบการบริการสุขภาพ ซึ่งจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๑. Income and Social Status :สถานะทางสังคมและภาวะเศรษฐกิจซึ่งท าให้บุคคลมีความสามารถในการ
ดุแลตนเองและแสวงหาบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมได้ 
 ๒. Social Support Networks :การมีเครือข่าย มีความปฏิสัมพันธ์ในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว หน่วยงาน 
หน่วยงานอื่นและชุมชน ในลักษณะเชิงบวกย่อมเกิดผลดีต่อสุขภาพ 

๓. Education and Literacy :การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ 

๔. Employment  Working Conditions : การท างาน ลักษณะอาชีพและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท างานมี
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ท างาน 

๕. Social Environment :สิ่งแวดล้อมทางสังคมรวมถึงครอบครัว ชุมชนและระบบสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 

๖. Physical Environment :สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ซึ่ งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพทั้งสิ้น 

๗. Personal Health Practices and Coping Skill :งานอดิเรก การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน การผ่อนคลายที่
ถูกต้องเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพ 

๘. Health Child Development :พัฒนาการในวัยเด็กมีผลต่อภาวะสุขภาพจนถึงวัยสูงอายุย่อมท าให้การดูแล
สุขภาพแตกต่างกัน 

๙. Biology and Genetic Endowment :ปัจจัยทางชีวภาพและพันธุกรรม ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งด้าน
บิดาและมารดา  ท าให้ได้รับการถ่ายทอดโรคบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลได้ 

๑๐. Health Services :การใช้บริการสุขภาพ 
๑๑. Gender :เพศภาวะ เช่น เพศหญิงมักจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายเป็นต้น 
 
๑๒. Culture :ประเพณี วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ ค่านิยมของบุคคลใน

แต่ละท้องถิ่นท่ีมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ดังแสดงไว้ในแผนภูมิภาพที่ ๑ 
 

 



๖๖๕ 
 
 แผนภาพที่ ๑ ปัจจัยก าหนดสุขภาวะ (สุวิทย์  วิบุลผลประดิษฐ์, ๒๕๔๕) 
 
 
 
 
ผลกระทบของปัจจัยสังคมและปัจจัยศีลธรรม 
        เมื่อเราพูดถึงโรคกาย เราก็จะมองหาตัวเชื้อโรค ตัวพยาธิ และเมื่อเราพูดถึงโรคจิต เราอาจมองหาเหตุปัจจัยจาก
พันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อม 
        มีผู้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเหตุปัจจัยด้านสังคม และเหตุปัจจัยด้านศีลธรรมพบว่ามีผลต่อ
สุขภาพ(เสียสุขภาพ) ต่อการเกิดโรค(เกิดโรคง่ายขึ้น) และต่อความตาย(อายุสั้น) แม้จะเป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยใน
ต่างประเทศ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยเมื่อน ามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกวันนี้ 
        เหตุปัจจัยดังกล่าว มีดังนี้ 
๑. ความยากจนข้นแค้น (หาไม่พอกินพอใช้) ท าให้คนจนขาดอาหาร เกิดโรคติดเชื้อง่าย และอายุสั้นเมื่อเทียบกับคนมั่งมี 
๒. ภาวะโดดเดี่ยว (ก าพร้า, ถูกทอดทิ้ง หรือแยกตัวเอง) ท าให้มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต และมะเร็งเพิ่มกว่าปกติ 
๓.โรคอ้วน ท าให้เพ่ิมภาระโรคต่อไปนี้ คือ ข้อเสื่อม-ข้ออักเสบ หืดหอบ นิ่วในถุงน้ าดี มะเร็ง เต้านม โรคเบาหวาน โรค
ความดันเลือดสูง และโรคหัวใจ 
๔. ความส าส่อนทางเพศ น ามาซึ่งกามโรคชนิดต่างๆ รวมทั้งโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การท าแท้ง (ซึ่งแม่อาจ
เสียชีวิต) และทารกถูกทอดทิ้ง 
๕. การเสพติด ทั้งเหล้า บุหรี่ สารเสพติดอ่ืน และการพนัน 
๖.โรคที่มนุษย์ท าเอง เช่น ฆ่าตัวตาย ฆ่าคนอื่น อุบัติเหตุต่างๆ ถูกสารพิษ 
๗. ภาวะมลพิษจากฝีมือมนุษย์ ทั้งมลพิษในน้ า อากาศ ดิน อาหาร และน้ าบริโภค 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดสุขภาพบุคคล  
 จากอดีตที่ผ่านมาพบว่าปัญหาสุขภาพของบุคคลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยของบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา 
เศรษฐานะ อย่างเป็นวงจร ซึ่งเรียกว่า “วงจรอุบาทว์” นั่งก็คือเมื่อบุคคลไม่มีการศึกษา ก็มีโอกาสเข้าถึงต าแหน่งงาน
ระดับสูงซึ่งมีรายได้สูงได้น้อยหรือไม่ได้เลย ดังนั้นก็ส่งผลถึงเศรษฐานะของบุคคลและครอบครัว เมื่อเศรษฐานะไม่ดีการ
เข้าปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนบริการต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพดีก็มีจ ากัดนั่นเอง ดังแสดงในภาพที่ ๒ 
 



๖๖๖ 
 

 
 
 
 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ 
 พระภิกษุหรือพระสงฆ์ คือ ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือความสงบสุขของมนุษย์โลกผู้เป็นภิกษุ
เป็นผู้มองเห็นความเป็นไปในชีวิตที่ทุกข์ จึงปรารถนาก าจัดภัย หรือไปให้พ้นภัยนั้นเสียโดยการสละชีวิตฆราวาสออกถือ
เป็นเพศบรรพชิต ดังนั้น ค าว่าผู้เห็นภัยจึงปราชญ์อยู่เบื้องหลังชีวิตนักบวชค าว่าภิกษุมีอีกความหมายหนึ่งว่า ผู้ขอ ซึ่งความ
มุ่งหมายของผู้ขอในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงมีความมุ่งหมายที่จะให้พระภิกษุได้ระลึกถึงตนเองในสภาพที่ต้องยังชีพอยู่ได้ด้วย
การขอจากผู้อ่ืน เพ่ือให้ลดความหยิ่งในตนเอง เพราะภิกษุยังชีพอยู่ได้ต้องบิณฑบาต ก็คือ การขอคนไทยชื่นชอบและ
พอใจมากที่จะได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ไม่ถือว่าเป็นการขอ แต่เป็นที่พระภิกษุสงฆ์ได้ให้โอกาสแก่คนได้ท าบุญ
สะสมบุญไว้ให้ได้มากที่สุด ถือว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของคนไทย ดังนั้น ค าแปลว่า การขอนั้น พระพุทธองค์
ทรงมุ่งหมายให้พระภิกษุสงฆ์ได้ส ารวม สงบและเรียบร้อย ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ว่าจะมีสถานภาพทางสังคมหรือการเงิน 
การศึกษาสูงส่งเพียงใดก่อนบวช แต่เมื่อมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ต้องลดความหยิ่ง ลดทิฐิลงในทางตรงกันข้ามลักษณะการขอ
ของพระภิกษุสงฆ์นั้น คนไทยพอใจและต้องการให้ เพ่ือเป็นการสร้างกุศลให้สมกับที่พระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของคน
ไทย (ประภาพร จันทร์เพ็ชร์ ๒๕๔๘ : ๑๕-๒๓)๒๒เมื่อบวชแล้วแม้จะมีความเป็นอยู่ที่ต่างออกไป ก็ไม่ใช่ว่า พระสงฆ์จะ
แยกตัวออกเด็ดขาดไปจากฆราวาส หรือประชาชนและเป็นอยู่โดยล าพัง เพราะเมื่อบรรพชิตอุปสมบทเป็นภิกษุแล้ว ไม่
สามารถจะท าธุรกิจประกอบอาชีพได้ เพราะขัดกับพุทธบัญญัติ จึงต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่เป็นเครื่องด ารงชีวิตด้านวัตถุจาก
ประชาชน เพราะพระสงฆ์ยังต้องกินอยู่เพ่ือบ ารุงชีวิตและร่างกายให้ด ารงอยู่ ยังต้องการเครื่องนุ่งห่มเพ่ือกันความร้อนเย็น 
ยังต้องมีที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝน และยังต้องการหยูกยาอันต้องใช้เพ่ือป้องกันเยียวยารักษาความเจ็บไข้ในร่างกาย สิ่งซึ่ง
จ าเป็นทั้ง ๔ อย่างนี้ ภิกษุจะเท่ียวหาโดยใช้ทุนทรัพย์ซื้อหา หรือแลกเปลี่ยนเช่นสามัญชนไม่ได้ เพราะได้สละบรรดาทรัพย์

                                         
๒๒ประภาพร จันเพ็ชร์,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุที่เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์,ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา,งานวิจัย 

Poverty 

illhealth,sick illiteracy 

แผนภาพที่ ๒ วงจรแห่งความชั่วร้าย (วงจรอุบาท์) 



๖๖๗ 
 
สมบัติแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้เป็นคฤหัสถ์ จะต้องจัดหาให้แก่พระภิกษุด้วยน้ าใจศรัทธา ด้วยสิ่งของที่คฤหัสถ์มีอยู่แล้ว 
หรือซึ่งอาจจะจัดหามาได้ด้วยก าลังทุนทรัพย์ (พุทธทาสภิกขุ,๒๕๓๗หน้า ๓ ) 
 ดังนั้น ปัจจัยประการแรกที่ส าคัญต่อสุขภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องฉันภัตตาหารตามแต่ญาติโยมหรือผู้มี
จิตศรัทธาจัดถวาย ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อสุขภาพได้ ได้แก่ อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็ม ส่วน
ใหญ่ เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทสูงและโปรตีนต่ าสภาวการณ์ปัจจุบันฆราวาสส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอาหารปรุงส าเร็จมักเป็นอาหารที่มีรสหวานและเค็ม รวมทั้งไขมันสูง ๒๓อาหารถุงใส่บาตรปนเปื้อน
แบคทีเรียที่ท าให้ท้องร่วง เกือบร้อยละ ๕๐ ซึ่งบ่งชี้ว่า อาหารไม่สะอาดพอ บางครั้งอาหารหมดอายุหรือขนมหวานที่มี
ส่วนผสมของกะทิที่บูดง่าย ท าให้พระท้องเสียได้ และความหวานที่เกินพอของขนมที่มีชื่อเป็นสิริมงคล เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ซึ่งมีส่วนผสมของน ้าตาลกับไข่แดง ถ้าบริโภคมากเกินไปท าให้พระเสี่ยงกับการเกิดโรคฟันผุ โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิดได้ นอกจากน ้าตาลสะสมในร่างกาย ท าให้น ้าตาลใน
เลือดสูงแล้ว น ้าอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดกัดกระเพาะได้ ท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะมากขึ้น ยิ่งไป 
กว่านั้นที่นับว่าเป็นอันตรายอีกประการหนึ่ง คือ การถวายมวนโอสถ ดังที่ทราบกันดีว่าพิษภัยของบุหรี่ท าให้พระเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคต่างๆ มากมาย เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคต้อกระจก รวมทั้งมะเร็งปอดด้วย 
เห็นได้ว่าพระสงฆ์ต้องเผชิญปัญหาด้านโภชนาการที่รุมเร้าหลายด้านทั้งโภชนาการที่ไม่ถูกส่วน อาหารใส่บาตรมีโปรตีน 
ผักและปลาน้อยเกินไป ไขมันสูง รสจัด และเน้นของทอด ของหวาน๒๔อาหารถวายพระสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อพระสงฆ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง เกาต์ 
ไตวาย 

อีกประการหนึ่งคือปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์มีการออกก าลังกายลดลง โดยเฉพาะในเมือง เช่น ในสมัยก่อนพระจะมี
การกวาดลานวัด ท าความสะอาดกุฏิ ปัจจุบันจะมีลูกศิษย์หรือบุคคลอ่ืนท าแทน แต่ส าหรับในชนบทก็อาจจะยังคง 
มีอยู่ (ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล และคณะ, ๒๕๕๓, น. ๒๖) ส าหรับกิจวัตรด้านการออกก าลังกายของพระสงฆ์มีการปฏิบัติ
ได้น้อยเพราะกลัวผิดต่อพระธรรมวินัยรวมทั้งขาดการแนะน าในการปฏิบัติตนด้านการออกก าลังกายที่ถูกต้อง (ยุพยงพรห
โมบล, สุรีย์รัตน์นิธิภัทธารัตน์ และสุภาภรณ์ ตันติสุวณิชย์กุล, ๒๕๔๘) ค าถามมีอยู่ว่า พระภิกษุสงฆ์ออกก าลังกายได้ไหม 
ค าๆ นี้ต้องตีความค าว่า “ออกก าลังกาย” ให้ดีก่อน เพราะค าๆ นี้มีความหมายกว้างมาก การออกก าลังกายในความหมาย
ของคนทั่วไปกับความหมายในพระพุทธศาสนานั้นใช้ต่างกัน ความหมายของการออกก าลังกายของคนทั่วไปนั้นเป็นไป
เพ่ือให้เกิดก าลังเพ่ือให้ร่างกายเป็นประโยชน์ต่อการกระท ากิจของชาวโลก ท่าทางการออกก าลังกายจึงกระท าได้อย่าง
หลากหลายและกระท าได้ในที่ๆ เปิดเผยได้ บางครั้งการออกก าลังกายมีค าว่า เล่นออกก าลังกายด้วย แต่การออกก าลัง
กายส าหรับพระสงฆ์นั้นมีความหมายจ ากัดเฉพาะ ทางพระพุทธศาสนาใช้ค าว่า "บริหารขันธ์" หรือ การบริหารร่างกาย 
การออกก าลังกายของพระสงฆ์จึงแคบกว่า โดยต้องค านึงถึงค าว่า ไม่ใช่เพ่ือเล่น เพ่ือเมามัน เพ่ือความก าย าของร่างกาย 
แต่เพ่ือให้ขันธ์นี้ด าเนินไปได้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงถือว่า การบิณฑบาต กวาดวัด 
เป็นการบริหารขันธ์ไปด้วย นอกเหนือจากการกระท ากิจวัตรของพระสงฆ์แล้ว ท่าปฏิบัติแบบโยคะบางท่าก็เป็นการออก
ก าลังกายด้วย เมื่อดูจากค าว่า การบริหารขันธ์ คือ ร่างกายนี้ ก็หมายความว่า พระสงฆ์สามารถจะออกก าลังกายคือ
บริหารขันธ์นี้ได้ แต่ต้องเป็นการออกก าลังกายด้วยความส ารวม ระวัง ไม่ยังให้ศรัทธาปสาทะของสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมเสื่อม
ไป ต้องท าด้วยความเหมาะสม พอดี ท าในที่อันควร ไม่แสดงไปตามวิสัยของชาวบ้าน พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีออกก าลังกาย
ที่เหมาะควรกับสมณเพศเป็นอย่างยิ่ง ทรงยึดหลักการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีความสมดุล 
โดยเฉพาะอิริยาบถเดิน ได้แก่ การเดินบิณฑบาต เช้าตรู่ของทุกวัน พระพุทธเจ้าและพระสาวก จะออกเดินบิณฑบาต ไป

                                         
๒๓สุมิตรา มาเมือง. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรม การฉันภัตตาหารของพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชต 

เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์)เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; ๒๕๔๕. ๑๔๕หน้า. 
๒๔ASTVผู้ จั ด ก า รออน ไล น์ , พร ะ ป่ ว ย เ พ ร า ะ โ ยม  ร ะ วั ง บ าป ที่ ม า กั บ บุ ญ , http://www.manager.co.th/ GoodHealth/ ViewNews.aspx? NewsID=

๙๕๘๐๐๐๐๐๑๖๘๔๑(๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๐๙:๑๕ น.) 

http://www.manager.co.th/%20GoodHealth/%20ViewNews.aspx?%20NewsID=9580000016841
http://www.manager.co.th/%20GoodHealth/%20ViewNews.aspx?%20NewsID=9580000016841


๖๖๘ 
 
ตามหมู่บ้านเป็นประจ า การบริหารกายนั้นต้องประกอบไปด้วยการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการ
พักผ่อน ส่วนการบริหารทางจิตนั้นต้องรู้จักปล่อยวาง รู้จักคิดให้ถูกทางให้เป็นประโยชน์ เมื่อสุขภาพทางกายและสุขภาพ
ทางใจมีความสมดุลอย่างเหมาะสม ชีวิตจึงจะมีความสุข เมื่อร่างกายขาดความสมดุลกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งท างานหนัก หรือ
หย่อนเกินไป การบริหารกายไม่สม่ าเสมอเป็นสาเหตุให้เกิดโรค  และพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ เช่น ขาด
การออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่หวาน เค็ม ไขมันสูง สูบบุหรี่และยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
 
สุขภาพร่างกายพระสงฆ์อ่อนแอ๒๕ 

จากหลักฐานทางวิชาการที่มีการส ารวจกันพบว่า สภาวะอนามัยของพระภิกษุสามเณรโดยรวมแล้ว มักจะอาพาธ
ด้วยโรคประจ าตัวเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง น้ าหนักตัว
เกินเกณฑ์ โรคปอดเรื้อรัง โรคข้อเสื่อม เป็นต้น สาเหตุของการอาพาธ พบว่า มีความสลับซ้อนและมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่นปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธ์ํ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ 
รวมทั้งปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ดังนั้น การออกก าลังกายเพ่ือต้องการให้พระภิกษุ สามเณร มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสภาวะจิตที่ดี จึงเป็นเรื่องที่ต้องน ามาพิจารณา เพ่ือก าหนดให้พระสงฆ์ได้ออกก าลังกายใน
ท่าทางและสถานที่อันเหมาะสมได้ เพ่ือให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและเพ่ือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการรักษาสุขภาพ และเพ่ือรักษาโรคภัยที่ 
เป็นอยู่แล้วให้หาย 

การบริหารขันธ์เพ่ือสุขภาพ การบริหารร่างกายนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ เพ่ือป้องกันโรคท าให้สุขภาพแข็งแรง และ
เพ่ือรักษาสุขภาพที่อ่อนแอ การบริหารร่างกายทั้ง ๒ ลักษณะนี้ ต่างกัน ลักษณะแรกเป็นการกระท าเมื่อสุขภาพร่างกายดี 
แต่ป้องกันไม่ให้สุขภาพร่างกายได้รับโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย แต่ลักษณะหลังนี้เป็นการรักษาสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ หรือ
หลังจากที่เป็นโรคแล้ว ต้องการบ าบัดรักษาโรคให้หายโรคบางอย่างหายได้ด้วยการบริหารร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น ไม่
ต้องรับประทานยาอะไร ดังนั้นจึงสมควรก าหนดการบริหารร่างกายของพระสงฆ์ให้เหมาะกับสภาวะทั้ง ๒ ประการนี้ วัด
บางวัดเห็นความส าคัญของการบริหารร่างกายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จึงได้ก าหนดท่าทาง การบริหารร่างกายทั้งก่อนและ
หลังการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญภาวนา เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและอวัยวะทั้งภายนอกและภายใน 
เพ่ือให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อของอวัยวะส่วนต่างๆ ที่มีการพับและหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผลแห่งการได้ออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสม ท าให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง ร่างกายต้องการอาหารดี หายใจเป็นปกติ อารมณ์จิตใจผ่อง
ใส ส าหรับพระสงฆ์แล้ว ไม่ว่าจะบริหารอย่างไร ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ท าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หมายความ
ว่า นอกเหนือจากการบริหารขันธ์ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวตามอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน แต่เป็นการ
ก าหนดรู้เรียกว่า “การบริหารขันธ์ด้วยสติ” กล่าวคือก าหนดรู้การเคลื่อนไหว ตามทันอิริยาบถ เป็นการบริหารขันธ์และ
บริหารจิตร่วมกัน การบริหารร่างกายของพระภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องที่จะต้องน ามาศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจัง ถ้าหากปล่อยไป
ตามธรรมดาโดยไม่ท าอะไร บุคลากรส าคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง การที่จะตั้งความหวังไว้กับ
ใครเพ่ือดูแลพระพุทธศาสนา ก็ต้องช่วยกันดูแลทั้งความสมบูรณ์ทางกายและจิตให้แก่ท่านด้วย ถ้าหากพุทธบริษัท 
กล่าวคือ อุบาสกและอุบาสิกา ไม่ร่วมกันดูแลพระสงฆ์ให้ถูกต้อง แทนที่จะเป็นเรื่องที่ดี อาจส่งผลในระยะยาวได้ ต้องเข้า
ใจความเป็นจริงว่า พระสงฆ์ก็คือลูกหลานชาวบ้าน คือบุคคลที่อยู่ในระหว่างฝึกฝนกายและใจ คือบุคคลของสังคม สมควร
อย่างยิ่งที่จะก าหนดให้พระสงฆ์บริหารร่างกายเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เป็น
การส่งเสริมให้ก าลังกายและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ของพระภิกษุสงฆ์ไปด้วย 

                                         
๒๕พระครูไพบูลสรกิจ,วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม,(กรุงเทพฯ), พระภิกษุสงฆ์กับการออกก าลังกาย,โรงพยาบาลสงฆ์, วารสาร. 



๖๖๙ 
 
 จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมาจึงเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับพระสงฆ์ท่ีต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ
ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เกิดข้ึนมาก พระสงฆ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เนื่องจากมีปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ แต่ปัจจัยส าคัญ คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะของพระสงฆ์  

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณรทั่ว
ประเทศ พบปัญหาด้านสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยพระสงฆ์สามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร มีไขมันผิดปกติ 
ท าให้ เกิดภาวะโรคอ้วนมากที่สุด เขตภาคใต้  มีภาวะกรดยูริกสูง และการท างานของไตผิดปกติ  เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนั้น ยังพบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการท างาน
ของไตผิดปกติถึง ๘ เท่า หากมีภาวะอ้วนก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติถึง ๒ เท่า และหาก
มีภาวะอ้วนลงพุง จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึง ๒ เท่า แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว๒๖ 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและการดูแล
รักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก๒๗ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ใน
สมัยพุทธกาลมักจะเป็นโรคทั่วไปที่เนื่องมาจากการด ารงชีวิตอยู่ในป่าเป็นหลัก เช่น เป็นไข้ โรคหิด โรคอหิวาตกโรค เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีโรคทางใจและทางปัญญาที่เกิดจากกิเลสอันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ แต่ส าหรับพระสงฆ์ไทยใน
ปัจจุบันมีวิถีชีวิต หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์เปลี่ยนไป เช่น จากการพักอาศัยอยู่ในป่าเป็นหลักกลายมาเป็น
การพักอาศัยอยู่ในวัด การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรตามที่สามารถหาได้ในป่าเขากลายมาเป็นการรักษาสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล คลินิก และการซื้อยาจากร้านขายยา ฯลฯ สาหรับปัญหาสุขภาพ
ของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน กลับกลายมาเป็นโรคที่เกิดจากการด าเนินชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย ที่เรียกว่า “โรควิถี
ชีวิต” หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งโรค
เหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การฉันอาหาร การออกกาลังกายที่ถูกต้องและการฝึกจิต
ภาวนา ดังนั้น ในส่วนของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้ในสังคมปัจจุบัน คือ  

๑) สุขภาพทางกาย เช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง การรับประทานอาหารโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรู้จักประมาณในการบริโภค การออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
โดยท ากิจวัตรประจ าวันมีการกวาดวิหาร ลานเจดีย์ เป็นต้น  

๒) สุขภาพทางจิต ได้แก่ การผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การออกกาลังกาย ท ากิจวัตรประจ าวันของสงฆ์ การท าวัตร
สวดมนต์ การเดินจงกรม การฝึกสมาธิ การแผ่เมตตา การพักผ่อนให้เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔  

๓) สุขภาพทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์ด้วยกัน มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์กับสังคมชาวบ้าน โดยการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้น าในการพัฒนา ฯลฯ ๔) 
การดูแลสุขภาพทางปัญญาให้เจริญงอกงาม ตามหลักปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ จึงจะได้บรรลุผล คือสุขภาวะที่ประณีต
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์ 
 
แบบองค์รวม ซึ่งพระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้ในสังคม คือ 
 ๑) สุขภาวะทางกายหรือสุขภาพกาย ได้แก่การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ การตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปี ละครั้ง การรับประทานอาหารโดยปฏิบัติตามหลักโยนิโสมนสิการ (พิจารณาอย่างรอบคอบ) และรู้จัก

                                         
๒๖ผู้จัดการ Online, สงฆ์ไทยเสี่ยงโรคเร้ือรังอื้อ “ไขมัน-อ้วน-ไต-โลหิตจาง”, http://www.manager.co.th/ QOL/ 

viewnews.aspx? NewsID=๙๕๙๐๐๐๐๐๑๐๖๓๙, (๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๓ น.) 
๒๗พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวสิุทฺโธ), การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์

รวมของพระสงฆต์ามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐. 

http://www.manager.co.th/


๖๗๐ 
 
ประมาณในการบริโภค (โภชเนมัญตัญญุตา)๒๘ และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอโดยการท ากิจวัตรประจ าวันมีการ
กวาดวิหาร ลานเจดีย์เป็นต้น 

๒) สุขภาวะทางจิตใจหรือสุขภาพทางจิต ประกอบด้วยวิธี คือ วิธีที่หนึ่ง การผ่อนคลายอารมณ์ (emotion 
focuses of coping) มีการออกก าลังกาย โดยท ากิจวัตรประจ าวันของสงฆ์ การท าวัตรสวดมนต์ การเดินจงกรม การฝึก
สมาธิ การแผ่เมตตา การพักผ่อนและการนอนหลับให้พอเพียง เป็นต้น และ วิธีที่สอง การแก้ปัญหา (problem-focused 
of coping) โดยใช้หลักอริยสัจ ๔๒๙ คือการท าความเข้าใจปัญหา (ทุกข์) การศึกษาหาสาเหตุ (สมุทัย) มีเป็นหมายชัดเจน 
(นิโรธ) และปฏิบัติตามมรรคเพ่ือให้ถึงจุดหมาย 

 
๓) สุขภาวะทางสังคมหรือสุขภาพทางสังคม ประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ 

                      (๑) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์ด้วยกัน มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และการปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์หรือตามล าดับการปกครอง เช่นพระภิกษุลูกวัด เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล ฯลฯ 
และ  
                      (๒) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์กับสังคมชาวบ้าน หน้าที่หลักของพระสงฆ์ คือ การอบรมสั่ง
สอนประชาชน หน้าที่รองคือ การสงเคราะห์ด้านอ่ืน ๆ เช่น อนุญาต ให้ใช้สถานที่วัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเป็นผู้นา ทาง
จิตวิญญาณ และเป็นสื่อนา ในการพัฒนาฯลฯ. 

๔) การดูแลสุขภาวะทางปัญญา หรือสุขภาพทางปัญญา โดยปฏิบัติ ตามหลักปัญญาวุฒิธรรม๓๐ (หลักพัฒนา
ปัญญาให้เจริญงอกงาม) มี ๔ ประการ คือ  
                      (๑) การคบคนดีมีคุณธรรมรวมถึงการศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ (สัปปุริสสังเส
วะ)  
                      (๒) ตั้งใจฟัง จดจ าค าสอน มีความหมายรวมถึง เอาใจใส่เล่าเรียน ฟังอ่าน หาความรู้ให้ได้ประโยชน์ที่
แท้จริง (สัทธัมมัสสวนะ) 
    (๓) การรู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา โยนิโสมนสิการ และ                                                                                            
                  (๔) รู้จักน าหลักการที่ได้ศึกษามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมควรแก่ธรรม (ธัฒมานุธัมมปฏิบัติ) ด้วย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แล้วก็จะได้บรรลุผล คือ สุขภาวะที่
ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์ 
 
สรุป 
 สังคมในอดีตนั้น วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น วัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เนื่องจากพระสงฆ์
เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญาของชุมชน จะเห็นได้ว่าบทบาทที่ส าคัญที่สุดคือ ศูนย์กลางการศึกษา ชาวบ้านจะพาบุตร
หลานไปเรียนหนังสือที่วัด ครั้งเมื่อสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ชุมชนได้ห่างเหินออกจากวัด อย่างไรก็ตาม 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมมีความกดดันสูงมนุษย์เกิดความเครียดเพ่ิมมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสที่วัดจะกลับเข้ามามี
บทบาทเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจิตใจอีกครั้งหนึ่ง จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า สุขภาพของพระสงฆ์ไทยอยู่ในภาวะที่
น่าวิตก จึงท าให้โอกาสที่จะให้พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนย่อมน้อยลง และยังรวมไปถึงความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาด้วย “ถ้าพระแข็งแรงไม่มีโรคภัย พระจะเป็นกาลังสร้างวัดให้มั่นคง เมื่อวัดมั่นคงก็จะทาให้ชุ มชน
เข้มแข็ง ทุกขั้นตอนมันส่งผลถึงกัน ในยามที่สังคมของเรามีความขัดแย้งสูง เพ่ือความสงบที่ยั่งยืน” 

                                         
๒๘พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส 
๒๙พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พุทธธรรม" มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
๓๐พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๖๗๑ 
 
 จากปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ท าให้ได้แนวคิดในการแก้ไขซึ่งนับเป็นวิธีที่น่าสนใจเพราะเป็นการเข้าไปแก้ที่
ต้นเหตุ นั่นคือการให้ความรู้ ซึ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ การสร้างสุขภาพ ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ทั้งแก่พระสงฆ์และ
ฆราวาส ส าหรับฆราวาสนั้น ควรแนะน าเรื่องอาหารใส่บาตร ส าหรับพระสงฆ์นั้นควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี และสร้างความคุ้นเคยในการตรวจสุขภาพโดยต้องก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพให้ชัดเจน นอกจากนั้นต้องกระตุ้น
ให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะน าถึงความเสี่ยงของความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือการ
ซ่อมสุขภาพ ปัญหาใหญ่ของพระสงฆ์คือเมื่ออาพาธ เนื่องจากขาดผู้รู้ในการเข้าถึงการส่งต่อ เป็นผลให้พระสงฆ์ไม่ได้รับ
การรักษาที่ดีเพียงพอ จึงท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขณะป่วย นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้
ขั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พระเพ่ือให้พระสามารถดูแลกันเองได้ในยามฉุกเฉินหรือยามปกติ หากพระมีความรู้ที่
เพียงพอ เราก็จะสามารถรักษาชีวิตของพระได้เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังไม่เป็นการผลักภาระให้ญาติโยม ดังนั้น ปัญหาของเราคือ
ต้องช่วยกันให้พระได้เรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติ เมื่อพระภิกษุสงฆ์เจ็บป่วย จะได้รับดูแลด้วยการถวายอาหารและยา ยาส่วน
ใหญ่เป็นยาสามัญประจ าบ้านและยาสมุนไพรไทยที่ซื้อจากร้านขายของช าในหมู่บ้าน เมื่อมีอาการป่วยรุนแรงจะเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล สภาพปัจจุบันวัดยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และประชาชนเริ่มเข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ท าให้ประชาชนห่างเหินวัดมากขึ้น  เป็นเหตุท าให้พระสงฆ์ต้องพ่ึงพิงตลาดในเมืองเป็นสถานที่บิณฑบาต อาหารส่วนใหญ่
ที่รับบิณฆบาตเป็นอาหารจ าพวกแป้ง น้ าตาล กะทิ และไขมัน อาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคกับพระสงฆ์ โดยสามในสี่ของ
พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันสูง สาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การ
สูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มชูก าลัง การออกก าลังกายน้อย ขาดการตรวจสุขภาพประจ าปี ที่พักอาศัยไม่ถูก
สุขลักษณะ มีเศษขยะ เศษอาหาร และฝุ่นธูป เมื่อเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลหรือ
สถานีอนามัยเนื่องจากการรอคอยเป็นเวลานาน การป้องกันควบคุมโรคควรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ให้
ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่พระสงฆ์ 
 จากการศึกษาพบว่าพระภิกษุสงฆ์หลายรูปมีอาการโรคข้อเสื่อมก่อนวัยอันควร สืบเนื่องมาจากพฤติกรรม 
อย่างนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับขาดการออกก าลังกาย ถึงแม้ว่าพระภิกษุสงฆ์จะออกก าลัง
กายเหมือนประชาชนทั่วไป จะเข้าฟิตเนส เล่นโยคะ ร าไทเก๊ก ไม่ได้ แต่พระสงฆ์สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ออกก าลัง
กาย โดยวิธีกวาดลานวัด การเดินเร็ว ยกขา ยกแขน เพ่ือสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ และการออกก าลังกาย
ลักษณะนี้ยังช่วยลดไขมันส่วนเกินได้อีกด้วย การบริหารร่างกาย การออกก าลังกายของพระสงฆ์ ก็คือ การบริหารขันธ์ 
หมายความว่า พระสงฆ์สามารถจะออกก าลังกายคือบริหารขันธ์นี้ได้ แต่ต้องเป็นการออกก าลังกายด้วยความส ารวม ระวัง 
ไม่ยังให้ศรัทธาปสาทะของสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมเสื่อมไป ต้องท าด้วยความเหมาะสม พอดี ท าในที่อันควร ไม่แสดงไปตาม
วิสัยของชาวบ้าน พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีออกก าลังกายที่เหมาะควรกับสมณเพศเป็นอย่ างยิ่ง ทรงยึดหลักการปรับเปลี่ยน
อิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีความสมดุลเป็นการก าหนดรู้เรียกว่า “การบริหารขันธ์ด้วยสติ”  โดยเฉพาะอิริยาบถ
เดิน การบริหารกายนั้นต้องประกอบไปด้วยการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการพักผ่อน ส่วนการบริหาร
ทางจิตนั้นต้องรู้จักปล่อยวาง รู้จักคิดให้ถูกทางให้เป็นประโยชน์ เมื่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจมีความสมดุลอย่าง
เหมาะสม ชีวิตจึงจะมีความสุข เมื่อร่างกายขาดความสมดุลกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งท างานหนัก หรือหย่อนเกินไป การบริหารกาย
ไม่สม่ าเสมอเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ 
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บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสังฆาธิการ 

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส เกษรศิริ) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง 
(๒) เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  (๓) 
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง โดยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ
พระสงฆ์มหานิกายในจังหวัดระยองจ านวน ๒๖๔ รูป  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ๑)ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 2)
แบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด  โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท(Content Analysis Technique)แล้วเสนอเป็นการเขียนแบบความ
เรียง และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระสงฆ์มหานิกายในจังหวัด
ระยองจ านวน ๒๖๔ รูปโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation :S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงได้
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ( Least Significant 
Difference:LSD)  

ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านจริยาวัตรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านรูปแบบของการสื่อสารพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้าน
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อ
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อที่ตั้งไว้ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดระยอง จ าแนกตามรายด้านของการวิจัย คือ (๑) 
ด้านจริยาวัตรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้เผยแผ่บางรูปนุ่งห่มยังไม่เรียบร้อย (๒) ด้านรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นการท างานคนเดียว ขาดการร่วมมือในการท างานเป็นทีม เน้นการบรรยาย (๓) ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ผู้เผยแผ่ไม่มีเทคนิคในการพูดเพ่ือจูงใจผู้ฟังขาดการใช้สื่อประกอบการบรรยายธรรม เพ่ือเร้าความสนใจแก่ผู้ฟัง และ (๔) 
ด้านรูปแบบของการสื่อสาร ขาดการสนับสนุน จากคณะสงฆ์ในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแผ่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 



๖๗๔ 
 
ข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามรายด้านของการวิจัย คือ (๑) ด้านจริยาวัตรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนา ควรอบรมให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานุ่งห่มให้เรียบร้อย เป็นปริมณฑล(๒) ด้าน
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรปรับปรุงรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นลักษณะของความร่วมมือ
ท างานเป็นทีม(๓) ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ ซึ่งอาจจัดเป็นชั่วโมงเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ (๔) ด้านรูปแบบของ
การสื่อสาร คณะสงฆ์ควรให้ทุนในการสนับสนุนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 

 
ABSTRACT 

The objectives of the research were๑ ) to study The Roles towards Buddhist Propagation 
of Buddhist monks in Rayong Province, 2) to study the comparison  the  Roles towards Buddhist 
Propagation of Buddhist monks in Rayong Province,  3) To study the problems , obstacles and 
suggestions in the Roles towards Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province. This 
research is the Quantitative Research Methodology by survey research with sampling of 264 people. 
The tools were used for data collection of this research are the questionnaire with the open and closed 
questionsThe statistics are used for the data analysis through such as frequency , percentage, means, 
standard deviation (S.D) and one-way Anova and Least Significant Different : LSD. 
 
 
The Findings of this research were concluded as follows: 

 
๑ .  The Roles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks in Rayong Province in 

overall level is the high with3.72 when considering each aspect was found that the Roles towards 
Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province such as Behavior for Buddhist Propagation, 
Form of Buddhist Propagation, technique of Buddhist Propagation and Forms of communication were 
at the good levels in all aspects. 

2. The results of comparison of Roles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks 
in Rayong Province Classified by personnel status tested the hypothesis by variable analysis found that 
differences of age, ordination year, general education, Dhamma Education and Pali Education, it did not 
have the effects to theRoles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks in Rayong Province 
differently so it was rejected the hypothesis set forth.  
 

3 .  The major problems and obstacles of Buddhist Propagation Of Buddhist monks in 
Rayong Province classified by each aspect ๑ .Behavior for Buddhist Propagation: some monks do not 
dress properly.2. Forms of Buddhist Propagation: It is one man show style and lack of team work and 
focus on lecture only.3. Techniques of Buddhist Propagation : Monks do not have technique to 
convince and motivate the audience and lack of media equipment to convince the people4. Forms of 
communication: Lack of supporting from Sangha Organization for make the printings and lack of public 
relations. 



๖๗๕ 
 
 Suggestions of Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province ๑ . Behavior for 
Buddhist Propagation: They should train the monks to dress properly. 2. Forms of Buddhist Propagation: 
They should improve the forms of Buddhist Propagation by working as team work. 3. Techniques of 
Buddhist Propagation: They should have the training about the technique in Buddhist Propagation to 
monks a specific project or Potential Training Course. 4. Forms of communication : Sangha organization 
should support to make the printings for Buddhism in the provincial level. 
 
Keywords: The roles towards Buddhism propagation,Sanghas in Rayong Province  

 
บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคเริ่มแรกแห่งการประดิษฐานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อาศัยบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระ
สาวกเป็นหลักส าคัญ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ จาริกสั่งสอนเพ่ือน าประชาชนให้เข้าถึงพระศาสนา ๑ โดยด าเนินตามพุทธ
ปณิธานที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๒  ด้วยการบ าเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกท าให้พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วเป็นปึกแผ่นมั่งคง
ในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้น  ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่การ
ปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจ และการแสดงธรรมไปตามล าดับ  โดยที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
ไปโดยล าดับ ชี้แจงให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง  
ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น๓ ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์คือการ
ไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีล เป็นต้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในชมพู
ทวีปจนหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วเหล่าพระสงฆ์สาวกต่างก็ได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมา  
จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์การท าตติยสังคายนา ครั้นเสร็จแล้วได้อาราธนาให้พระโมค
คัลลีบุตรติสสะเถระเลือกสรรพระอรหันต์ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ  จ านวน ๙ สาย เมื่อ พ.ศ.๓๐๓ 
พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลายออกไปนอกประเทศอินเดียแต่ครั้งกระนั้น  โดยพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ ได้เป็น
หัวหน้าพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ๔ ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อันแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้น 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานั้น  พระสงฆ์นับว่าเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นองค์หลัก เป็นก าลังส าคัญของ

                                         
๑ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโคมทองประทีป, ๒๕๒๗), 

หน้า ๒๓.  
๒วิ. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.  
๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๑๓.  
 ๔จ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์, (กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุ

วิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๒๘๖.  



๖๗๖ 
 
พระพุทธศาสนา๕ ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร 
เป็นผู้ควรแก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๖  
มีปณิธานในการเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นท่านยังสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วยนอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่ในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นที่พ่ึง
เป็นผู้อบรมสั่งสอนหลักธรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข และในบางโอกาสก็ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆด้วยโดยอยู่ภายใต้กรอบอันดีงามของศาสนา  

จากบทบาทหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องและเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อยู่เสมอ ซึ่งความสามารถในการด าเนินภารกิจต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น
จัดได้ว่าเป็นภารกิจตามคุณลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญในสมัยปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบาย
ในการเผยแผ่ได้หลายวิธีอาทิการปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์  การเป็นผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ การแสดงธรรมได้
ลึกซึ้งการพัฒนาชุมชน การสนับสนุนด้านการศึกษา   การสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร การจัดบวชชีพราหมณ์ถือศีล ๘ การจัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม        
การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชน
หันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้มาเรียนรู้หลักธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นล าดับไป เพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในที่สุด 

 เมื่อกล่าวดังนี้แล้วย่อมพิจารณาได้ว่า  หัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็เพ่ือ
ประโยชน์สุขของชาวโลก และประโยชน์ตามพุทธประสงค์ก็ทรงวางไว้ ๓ หลักเรียกว่าอัตถะคือประโยชน์,จุดหมาย,ผลที่มุ่ง
หมายปรารถนาดังนี้ 

๑.ทิฎฐธัมมิกัตถะ(ประโยชน์ในชาตินี้) 
๒.สัมปรายิกัตถะ(ประโยชน์ชาติหน้า) 
๓.ปรมัตถะ(ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน) 
ประโยชน์หรือจุด มุ่งหมายทั้ง ๓ ประการนี้ คือ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้พุทธบริษัท ๔ เพ่ือที่จะไม่

คลาดไม่พลัดตกจากประโยชน์อันพึงจะได้ในพระพุทธศาสนานี้ 
เมื่อฝึกฝนอบรมตนให้พร้อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญาแล้ว พระสงฆ์ยังจะต้องปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญ 

คือ การเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระธรรมจะได้ผลดีนั้น พระสงฆ์ต้องท าตนให้เป็น 
"กัลยาณมิตร" คือเพ่ือนที่แท้ ที่คอยชี้แนะแนวทางให้พุทธศาสนิกด้วยความหวังดีคือ การสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี พระสงฆ์ต้องพยายามชักชวนและชี้แจงให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้มั่นใจ
ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมะจะต้องสามารถชี้แจงให้เกิดความเข้าใจให้ได้ว่า ความอยากท่ี
เรียกว่า 'ตัณหา' นั้น เป็นความโลภและทุจริต คนที่อยากด้วยอ านาจความโลภและทุจริต ย่อมจะกระท าการอะไรเพ่ือ
ตนเองและสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมเป็นอย่างมาก พระสงฆ์ต้องสอนให้ละความชั่ว คนทุกคนชอบความดีเกลียดความ
ชั่ว แต่ทั้งๆที่ชอบความดีเกลียดความชั่ว ในบางครั้งบางคนก็อดท าความชั่วไม่ได้ เพราะความหลงผิดบ้าง เพราะจิตใจไม่
เข้มแข็งพอบ้าง หน้าที่ของพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือ พยายามหาวิธีให้คนละท าความชั่ว แต่ให้พึงท าความดีให้ได้ สิ่งใด
บอกให้เข้าใจได้ก็บอก สิ่งใดบอกด้วยปากไม่ได้ผลก็ต้องท าให้ดูเป็นตัวอย่าง พระสงฆ์ต้องสนับสนุนให้ท าความดี  พระสงฆ์
ต้องสร้างเสริมก าลังใจให้คนท าความดี มีเทคนิควิธีแนะน าที่เหมาะแก่บุคคล พระสงฆ์ต้องสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไว้สืบ

                                         
 ๕เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่๓, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๑๖), 

หน้า ๑๑.  
 ๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 



๖๗๗ 
 
ทอดพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระธรรมวินัย (พระพุทธศาสนา) ก็ยังคงอยู่ เพราะ
ได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมา พุทธบริษัททั้งหลาย โดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง จึงต้อง
สร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพไว้ด้วย  

สรุปว่า จากการศึกษาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาภาพรวมของการเผยแผ่ ที่มีมาแล้วในอดีตว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้น าไปศึกษาความสัมพันธ์ความคิดเห็นระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการวิจัยเรื่องการเผย
แผ่ธรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง ว่ามีสภาพความเป็นไปอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเผยแผ่
ธรรมในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง และสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของสังคม อัน
เนื่องมาจากการไม่มีศีลธรรมหรือคุณธรรมของคนในสังคม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง ยังไม่เป็นที่ประจักรชัดเท่าใดนัก ยังไม่มีนักเผย
แผ่ที่สังคมไทยหรือคนทั่วไปรู้จัก หรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ในจังหวัดระยองก็ท าการเผย
แผ่ธรรมอยู่เป็นจ านวนมาก และก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ และพระสงฆ์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพระ
ธรรมทูต พระนักเผยแผ่ หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็มีเป็นจ านวนไม่น้อย แต่ผลกระทบของคนในสังคมส่วนมาก 
ยังมีปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรมมาก เช่น ปัญหาการลักขโมย ปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน ปัญหาการดื่มสุราเสพยา
เสพติด เป็นต้น อันเป็นการส่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ ว่าไม่สามารถท าให้คนในสังคมมี
ศีลธรรมเพิ่มขึ้น หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ที่จะท าให้สังคมมีความสงบสุขได้ 
          
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง  
 ๒. เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล  
 ๓. ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. เป็นการวิจัยโดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๒. ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์มหานิกายในจังหวัดระยอง 
 ๓. กลุ่มตัวอย่าง พระสงฆ์มหานิกายในจังหวัดระยอง จ านวน ๒๖๔ รูป ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นขนาด
กลาง วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ค านวนโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยครั้งนี้มี ๓ ชุด ได้แก่ 
  ๑. แบบสัมภาษณ์ 
  ๒. แบบสอบถาม 
  ๓. แบบเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน จังหวัดระยอง 
 ๒).ในส่วนของการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) ซึ่ง
บันทึกสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกโดยเทป 
 ๓) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือไปยังคณะสงฆ์ในจังหวัดและผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงตกลงนัดวัน/
เวลา แล้วจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 



๖๗๘ 
 
 ๔) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์
มหานิกายในจังหวัดระยอง จ านวน ๒๖๔ รูป ซึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง พร้อมผู้ช่วยการวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ เดือนโดยแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มีจ านวน ๒๖๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
           ๑) สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย   อายุ พรรษา 
ใช้ค่าสถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ (%) และอธิบายระดับ“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
ระยอง” ใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า  ระดับบทบาทมากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า  ระดับบทบาทมาก 
      ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับบทบาทปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความว่า  ระดับบทบาทน้อย 
      ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า  ระดับบทบาทน้อยท่ีสุด 

          ๒) สถิติอนุมาน ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุพรรษา  ใช้สถิติทดสอบค่าที่( T-test) ใน
กรณีที่ตัวแปรต้นมีสาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) หากพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีการ LSD (Least Significant Difference : LSD)  

          ๓) ส าหรับข้อมูลค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและจัดกลุ่ม
เนื้อหาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ในแบบสอบถามแล้วจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 

๔) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์   ผู้วิจัยจะท าการจัดจ าแนก   ข้อมูลตาม 
ประเด็นที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจะท าการสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยแล้วท าการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context Content  AnaIysis) 
  ๑. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อ 
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยคิดเป็นความถี่ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สั มภาษณ์ตามวั ตถุประสงค์ ของการวิ จั ย  โดย ใช้ เทคนิ คการวิ เ คราะห์ เนื้ อหาประกอบบริบท ( Content 
AnaIysisTechnique) 
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 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

แผนภาพ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 สรุปองค์ความรู้ จ ากการวิ จั ย  (Body of Knowledge)  ท า ให้ทราบเกี่ ยวกับบทบาทการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน จังหวัดระยอง ท าให้เห็นว่า คณะผู้บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน 
จังหวัดระยอง ให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านจริยวัตร 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้ว พระสงฆ์ทุกวัดก็ปฏิบัติด้วยดี ตามที่แต่ละท่าน
และแต่ละวัดจะสามารถกระท าได้ เช่น การเทศน์ให้ประชาชนฟังในวันพระหรือวันธัมมัสสวะ หรือการเทศน์ในงานพิธี
ต่างๆ เป็นต้นจริยวัตรของพระสงฆ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดปัญหาใดๆ เนื่องด้วยส่วนมากเป็นการเผยแผ่แบบตั้งรับ หรือเชิงรับ 
คือ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที่เข้ามาท าบุญที่วันในโอกาสต่างๆแต่ที่ต้องคอยส ารวม ระวังกันจริงๆ ได้แก่ 
พระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ คือ พระสงฆ์ที่เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งก็เท่ากับ
ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นั่นเองพระสงฆ์ที่เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

ในจังหวัดระยอง 

  ด้านจริยวัตร 
- เป็นปัจจัยส าคัญให้  
  เกิดศรัทธา 
- คอยระวังอากัปกิริยา 
- ปรับทัศนคติของ   
  ประชาชน 
 
 

  ด้านเทคนิค 
- การน าเทคโนโลยี             
  สมัยใหม่เข้ามา  
  สนับสนุนมีจ านวน  
  น้อย  
- ขาดเทคนิคที่ดีในการ  
  จูงใจผู้ฟัง 
  ที่จะปฏิบัติตาม 
 

ด้านรูปแบบ 
- พระนักเทศน์มีน้อย 
- จัดให้มีการอบรมเพ่ือ   
  พัฒนาศักยภาพแก่   
  พระสงฆ ์
 

ด้านการสื่อสาร 
- สื่อบุคคลเป็นหลักส าคัญ 
- บางรูปสื่อสารไม่สุภาพ 
- สื่อ เทป ซีดี 
- บางวัดมีสถานีวิทยุ  
  ชุมชน 
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เหล่านี้ ต้องใกล้ชิดกับเยาวชน ทั้งชายและหญิง ซึ่งหลายรูปมีพรรษายุการยังไม่มาก มีอายุไม่มาก จึงต้องคอยระวัง
อากัปกิริยาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่เป็นผู้หญิง และท่ีน่าเป็นห่วงในปัจจุบัน คือ ภาพลักษณ์ในทางไม่
ดีของพระสงฆ์บางรูปในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ส่วนมากที่ปฏิบัติตนดี ดังนั้น หน้าที่ในการ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติที่เป็นด้านลบนี้ ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่ท างานด้านเผยแผ่อย่างจริงจังในปัจจุบัน เป็นผู้
ปรับทัศนคติของประชาชน 
 ๒. ด้านรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 รูปแบบที่พระสงฆ์ในปัจจุบันเลือกใช้ที่เห็นได้มากท่ีสุด คือ การเทศน์ หรือเทศนาธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า รูปแบบ
นี้มีให้เห็นได้ทุกวัด พระสงฆ์หลายรูปที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเทศน์ก็สามารถใช้วิธีเทศนาธรรมนี้ สร้างความนิยมได้ เพราะรู้จัก
การอุปมาอุปไมย หรือรู้จักน านิทาน รวมถึงอุทาหรณ์จากภาพข่าวและละครมาใช้ประกอบเพ่ือชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะ
สอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่พระนักเทศน์ยังมีจ านวนน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับจ านวนพระสงฆ์ในปัจจุบันสวนทางกับกระแส
ความต้องการของประชาชนในปัจจุบันที่ต้องการพระที่เป็นพระนักเทศน์ นักบรรยาย ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมาก หากคณะ
สงฆ์เราได้จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่พระสงฆ์ ให้พระสงฆ์มีความสามารถในการเทศน์หรือการบรรยายธรรม 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพระสังฆาธิการ พระทั่วไปก็ได้ เพราะทุกรูปถือว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้า มีหน้าที่ต้องเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยฐานะของความเป็นพระสงฆ์ นั่นเอง 

 ๓. ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน พระสงฆ์รุ่นใหม่ที่ท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนารู้จักน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย ท าให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีการใช้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉายภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แต่ก็มีราคาแพง เทคนิคในการเผยแผ่หรือเทคนิคในการสอนที่แท้จริง เกิดจากความสามารถส่วนบุคคล ที่รู้จัก
เลือกสิ่งที่ต้องการจะน ามาสอนให้เหมาะสมกับบุคคล สามารถสอนสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ หรือเรียก
อีกอย่างว่า รู้จักสอนจากสิ่งที่เห็นได้ง่ายไปสู่สิ่งที่เห็นได้ยากอย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายในการเผยแผ่หรือการสอน
พระพุทธศาสนานี้ ต้องสอนให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ เกิดความเลื่อมใส และเกิดความสุข น ามาสู่ความต้องการที่จะปฏิบัติ
ตาม นี้จึงเป็นเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน คือ สามารถสอนผู้ฟังได้โดยอาศัยสื่อที่มีอยู่รอบๆ ตัว นั่นเอง 
 ๔. ด้านรูปแบบของการสื่อสาร 
 ปัจจุบัน พระสงฆ์ใช้ตัวเองเป็นสื่อมากที่สุด หมายถึง ใช้ตนเป็นผู้แสดงธรรม ใช้ตนเองเป็นผู้บรรยายธรรมแต่
ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเป็นส าคัญ คือ ไม่ต้องระวังถึงขนาดต้องให้ถูกหลักไวยากรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ต้อง
ใช้ภาษาให้สุภาพ บางรูปเทศน์สนุก แต่ใช้ภาษาหมิ่นแหม่ แม้จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ฟัง แต่ก็อาจเป็นดาบสองคม 
คือ ผู้ฟังบางคนอาจเห็นไม่สมควรแก่สมณสารูปในส่วนการจัดท าสื่อเพ่ือการเผยแผ่ เช่น เทป ซีดี เป็นต้นนี้ พบว่า มี
จ านวนไม่มาก ไม่ได้ท ากันทุกวัด ซึ่งด้วยเหตุผลด้านทุนทรัพย์เป็นส าคัญ วัดที่มีก าลังก็สามารถท าได้ แต่วัดที่ขาดแคลนก็
ไม่มีก าลังที่จะจัดท าได้ ซึ่งเรื่องนี้ คณะสงฆ์เห็นว่าเป็นความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละท่านแต่ก็มีสื่อของแต่
ละชุมชนที่วัดตั้งอยู่ คือ เสียงตามสายของชุมชน ซึ่งหากพระสงฆ์ได้ประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะ
สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนได้เป็นอย่างดีส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ระดับประเทศในปัจจุบัน คณะสงฆ์หนกลางได้ให้ความส าคัญมาก มีรูปแบบของการสื่อธรรมะผ่านทีวีดาวเทียม ซึ่ งมีคณะ
สงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ จัดรายการ และหาทุนสนับสนุนกันเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้
ดังนี้ 
 



๖๘๑ 
 
 ๑. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ๒๐-๓๐ ปีจ านวน ๑๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๘ มี
พรรษา ต่ ากว่า ๕  พรรษา จ านวน ๑๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๐ มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
๑๒๔ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๒ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน ๑๑๕ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๓และ ไม่มี
เปรียญธรรม จ านวน ๒๕๐ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๙ 
 ๒. บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดระยอง 
 บทบาทพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดระยองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๗๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 (๑) ด้านจริยวัตรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 (๒) ด้านรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 (๓) ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทพระสงฆ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาใน จังหวัดระยองด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในข้อ มีการพูดโน้มน้าวจิตใจ ให้อยู่ในอาการ
ที่สงบและมีการใช้ท่าทางประกอบการบรรยายเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังมากขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่นๆ 
อยู่ในระดับมาก 
 (๔) ด้านรูปแบบของการสื่อสาร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง” มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (๑) ด้านจริยาวัตรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรอบรมให้พระสงฆ์ท่ีปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานุ่งห่ม
ให้เรียบร้อย เป็นปริมณฑล 
 (๒) ด้านรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรปรับปรุงรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็น
ลักษณะของความร่วมมือท างานเป็นทีม 
 (๓) ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แก่พระสงฆ์ ซึ่งอาจจัดเป็นชั่วโมงเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
 (๔) ด้านรูปแบบของการสื่อสาร คณะสงฆ์ควรให้ทุนในการสนับสนุนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 
 ๒.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ควรน าผลของการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง ให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒) ควรน าปัญหาที่ได้จากการวิจัยนี้มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ โดยให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ระยอง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 ๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดระยอง ให้
สม่ าเสมอและท่ัวถึงยิ่งข้ึน 
 ๔) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ถูกต้อง 



๖๘๒ 
 
 ๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 (๑) ควรศึกษาบทบาทโดดเด่นในการแสดงธรรม รวมถึงผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 (๒) ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เพ่ือให้ได้ความเห็นจากมุมมองประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 (๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ หรือเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เพ่ือจะได้
ทราบเทคนิค กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 
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บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชน 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 286 ชุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 

4 ด้าน คือ  ด้านการศึกษา ด้านการเผยแพร่ ด้านสังคม และด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง  

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
มี 4 ด้าน ที่ควรแนะน า อันดับแรกคือด้านการศึกษา พระสังฆาธิการควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบลและพัฒนา
ความรู้ด้านการศึกษาแก่พระ อันดับที่สอง ด้านการเผยแพร่ พระสังฆาธิการควรจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีแก่พระสังฆาธิการให้มากขึ้น อันดับที่สาม ด้านสังคม พระสังฆาธิการอนุญาตให้ประชาชนหรือองค์กรใช้
บริเวณวัดท ากิจกรรม เช่น สนามเด็กเล่น หรือลานธรรม อันดับที่สี่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ พระสังฆาธิการควรจัดให้มีศูนย์
ฝึกอาชีพที่มีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับชุมชน  
 

ค าส าคัญ:  บทบาทของพระสังฆาธิการ, การพัฒนาวัด 
 
Abstract 
 

Objectives of this research were 1) to study the role of Buddhist ecclesiastical monks 
Phitsanulok province in to the temple development to become the center of the community, 2) to 
study the recommendations on the role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in to 
the temple development to become the center of the community. Research methodology is 
quantitative research. The researchers collected data from a sample of 286 set. The instruments used 
in the study Query is a closed-ended questions and open-ended questions. Data analysis software for 
research. Statistics on the frequency, percentage, average, and standard deviation  

Findings were as follows: 
1. The role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in to the temple development 

to become the center of the community. The overall average of 4  aspects; education, publisher, 
society, and career, are moderate. 



๖๘๔ 
 

2 .  The recommendation on the role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in 
to the temple development to become the center of the community. There are 4  aspects to 
recommend. First, the education, the monk should provide the learning center of the district then 
develop the Buddhist ecclesiastical monk’s knowledge. Second, the publisher, the monk should be 
established the place for practicing the dharma which for publish the technology knowledge to 
Buddhist ecclesiastical monks and more. Third, the society, the monk permit some areas around the 
temple to the publics and organizations for use such as playground or meditation ground. Forth, the 
career, the monk should established the vocational training center which have speakers and specialists 
to train skilled to the community. 

Key words:  The role of Buddhist ecclesiastical monks, the temple development 
 

 
บทน า 
 

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย เป็นที่มาและถ่ายทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ที่
มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา และการจัดระเบียบทางสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการด าเนินชีวิตในประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา มี
ห น้ า ที่ ถ่ า ย ท อ ด วิ ช า ก า ร  ศี ล ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี  
ต่าง ๆ ไปสู่ชุมชนวัดจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของชุมชนที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างมาก นั้นคือวัดกับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได้ วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิด
จนกระท่ังตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนร่างกาย 
ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอาศัยเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นวัดและชุมชนจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือร่วมใจ 
และประสานสัมพันธ์อยู่คู่กันตลอดไป 

ในปัจจุบัน การด าเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมากเนื่องจากความซับซ้อนทาง
เหตุปัจจัยของสังคม ท าให้การด ารงชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีผู้มีบทบาทรับผิดชอบและหาทางเยียวยาปัญหา
ที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นศูนย์กลางของชุมชน๑  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต้องน า
วิกฤตนี้มาเป็นโอกาสเพ่ือพัฒนาสังคม ให้เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน ช่วยอบรมศีลธรรมให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 
มีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง และเมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวแทนของ
พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีวัดและพระสงฆ์อีกความสัมพันธ์ระหว่าง
วัด พระสงฆ์กับประชาชน มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด๒  วัดเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของ
ประชาชน ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนวัดก็กลายเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ 
เชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือ 

                                         
๑ จ านง ทองประเสริฐ, พระสงฆ์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔. 

 ๒ พินิจ ลาภธนานนท์ , บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔. 
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วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทส าคัญแก่ประชาชนและสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้การศึกษา การอาชีพ การ
รักษาโรค การพิจารณาตัดสินความ การให้ค าแนะน าสั่งสอนและปรึกษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในวัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความ
เจริญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างที่วัดเคยมีบทบาท
ออกไป เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่รับเอาอารยธรรมทางตะวันตกมากขึ้น 
กระทั่งความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ท าให้บุคคลที่เคยเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดลดลงไปด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กับประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่งเสริมการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารุง
ดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่งผลให้โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนา
น้อยลง มีผลให้คุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบกับมีวัดหลายแห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ มีการ
ก่อสร้างที่ใหญ่โตสวยงาม ใช้งบประมาณจ านวนมากท าให้เกินความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนเศรษฐกิจและ
การใช้งาน เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัด มุ่งหารายได้เข้าวัดมากเกินไป พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน รวมทั้ง
การปฏิบัติและเผยแผ่แก่ประชาชน ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ วัด พระสงฆ์ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ได้มีการฟ้ืนฟู 
พัฒนา ก าหนดแนวทางด าเนินกิจการพระศาสนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดย
พระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและช่วยชี้แนวทางท่ีถูกต้อง๓   

พระสังฆาธิการ มีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนา เป็น
ศาสนาประจ าชาติ จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิ การเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาท
โดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของพระสังฆาธิการที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้
นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นที่วัดแต่ละแห่งจะต้องช่วยกันพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชุมชนนั้น 
ๆ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลกต้องมีบทบาทในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน จากเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดที่ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

                                         
 ๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือวิชาการโครงการคนรักษ์วัด , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๔. 
 



๖๘๖ 
 

ผู้ วิจัยใช้วิธีวิจัย เชิ งปริมาณโดยได้ศึกษาเชิ งส ารวจข้อมูล ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้   
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทของพระสังฆาธิการในพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในประเด็นด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่  ด้านสังคม 
และด้านการส่งเสริมอาชีพ  2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการ
ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสังกัดมหานิกาย ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 526 รูป ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane)๔  ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 5 ได้จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 286 คน จากนั้นด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  3) ขอบเขต
ด้านพื้นที่พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เขตปกครองคณะสงฆ์สังกัดมหานิกายจังหวัดพิษณุโลก  4) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาท าการ
วิจัย 12 เดือน  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยมี
วิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ ๑) ศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ๒) ก าหนดแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด ๓) น าข้อมูลต่าง ๆ มาประยุกต์
ปรับปรุงสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการท าวิจัย และให้เหมาะสมกับองค์ความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
๔) น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปขอให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยพิจารณา ๕) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางพิจารณาแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญอีก ๓ ท่าน ได้พิจารณาเพ่ือหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ๖) น าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจแก้ไขแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีเพ่ือความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: 
ICO)  ๗) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน ๓๐ รูป ในวัดที่มีเจ้าอาวาสสังกัดมหานิกาย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น ตามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  = ๐.๘๘ เมื่อได้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ผู้วิจัยได้น าไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เสร็จแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามด้านจ านวนพรรษา คือ  จ านวน

พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ ากว่า 5 พรรษา จ านวน 28 รูป  คิดเป็นร้อยละ 9.80  จ านวนพรรษา 6-10 พรรษา 
จ านวน 50 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.80 และ 11 พรรษาขึ้นไป จ านวน 207 รูป  คิดเป็นร้อยละ 72.40 วุฒิการศึกษา
สายสามัญ (ทางโลก) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประถมศึกษา จ านวน 68 รูป  คิดเป็นร้อยละ 23.80  มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 50 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.50  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 48 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.80  
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 3.8  ปริญญาตรี  จ านวน 80 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.00  และ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 29 รูป  คิดเป็นร้อยละ 10.10 วุฒิการศึกษาสายนักธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม  นักธรรมชั้นตรี 
จ านวน 50 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.50  นักธรรมชั้นโท จ านวน 36 รูป คิดเป็นร้อยละ 12.60 และ นักธรรมชั้นเอก 
จ านวน 200 รูป คิดเป็นร้อยละ 69.90 วุฒิการศึกษาสายบาลีของผู้ตอบแบบสอบถาม ประโยค 1-2 จ านวน 20 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 7.00  เปรียญธรรม 3 ประโยค จ านวน 18 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.30  เปรียญธรรม 4-6 ประโยค จ านวน 

                                         
๔ สรุพล พรมกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๔), หน้า ๗๘. 



๖๘๗ 
 
20 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.00  เปรียญธรรม 7-9 ประโยค จ านวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 3.50 และไม่มีวุฒิการศึกษา
สายบาลี จ านวน 218 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.20 

2. ผลการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พบว่า 
โดยรวมทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๐ และจ าแนกในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  1) ด้านการศึกษา จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในการเรียนทั้งทาง
โลกและทางธรรม และ จัดตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) (ศูนย์ กศน.) (ศูนย์ อปต.) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้, การจัดส่งครูพระไปสอนและอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน, การจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และการจัดท าการเรียนรู้ภายในวัด เช่น ห้องสมุดชุมชน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ป้ายคติธรรม 
หอศิลป์ หอพระไตรปิฎก ปลูกต้นไม้และสมุนไพรต่าง ๆ ท าแผนผังการท่องเที่ยวในวัด ภาพพุทธประวัติ ปรับภูมิทัศน์ 
และสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแก่โรงเรียน สถานศึกษาในชุมชน เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา อยู่
ในระดับปานกลาง 

 2) ด้านการเผยแพร่ จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา) เช่น การท าบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา เวียน
เทียน จัดโครงการปฏิบัติธรรม และการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา, การจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ การตักบาตรเทโวโรหณะ วันสารท งานเทศกาลลอย
กระทง และบุญประเพณีพ้ืนบ้าน, การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตลอดปี เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม และน าปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน , การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา โดยมีการท าบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนาปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
ร่วมกับราชการ และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ , การจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชน นักเรียน 
ประชาชนทั่วไป เช่น บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน บวชศีลจาริณี และการจัดปฎิบัติธรรมในรูปแบบ
อ่ืน ๆ และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการเผยแพร่ธรรม เช่น PowerPoint ซีดีรอม วีซีดี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
อยู่ในระดับมาก 

  3) ด้านสังคม การมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมคณะสงฆ์กิจกรรมทาง
ราชการ กิจกรรมของสถานศึกษา, การมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน หน่วยงานราชการเอกชนในการใช้สถานที่ของวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม การประชุม การท าประชาคม , การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่
ประชาชนในชุมชน เช่น มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สว่าง สงบและข้าวของเครื่องใช้ในการอ านวยความสะดวก , การจัด
โครงการต่าง ๆ ในวัด เช่น ลานวัด ลานกีฬา ลานใจ ปลูกสมุนไพร อนุรักษ์ป่าและชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ปลอดเหล้า 
ปลอดบุหรี่ สิ่งเสพติด ปลอดการพนัน บ ารุงศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ, การสงเคราะห์ประชาชนในโอกาสต่าง 
ๆ เช่น การให้ที่พักอาศัยแก่ผู้เดินทางท่ียากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของในวัด ช่วยเหลือ
ศพไร้ญาติ เป็นภาคีสมาชิกหน่วยงานของรัฐในการท ากิจกรรมพัฒนา บริการสังคม และการมีส่วนร่วมในการระงับข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้งในชุมชน, และการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถนน 
ศาลา ห้องสมุด โรงเรียน โรงพยาบาล บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก 

  4) ด้ านการส่ ง เสริมอาชีพ การ พัฒนาวัด เป็นแหล่ งท่อง เที่ ยว  ปรับปรุ ง โบราณ โบราณวัตถุ   
ศาสนสถาน และเสนาสนะให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน เพ่ือให้ประชาชนที่มานมัสการ เยี่ยมชมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ท าให้ประชาชนเกิดอาชีพขายของที่ระลึก ของฝาก เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่คนในชุมชน , การจัดโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ฝึกอาชีพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ามาวัดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการฝึกอาชีพ เช่น ท า
ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ตัดเย็บเสื้อผ้า และอ่ืน ๆ ที่สนใจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,  การ
ส่งเสริมให้ประชาชนที่ยากจนในชุมชน ได้ท าการเกษตรในพ้ืนที่ว่างเปล่าของวัด เช่น ปลูกผักสวนครัว ท าไร่ ท านา เพาะ
เห็ดฟาง เป็นต้น, การจัดโครงการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในรูปของสหกรณ์ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการ



๖๘๘ 
 
ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือการประกอบอาชีพในคราวเดือดร้อน โดยการให้กู้เงินในรูปแบบของคณะกรรมการในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูก, การจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 
เช่น การนวดแผนโบราณ ยาสมุนไพร เกษตรกรรม การท าปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น , และการจัดโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ 
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ยากจนในหมู่บ้าน โดยน า โค กระบือ ไปเลี้ยงเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้
ประชาชนที่มีความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน  พบว่า  

 1) ด้านการศึกษา จากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะตามล าดับ คือ ให้มีการจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล
, การพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาแก่พระสังฆาธิการให้มากขึ้น , การเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาในชุมชน, การมอบ
ทุนการศึกษาหรือรางวัลให้แก่เยาวชน, การเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่าง ๆ และ การเน้นการอบรมศีลธรรม
แก่เยาวชน 

 2) ด้านการเผยแพร่ จากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะตามล าดับ คือ ให้มีการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าต าบล, การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเผยแพร่แก่พระสังฆาธิการให้มากขึ้น , การจัดให้มีครูสอนพระปริยัติ
ธรรมทั้งระดับต าบลและระดับอ าเภอ, พระสังฆาธิการท าตัวเป็นตัวอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติดี, การน านโยบายจังหวัด
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นมาใช้, ทุกวันพระต้องฝึกพระนักเทศน์หมุนเวียนกันไป, มีกฎระเบียบในการออกเผยแพร่ให้ชัดเจน, 
และควรเพิ่มเวลาสอนในโรงเรียนให้มากขึ้นโดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนา 

 3) ด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะตามล าดับ คือ การอนุญาตการใช้สถานที่วัดท ากิจกรรม
ของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ, การท าวัดให้เป็นลานกีฬาลานธรรม, การท าวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว, การจัดตั้งศูนย์
เด็กเล็ก, การจัดอบรมคุณธรรมศีลธรรมเป็นประจ า, การท าวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
การติดป้ายลดเลิกอบายมุขทุกประเภทภายในวัดและชุมชน 

  4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จากการศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะตามล าดับ คือ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพที่วัด , 
การจัดหาวิทยากรผู้ช านาญการเฉพาะด้านมาฝึกอบรมฝีมือด้านอาชีพแก่ชุมชน , การจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกษตรมา
ฝึกอบรมความรู้เรื่องการท าเกษตรแก่ชุมชน, การสร้างทายาทด้านฝึกฝีมืออาชีพเพ่ือถ่ายทอดต่อให้รุ่นน้อง (โครงการพ่ีสู่
น้อง) และการแนะน าส่งเสริมการท าสัมมาชีพอย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
สามารถอภิปรายผลในภาพรวม ได้ดังนี้  

1. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านการศึกษา ผล
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในการเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม 
และ จัดตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) (ศูนย์ กศน.) (ศูนย์ อปต.) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เป็นอันดับ
แรกตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  พระมหาพรประสงค์  พุทธจันทร์๕   ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องบทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวัดด้านการศาสนศึกษาได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาต่าง ๆ ของคณะสงฆ์และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ทางด้านพระสงฆ์วัดเชตุพนได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญ

                                         
๕ พระมหาพรประสงค์ พุทธจันทร์, บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน, การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), หน้า ง-จ. 



๖๘๙ 
 
ศึกษาให้แก่พระภิกษุและสามเณรด้วย การพัฒนาวัดด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้ความอุปถัมภ์และสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา ได้บรรยายอบรมและ
เป็นครูพระช่วยสอนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทางด้านพระสงฆ์วัดกู่ค า วัดเกตการามและวัดท่าสะต๋อยได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นในวัด เพ่ือให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของเด็กเยาวชนในชุมชน และวัดเชตุพนได้ให้บริการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน  

2. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านการเผยแพร่ ผล
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร การแสดงพระ
ธรรมเทศนา เวียนเทียน จัดโครงการปฏิบัติธรรม และการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น
อันดับแรกตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระอวยชัย อินศรีเมือง๖ ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ส าเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ศึกษาเฉพาะวัดในเขตบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนปัจจัยภายนอกวัด ได้แก่ กิจกรรมบริการชุมชน มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวอีสาน กิจกรรมวันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมบรรพชา และอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 
กิจกรรมรักษาโรค กิจกรรมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมสงเคราะห์ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนในเขตอ าเภอบรบือ ทั้ง 5 วัด ให้ความร่วมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างดี 
เข้าร่วมกิจกรรมวัดส าคัญทางพุทธศาสนา และวันส าคัญทางราชการ มีการดูแลอาคารสถานที่ของวัด ซึ่งเป็นสมบัติของ
ส่วนรวม มีการส่งบุตรหลานเข้าบรรพชา และอุปสมบทอยู่เป็นประจ าทุกปี  มีการรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษา และ
ชุมชนเข้าร่วมพัฒนาวัดในรูปของคณะ  

3. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านสังคม ผลพบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยมีการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่างๆ เช่น กิจกรรมคณะสงฆ์ กิจกร รมทาง
ราชการ กิจกรรมของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหากิตติทัศน์  นามนนท์๗  ได้ท าการศึกษาค้นคว้า
เรื่องรูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาวัด
เป็นศูนย์กลางชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ เป็นกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและให้การ
ปรึกษาแก่เจ้าอาวาสในด้านการบริหารและพัฒนาวัด  

4. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ผลพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโบราณ โบราณวัตถุ ศาสนสถาน และ
เสนาสนะให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน เพ่ือให้ประชาชนที่มานมัสการ เยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ท าให้
ประชาชนเกิดอาชีพขายของที่ระลึก ของฝาก เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่คนในชุมชนเป็นล าดับแรกตามล าดับ สอดคล้องกับ ธีร
โชติ เกิดแก้ว๘  ที่กล่าวถึงบทบาทของวัดต่อคนในสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้หลาย ๆ ด้าน ข้อ 2 การตั้งวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ 
เช่น วัดสระแก้ว อ าเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ที่ รับอุปการะเด็กก าพร้าเป็นจ านวนมาก อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาให้แก่สังคม เป็นต้น ข้อ 3 ปรับวัดให้เป็นโรงพยาบาล เช่น วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี ของท่านพระอาจารย์
อลงกต ติกฺขปญฺโญ ที่เปิดรับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย และยังมีอีกหลายวัดที่ท าในลักษณะเช่นนี้  ข้อ 4 ศูนย์ฝึกอาชีพ 

                                         
๖ พระอวยชัย  อินศรีเมือง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี วัดในเขต

อ าเภอบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๒), หน้า ๙๑-๙๒. 

๗ พระมหากิตติทัศน์  นามนนท์, การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๔), หน้า ก. 

๘ ธีรโชติ เกิดแก้ว, พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม, (ปทุมธาน ี: สื่อตะวัน, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕-๔๖. 



๖๙๐ 
 
เช่น วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ของพระอาจารย์พะยอม กัลยาโณ ที่รับคนตกงานให้ไปฝึกอาชีพ ท าให้มีรายได้ไม่สร้าง
ปัญหาให้แก่สังคม เป็นต้น ข้อ 5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เช่น วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่เปิด
เป็นศูนย์การศึกษาด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดว่าเป็นศาสนาใดโดยร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐบาล เป็น
ต้น ข้อ 6 ศูนย์เด็กเล็ก เช่น วัดพยัคฆาราม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการอนุเคราะห์และแบ่งเบาภาระ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากต้องท างาน เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เป็นต้น และ
ข้อ 7 ศูนย์กลางการศึกษาวิชาการสมัยใหม่ เช่น การเกษตรสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน  
จากการศึกษาพบว่าข้อเสนอทั้ง 4 ด้าน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้กล่าวคือ  1) ด้านการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ได้
มีพระสังฆาธิการสนับสนุนบทบาทการจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ในทันที  
และข้อเสนอแนะรองลงมาให้การพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาแก่พระสังฆาธิการให้มากขึ้น พระสังฆาธิการก็สามารถ
ประสานกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม 2) ด้าน
การเผยแพร่ จากการศึกษาพบว่า ได้มีพระสังฆาธิการสนับสนุนบทบาทการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าต าบล เป็น
ส่วนมาก ซึ่งเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่  พระสังฆาธิการสามารถท าได้ทันทีเหมือนกัน เพราะเป็นนโยบายของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่แล้ว ส่วนการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเผยแพร่แก่พระสังฆาธิการให้มากขึ้นรองลงมา
นั้น พระสังฆาธิการสามารถประสานงานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในการอบรมพัฒนาความรู้ได้ เช่น การเข้าอบรม
โครงการคอมพิวเตอร์ 3) ด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า ส่วนมากพระสังฆาธิการ สนับสนุนการอนุญาตการใช้สถานที่วัด
ท ากิจกรรมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้ด าเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมาคือสนับสนุนบทบาทการท าวัดให้เป็นลานกีฬาลานธรรม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพระสังฆาธิการสมควรท าทันที เพราะเป็น
นโยบายชัดเจนและพระสังฆาธิการที่ท าอยู่แล้วให้ท าต่อไปอย่างต่อเนื่อง 4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จากการศึกษาพบว่า มี
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพที่วัด พระสังฆาธิการที่ยั งไม่ได้จัดท าสามารถศึกษาหาความรู้จากวัดที่
จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพได้แล้ว ส่วนการจัดหาวิทยากรผู้ช านาญการเฉพาะด้านมาฝึกอบรมฝีมือด้านอาชีพและการท าเกษตร
แก่ชุมชน ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที 

โดยสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ส่วนใหญ่ได้มีพระสังฆาธิการได้ด าเนินการอยู่แล้ว มีบางข้อเสนอแนะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็น่าสนใจ เช่น 
การสร้างทายาทด้านฝึกฝีมืออาชีพเพ่ือถ่ายทอดต่อให้รุ่นน้อง (โครงการพ่ีสู่น้อง) อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีการส่งเสริมกระบวนการส่งเสริมพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้

ต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรก าหนดเป็นแผนงานร่วมกับคณะ
สงฆ์จังหวัดพิษณุโลกอย่างชัดเจน 

 2) ควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมของพระสังฆาธิการ ในชุมชนท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การของชุมชน โดยที่ชุมชน ท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วม รับรู้ และเรียนรู้อย่าง
จริงจัง จัดท าเป็นแผนบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) พระสังฆาธิการควรลงมือในการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทันที โดยพัฒนาอย่างพอเพียง

ภายในงบประมาณท่ีมีอยู่ของแต่ละวัด 



๖๙๑ 
 

        2. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานควรมีส่วนร่วมกับพระสังฆาธิการใน
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัดต้นแบบเพ่ือรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนในจังหวัด

พิษณุโลก 
       2) ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมตามหลักพุทธธรรมของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
      3) ควรจะการท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมเติมการศึกษาในเชิงลึก เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม โดยน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 
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รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานของเทศบาลต าบลอรัญญิก 

สมปอง สีชมพู 
 
 
บทคัดย่อ 

รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหาร หรือเรียกกันทั่วๆไปว่า “การบริหารราชการแผ่นดิน” หรือ “การบริหาร
รัฐกิจ” มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการท างานของรัฐในทุกระดับ เทศบาลต าบลถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หากน าหลักการและกระบวนการบริหาร ที่เรียกว่า POSDCoRB มีองค์ประกอบ ๗ ประการ 
คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การการบริหารงานบุคคลการวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การเสนอรายงาน และการ
จัดท างบประมาณ หากน ามาประยุกต์ใช้จะท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด  

 
ค าส าคัญ: รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารงาน, เทศบาลต าบลอรัญญิก 
 
Abstract 

Public Administration science and Management Work also known as “Public 
Administration” the crucial to the functioning of the government at all levels. Municipality district 
is one of the government sector which is the most close to populations. To bring the principles 
and process management calls “POSDCoRB” there are 7 elements planning, organization, 
personnel management, decision making, coordinating, reporting, and budgeting. Apply these 
managements will change performance of the municipality district to publics benefit. 
Key words : Public Administration, Management Work, Aranyik Municipality district 
 
๑. บทน า 

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะ ซึ่ง
รวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และมีเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างจากวิชารัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่า
เป็นวิชาที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่มีระเบียบวิธี
การศึกษาเป็นของตนเองวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังแตกต่างจากศาสตร์การบริหารในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องของ
องค์การของรัฐ ซึ่งมิได้มุ่งแสวงหาก าไรดังเช่นองค์การเอกชน และเป็นวิชาที่สนับสนุนให้องค์การของรัฐมีโครงสร้า งกลไก
การตัดสินใจและพฤติกรรมของข้าราชการที่เก้ือกูลการให้บริการสาธารณะ”  

การบริหาร คือ ศิลปะของการท างานให้ส าเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน เป็นการท างานของคณะบุคคล ตั้งแต่ ๒คนข้ึน
ไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในขณะเดียวกันยังเป็นกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒คนขึ้นไปร่วมกัน
ด าเนินการ ให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้การบริหาร เป็นการใช้ศาสตร์และศิลปะน าทรัพยากรการบริหาร 
(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารกับรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเรียกกันทั่วๆไปว่า “การบริหารราชการแผ่นดิน” หรือ “การบริหาร
รัฐกิจ” เป็นการบริหารกิจการของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมุ่งให้การบริการสาธารณะเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ มิได้ท ากิจการหรือมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการค้าก าไร โดยในการบริหารรัฐกิจนั้น มีการปฏิบัติงานมี
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ลักษณะเป็นระบบราชการทุนในการด าเนินงานก็มาจากภาษีอากรของประชาชน ซึ่งเป็นการบริหารงานตั้งแต่ระดับชาติ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล จนถึงหมู่บ้าน เป็นการด าเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลา
การ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล แต่ในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไม่เหมือนการ
บริหารธุรกิจที่เน้นก าไรสูงสุด (Profit Maximize) แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ 
ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม 

การปกครองท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมี
แนวความคิดท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการริเริ่มกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยมีพระราชด าริให้มีการทดลองจัดตั้ง
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น คือ สุขาภิบาลหัวเมือง รศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) จัดตั้ง “การสุขาภิบาลท่าฉลอม” ขึ้น
ด้วยความส าเร็จและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในด้านรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่น ด าเนินกิจการท้องถิ่น โดยกลุ่ม
ผู้น าท้องถิ่นเองเป็นครั้งแรกสุขาภิบาลท่าฉลอม จึงเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นองค์กรปกครองตนเอง
ของประชาชนในท้องถิ่น และในปี พ.ศ.๒๕๓๗ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพ้ืนที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ ๖,๓๙๗แห่ง ซึ่งนับว่า 
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็ก และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดด้วยเหตุนี้ คุณค่าและความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้  

๑.การปกครองท้องถิ่นช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครองจ านวนเล็กๆ ที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพ้ืนที่เหล่านั้นย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้การบริหารและการ
ปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่รัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆ จึงจ าเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น นั่นก็คือ 
การสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มาจัดท าบริการและแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้อง ถิ่น และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบ ประชาธิปไตย (Democratic 
Accountability) 

๒. การปกครองท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการ
เลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ใน
ที่สุดก็จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง
ทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญคือการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน และ
ในที่สุดจะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้ และการที่ปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทาง
การเมือง ถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยให้ประชาชน 

๓.สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ย่อมเอ้ือต่อ
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับชุมชนของ ตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง จะเป็นผลให้
ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการ ปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และน าไปสู่การ
เติบโตของ ความเป็นพลเมืองในหมู่ประชาชน 

๔.สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทางภูมิศาสตร์และในทางการเมือง ย่อมท าให้การ
ตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่น อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหาก
การตัดสินใจกระท าในระดับชุมชนท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเป็นการสมเหตุสมผลมากกว่า ท าให้การ
ตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม 
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๕.ด ารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอ านาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ที่ศูนย์กลางมากเกินไป 
เป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อ านาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวม
ได้ง่าย ในทางตรงข้าม การกระจายอ านาจจึงเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยการท าให้
อ านาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะน าไปสู่การสร้างโครงข่ายของการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 
(Checks and Balances) ระหว่างศูนย์กลางกับพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง 

เทศบาลต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานราชการของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาไทย 
ที่ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ 14,810 ไร่ หรือประมาณ23.696 ตาราง
กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจ านวน 11 หมู่บ้านมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 12,635 คน๑ในการบริหาร
เทศบาลต าบลนั้น ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานตามกฎหมายได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล และรองนายก
เทศบาลต าบล อีก ๒ คน เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร ตามมติของสภาเทศบาลต าบล๒ดังนั้นการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลอรัญญิกอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว มีประสิทธิภาพหรือไร้
ประสิทธิภาพก็อยู่ที่คณะผู้บริหารส่วนต าบลว่ามีทิศทางและก าหนดนโยบาย ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการ
จัดการ ด้านการเงินและงบประมาณและจัดท ารายงานหรือไม่ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบริหารกับรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเรียกกันทั่วๆไปว่า “การบริหารราชการแผ่นดิน” 
หรือ “การบริหารรัฐกิจ” มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการท างานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานตั้งแต่ระดับชาติ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล จนถึงหมู่บ้าน ซึ่งมีหลักการและกระบวนการบริหารที่มีความส าคัญ ที่เรียกว่า POSDCoRB ที่มี
องค์ประกอบส าคัญ ๗ ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การการบริหารงานบุคคลการวินิจฉัยสั่งการ การ
ประสานงาน การเสนอรายงาน และการจัดท างบประมาณ หากน ามาประยุกต์ใช้จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นหลักการของการบริหารที่ดี 

๒. ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มาจากค าว่า Public Administrationพิจารณาได้ ๒ ลักษณะ คือ เป็นการพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นสาขาวิชา หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ และเป็นการพิจารณาใน
ฐานะที่เป็นกิจกรรม หมายถึง การบริหารงาน หรือด าเนินงานขิงภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ในการด าเนิน
กิจกรรมครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางกระจายทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีขอบข่ายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมกว้างขวางจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะสหวิทยาการ น าเอาความรู้จาสาขาวิชาต่างๆ มา
ประมวลผล หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ๓ 

รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการบริหารภาครัฐเป็นกิจกรรมที่สนใจการเมือง การก าหนดนโยบาย มักเน้นสาขา
การบริหารของภาครัฐ แตกต่างจาการบริหารเอกชนและเกี่ยวข้องกับการน ากฎหมายไปปฏิบัติ เกี่ยวพันธ์กับความเป็น
สาขาของรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่ที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีทางการจัดการ การเมืองและกฎหมายเพ่ือด าเนินการ

                                         
๑กองวิชาการและแผนงาน, แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลอรัญญิก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑, (พิษณุโลก: เทศบาลต าบล

อรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๙), (อัดส าเนา). 
๒สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์, ยุทธศาสตร์การบริหารของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พลับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), หน้า ๓๒ - ๓๕. 
๓บูฆอรี ยีหมะ, ผศ.ดร., ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๘๒, ๒๘๔. 



๖๙๕ 
 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้บริการ
สังคมท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง๔ และเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

1. การเมืองและนโยบายสาธารณะ โดยมีสาระส าคัญครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ 
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารได้ชี้ให้เห็นถึงการน าปัจจัยการเมืองเข้ามาพิจารณา

ประกอบ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการบริหารรัฐกิจจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยของระบบการเมือง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์
ระหว่างพรรคการเมืองกับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมืองกับข้าราชการประจ า เป็นต้น 

1.2 นโยบายสาธารณะการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือน าไปสู่การน านโยบายไปสู่กา ร
ปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายหรือการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย และรวมถึง
การศึกษาในเรื่องของค่านิยมเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางตัดสินใจ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักบริหาร 

1.3 ค่านิยม มีส าคัญ ๆ เช่น ประสิทธิภาพ ประโยชน์สาธารณะ คุณธรรมของนักบริหารจริยธรรม 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคทางสังคม ความรับผิดชอบ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการรักษาความลับของทางราชการ เป็นต้น 

2. ทฤษฎีองค์การ โดยถือเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึง การมีวิชาสังคมวิทยา 
จิตวิทยาสังคม และมานุษยวิทยาเป็นวิชาพ้ืนฐาน ทั้งนี้กรอบทฤษฎีองค์การสามารถแยกออกได้เป็นกลุ่มทฤษฎีใหญ่ 3 
กลุ่ม คือ 

2.1 กลุ่มทฤษฎีที่อาศัยการใช้หลักเหตุผล ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักองค์การขนาดใหญ่ที่มีแบบแผน 
และส านักกระบวนการบริหารและการใช้เกณฑ์ในการบริหารรวมถึงส านักการวินิจฉัยสั่งการ โดยกลุ่มนี้อาศัยโครงสร้าง
และความเป็นเหตุเป็นผล 

2.2 กลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักมนุษย์สัมพันธ์และส านักมนุษย์นิยม 
ทั้งสองส านักนี้เน้นความส าคัญของตัวแปรที่เก่ียวข้องในปัจจัยเรื่องของ “คน” 

2.3 กลุ่มทฤษฎีระบบเปิด ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักระบบ และส านักทฤษฎีสถานการณ์ โดยในส านักนี้
เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่าง ๆ เป็นต้น 

3. เทคนิคการบริหาร เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารรัฐกิจส่วนหนึ่งมาจากวิทยาการจัดการ(Management 
Science) โดยทั่วไปเป็นเทคนิคที่อาศัยคณิตศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเทคนิคที่ไม่มีเรื่องคน
เข้ามาเกี่ยวข้อง มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง เช่น การวิจัยปฏิบัติการ (Operations Research) การวิเคราะห์ระบบ 
(Systems Analysis) การวิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis) การวินิจฉัยสั่งการ (Dcision-making) ทฤษฎีเกี่ยวกับ
คิว (Queing theory) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร (Cost-benefit Analysis) เป็น
ต้น๕ 

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ(Public Administration) พิจารณาได้ เป็น ๒ นัย คือ ในฐานะเป็น
สาขาวิทยาการศึกษา (Discipline of Study) เรียกว่าวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือวิชาบริหารรัฐกิจ ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐเป็นศาสตร์หรือวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีกฎเกณฑ์และหลักการ และ
ในฐานะที่ เป็นกิจกรรม (Activities) ซึ่งมีความหมายตรงกับค าว่าการบริหารงานสาธารณะ หรือกิจกรรมการบริหารงาน
สาธารณะซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารราชการ ทั้งราชการพลเรือนและทหาร เป็นกิจกรรมที่ราชการปฏิบัติและต้อง
                                         

๔เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, รศ.ดร., ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๘. 

๕อุทัย เลาหวิเชียร,รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ที พี เอ็น 
เพรส, ๒๕๔๓), หน้า ๓๘-๔๒.  



๖๙๖ 
 
ปฏิบัติ๖ และยังเป็นกิจกรรมทั้งปวงของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นการปกครอง ส่วนกลาง การปกครองมลรัฐหรือการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส าคัญก็คือไม่รวม เอางานของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการไว้ด้วยกัน๗ทั้งนี่รัฐประศาสนศาสตร์ต่าง
จากรัฐศาสตร์ ตรงที่เน้นโครงสร้างและพฤติกรรมของราชการและมีระเบียบวิธีวิทยาของตัวเอง และต่างจากศาสตร์การ
บริหารตรงที่การใช้เทคนิคประเมินผลกับองค์การไม่แสวงหาก าไร สนในแต่ผลประโยชน์สาธารณะในการตัดสินใจและ
พฤติกรรมการบริหารน้อยกว่ารัฐประศาสนศาสตร์๘ 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานของภาครัฐหรือระบบ ราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐหรือรัฐบาลที่
วางไว้เป็นกิจกรรมหรือ การด าเนินงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการที่จะท าให้ นโยบายแห่งรัฐ
บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนภาษาอังกฤษด้วยอักษรน า หน้าตัว P และ A ใหญ่ คือ Public Administration 
ส าหรับการบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่ รัฐปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนโดยส่วนรวม รัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มีองค์ 
ความรู้ ที่เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ จึงท าให้สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์มีลักษณะที่ เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ท าให้นักบริหารงานภาครัฐและฝ่ายปฏิบัติ ต้องมีองค์
ความรู้ ที่รอบด้าน ในการพัฒนาองค์การ ระบบราชการ การบริการ สาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ในสถานการณ์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

๓. ความหมายของการบริหาร 

การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็น
มรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษามากมายหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลาย
ทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

การบริหารหมายถึงกระบวนการมีการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการและการควบคุมซึ่งจะท าให้งาน
ด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมอ ๙และยังเป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการการอ านวยการการสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้
ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๑๐เพ่ือให้กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผนการจัดการ จัดคนเข้าท างาน สั่งการและควบคุมการ
ท างานให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยในการ
บริหาร๑๑ในขณะเดียวกันยังเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร

                                         
๖Dwight Waldo, The Study of Public Administration, (New York: Random House, ๑๙๕๕), pp. ๒-๕. 
๗Simon, Herbert A. et. al., Public Administration, (New York: Alfred A. Knopf, ๑๙๖๑),p. ๗. 
๘Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, ๑๙๗๕), pp. ๙๘-๑๐๑. 
๙ปราชญากล้าผจญและสมศักดิ์คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), 

หน้า๑๒.  
๑๐ มั ล ลิ ก า ต้ น ส อ น , ก า ร จั ด ก า ร ยุ ค ใ ห ม่ ,(ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : เ อ ก ซ เ ป อ ร์ เ น็ ท จ า กั ด , ๒ ๕ ๔ ๔ ), 

หน้า๑๐.  
๑๑ยุทธ์ กัยวรรณ์, การบริหารการผลิต, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙. 



๖๙๗ 
 
ที่ส าคัญคือการจัดการองค์การการวางแผนการติดตามและการควบคุม๑๒หรือเป็นกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่ ๒คนขึ้นไป
น าทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการท างานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยการ
บริหารอย่างเหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบการบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๑๓ 

การบริหารมีความหมาย ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า บริหาร มาจากภาษาบาลี ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า 
รอบ และ หร ธาตุในความน าไปดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อม
หนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี 
หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า (สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป๒) ค าว่า 
บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปลว่าความหมายคือ การปกครอง ด าเนินการ 
อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบ ารุง๑๔ 

การบริหารจัดการ(Management)หมายถึงกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท างาน
ร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลท างานร่วมกันในกลุ่ม
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรทางการบริหารจัดการ6M’S (Management resources)
ประกอบด้วย๑) คน(Man)๒) เงิน(Money)๓) วัตถุดิบ(Material)๔) เครื่องจักร(Machine)๕) วิธีการจัดการ(Method)๖) 
ตลาด(Market)๑๕ 

การบริหารยังหมายถึง การบริหารโดยทั่วไปคือกระบวนการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนหรือโดยผู้อ่ืนเพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑๖“Management”หมายถึงศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผู้อ่ืน๑๗การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มีการวางแผน(Planning)การอ านวยการ(Directing)และความร่วมมือ
(Coordinating)โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ๑๘การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่นด้วย
การเป็นผู้น า(Leadership)การแนะแนว(Guiding)และการกระตุ้น(Motivative)ความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือสู่เป้าหมายของ
องค์กรและยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ(Inspiring)การสื่อสาร(communicating)การวางแผน(Planning)และการจัดการ
(Management)๑๙ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะ
เป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของ
กลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่ง
การเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ไม่ว่าในครอบครัวองค์กรใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อ
การที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
                                         

๑๒วิโรจน์สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า๑. 
๑๓สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
๑๔สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๑๕ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสารจ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า๑๘. 
๑๖Sergiovanni, T.J. & Carver, F.D., The school executive: A theory of administration,(New York: Harper & 

Row, ๑๙๘๗), p. ๕.  
๑๗Don Hellriegel, Management,(third edition, AddisonWesley Publishing Company. lnc., ๑๙๘๒), p. ๖. 
๑๘Dale Yoder, Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood Cliffs: New Jersey Prentice - 

Hall, lnc. ๑๙๕๖), p. ๗.  
๑๙E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California: Science Research Associates lnc., 

๑๙๙๕), p. ๓. 
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๔. การบริหารของเทศบาลต าบลอรัญญิก 

เทศบาลต าบลอรัญญิก ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๑๑/๙หมู่ที่ ๓ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐มี
เนื้อที่โดยประมาณ ๓๐.๗๘ตารางกิโลเมตร เป็นการปกครองแบบท้องถิ่น รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๙ต่อมาในวันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๕๕ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๕มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจ านวน ๑๐หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองคูณ หมู่ที่ ๒ บ้านสนามบิน
ใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกช้าง หมู่ที่ ๔ บ้านอรัญญิก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมหาดไทย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาค้าว หมูที่ ๗ บ้าน
สะพานสาม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ ๙ บ้านพงศ์ผกา หมู่ที่ ๑๐ บ้านชาวแพและ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๒๙,๘๙๖ 
คน  

๔.๑. วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการดีมีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน 
- ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
- พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของประชาชนด้านการจัดการตนเอง 
- พัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองให้แก่เยาวชน 

ประชาชนทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
- ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ ไขปัญหาโรคติดต่อและโรค

ระบาดต่างๆ 
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- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
- จัดระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
-  ส่ ง เสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  และบ ารุ งรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 

- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน และพ้ืนที่สาธารณะให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- จัดระเบียบการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาระบบระบายน้ า คู คลองต่างๆ ให้พร้อมใช้ประโยชน์ 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่ างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมี

มาตรฐาน 

๔.๓โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลอรัญญิก 

 



๗๐๐ 
 

 
แผนภาพที่ ๑โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลอรัญญิก๒๐ 

 

 

๕. การบริหารตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ของเทศบาลต าบลอรัญญิก 

ในที่นี้ไดน าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร คือ “ปจจัยที่มีสวนส าคัญตอการบริหาร” หรือ “กระบวนการ
บริหาร” ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาประยุกตใช้ โดยน ามาใชเปนแนวทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิ
เคราะห” ปญหาตางๆ ของหนวยงาน ภาครัฐ คือ เทศบาล 

การบริหารตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ของเทศบาลต าบลอรัญญิก หากน าหลักการ กระบวนการบริหาร
ที่มีองค์ประกอบส าคัญ ๗ ประการนี้ คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การ       การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ 
การประสานงาน การเสนอรายงาน และการจัดท างบประมาณ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า POSDCoRB หากน ามาประยุกต์ใช้จะ
ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นหลักการของการบริหารที่ดี ดังนี้ 

๑. การวางแผนงาน (Planning) คือ เทศบาลควรจะก าหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให้ บุคลากรในเทศบาลมี
ทิศทางในการปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน และการวางแผนงานยังต้องค านึงถึง นโยบาย 
(Policy) ทั้งนี้เพ่ือให้แผนงานที่วางขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้

                                         
๒๐กองวิชาการและแผนงาน, แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลท่าทอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑, พิษณุโลก: เทศบาลต าบลท่าทอง

, ๒๕๕๙), (อัดส าเนา). 

เทศบาลต าบลท่าทอง 

นายกเทศมนตร ี สภาเทศบาลฯ 

ที่ปรึกษา เลขานุการ 

รองนายกฯ รองนายกฯ 
 

ปลัดเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

ส านักปลดัเทศบาล กองคลัง 

กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 

กองช่าง 
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ในทางวิชาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุมีผล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการโครงสร้างของเทศบาลให้มีสายบังคับบัญชา ที่คล่องตัว การ
เชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น และมีความจงรักภักดีต่อเทศบาล เพ่ือสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารในระดับสูงเป็น
อย่างดี การจัดส่วนงานภายในองค์การ หรือวิธีการจัดการด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น แบ่งงาน (Division of Work) เป็น กรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือ การจัด
ตามลักษณะของงานเฉพาะอย่าง (Specialization)  

๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล การจัดการบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่แบ่งไว้ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Competent men for 
competent job) และรวมถึงการที่จะเสริมสร้างและด ารงสัมพันธภาพในการท างานของคนงานและพนักงานในเทศบาล
อีกด้วย 

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) คือ เทศบาลต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นย า รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาล  

๕. การประสานงาน (Co – coordinating) คือ เป็นการประสานงานในเชิงระบบในเทศบาล หรือ นอกระบบ
นอกเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลสามารถด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของเทศบาล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในเทศบาลและนอกเทศบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ราบรื่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่ขัดข้องในการท างานซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการ เพ่ือผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้ ด าเนินงาน ประสานงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ราบรื่น 

๖. การเสนอรายงาน (Reporting) คือ เทศบาลจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
มีการรายงานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะท าให้การบริหารเทศบาลได้อย่างแม่นย่ า รวดเร็วต่อผู้บริหาร ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ความส าคัญของรายงานนั้น
จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความจริง 

๗. การจัดท างบประมาณ (Budgeting) คือ เทศบาลควรจัดท าระบบบัญชี และงบประมาณเป็น แบบ
มาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบเพราะงบประมาณมีความส าคัญและมี
ความเสี่ยงต่อการบริหารงานของเทศบาล ดังนั้นในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณต้องวิธีการ แผนงาน เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมในการใช้งบประมาณ และประชาชน 

POSDCoRB  มิใช่เป็นเพียง “ปจจัยที่มีสวนส าคัญตอการบริหาร” หรือ “กระบวนการบริหาร” เท่านั่น ยังมี
ส่วนช่วยให้การบริหารงานของเทศบาลประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น แต่ POSDCoRB ยังน ามาใชเปนแน
วทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาต่างๆ ของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐไดอีกดวย และใน
บางกรณีอาจถือวาเปน “กรอบ แนวคิด” หรือ “แนวทาง” ในการน าเสนอการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เชน 
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ตามสายตาของนักบริหาร” อย่างเป็นระบบ 

๖. สรุป 

การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จและด าเนินการด้วยดีย่อมจะส่งผลใน
ทางบวกต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับชาติ นี่คือความส าคัญในทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่หนึ่ง ส าหรับประโยชนในทางปฏิบัติ จะเป็นผลดีต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
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ในการปรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนไดอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได
อย่างตรงประเด็น ครอบคลุม และกว้างขวางในหลายสถานการณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอ
แนวทางแกไขหรือการเสนอแนวทางการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและเจาหน้าที่ของรัฐโดยค านึงถึงสาเหตุของปัญหา 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

 
พระครูภาวนาโสภิต ว.ิ, ดร.* 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน** 
 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติง าน
ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ๒) เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามกลุ่มประชากร จ านวน ๖๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่างตั้งแต่ ๔๑ – ๕๐ ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มี

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานในหน้าที่ป้องกันปราบปราม มีรายได้ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน มี
ระดับชั้นสัญญาบัตรมากกว่าชั้นประทวน มีประสบการณ์ในการบวชหรือเข้าปฏิบัติธรรม ๑-๓๐ วัน มีการน าหลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกๆ ข้อ และใช้รูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติ
ธรรมเข้าวัดท าบุญและเมื่อพิจารณาพบว่าระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่น าหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในภาพรวมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ และเม่ือแยกตามหัวข้อของหลักธรรมพรหมวิหารสี่อันประกอบด้วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมีระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ยังน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน คือ 
เมตตาที่ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ กรุณาที่ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ มุทิตาค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ อุเบกขาค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ ผู้ตอบแบบสอบถามยังมี
ข้อเสนอแนะสนับสนุนให้น าหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังในปัจจุบันเพราะเป็นหลักพุทธ
ธรรมที่เลือกประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาให้บริการและเกิดความสงบสุขทางกายใจของตัวปฏิบัติเอง โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นควรให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอย่างน้อยให้ข้าราชการต ารวจได้เข้าไปสัมผัสให้ช่วยพัฒนาในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมคู่อยู่กับ
สังคมไทยสืบไป 

ค าส าคัญ : การประยุกต์, การปฏิบัติงาน, ข้าราชการต ารวจ 
Abstract 

In this study The research has studied the subject. The application of Buddhist principles in 
the performance of police officers.ThungHua Chang Police Station Ban ThungHua Chang Lamphun aims 
1) to study the effects of Buddhist minister in the performance of the Police Station ThungHua Chang. 
Ban ThungHua Chang Lamphun 2) to study the problems and suggestions in the performance of police 
officers. ThungHua Chang Police Station Ban ThungHua Chang Lamphun gathers information by querying 

                                         
* ผู้วิจัย. 
** อุดหนุนการวิจัย 
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a population of 64 was used in this study was a questionnaire about the five statistics used in data 
analysis were percentage, average, and standard deviation. 

The study found that Answerer There are more males than females During the last 41-50 
years, the majority are married. Degree level qualification. Operational duties Suppression earn 20000-
30000 baht per month with the officers. More than noncommissioned experience in the priesthood 
or to practice leadership principles 1-30 days Carpet Cathedral 4 (detached compassion, sympathetic 
joy) used to practice every joint. And pattern or practice method to measure merit and considering that 
the majority opinion put the principle virtues 4thoverall in operational use in the most average of 4.34 
and when extracted. the main topic of the four cardinal virtues, including benevolence, sympathy and 
equanimity are the majority opinion was also used in practical applications in the most common 
example is the kindness to average 4.32 Please averaging 4.39 sympathy average bland, average 4.37 
4.31 respondents also suggested four cardinal virtues are encouraged to bring the principles used in 
current practice seriously because the Buddhist principles that benefit those people who choose to 
come. service and peace of mind, physical practices by supervisors at all levels should be a priority 
and set a good example to their subordinates to cultivate a promotion. Ethics as a whole, at least for 
police officers to experience the teachings of Lord Buddha as well. It should also be instilled to the 
family, colleagues and the community to help develop the moral values of a society based on Thailand 
future. 

Keywords:BuddhammmaApplication,performance of police officers,  
 
๑. บทน า 

ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันมีข้าราชการต ารวจได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทาง
ลบทั้งในด้านวินัย แม้ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติพยายามกระท าทุกวิถีทางให้ข้าราชการต ารวจเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และวินัยต ารวจอย่างเคร่งครัดในทุกระดับ แต่มิ
อาจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ได้ ซึ่งการบรรลุผลส าเร็จจ าเป็นต้องให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ
แล้ว จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต ารวจเป็นเครื่องชี้น าทางในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สั นติราษฎร์ที่
แท้จริง เพื่อความผาสุกของประชาชนตามเจตนารมณ์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติคาดหวังเอาไว้๑ 

การก าหนดโครงสร้างทางจริยธรรมของต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนด
โครงสร้างจริยธรรมต ารวจไว้ให้แน่นอน โดยแบ่งองค์ประกอบของโครงสร้างจริยธรรมต ารวจออกเป็น ๕ ส่วน คือ ส่วนที่ 
๑ คุณธรรมต ารวจ ส่วนที่ ๒ ค่านิยมของต ารวจ ส่วนที่ ๓ อุดมคติของต ารวจ ส่วนที่ ๔ หลักการส าคัญส าหรับอาชีพ
ต ารวจ และส่วนที่ ๕ ข้อปฏิบัติส าหรับต ารวจ ซึ่งข้าราชการต ารวจทุกคนต้องเรียนรู้ ยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๒ 

ในแนวทางพระพุทธศาสนามองว่า การสร้างสันติสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแก่
สังคมได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันในโลกโลกาภิวัตน์ยังสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้เจริญ
ยิ่งขึ้นได้ หลักพุทธธรรมจึงมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกด้าน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหารธรรม๓ 

                                         
๑ กรมต ารวจ, การก าหนดโครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ ค าสั่งกรมต ารวจ ที่ ๑๓๘๘/๒๕๒๕, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ๒๕๒๕), หน้า ๑. 
๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔. 



๗๐๕ 
อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุกแก่
ประชาชน 

สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน สังกัดกองบังคับต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน กองบัญชาการต ารวจภูธร
ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีขอบเขตภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล าพูน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจของสถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้างที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนถึง
ความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการให้บริการ และการอ านวยความยุติธรรม อันเกิดจากการละเลยต่อ
ระเบียบแบบแผนวินัยการปฏิบัติหน้าที่ ที่ขาดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบปฏิบัติของข้าราชการต ารวจ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยเลือกใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบการพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดแผน นโยบายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของต ารวจที่อยู่ในสถานี
ต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ได้รู้หลักวิธีการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ว่า “เป็นต ารวจมืออาชีพเพ่ือความผาสุกของประชาชน” 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัว
ช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัว
ช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรได้แก่  ข้าราชการต ารวจสังกัด สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ล าพูน จ านวนทั้งหมด ๖๔ นาย อันประกอบด้วยข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน ๓๗ นาย ชั้นประทวน จ านวน ๒๗ 
นาย 

๓.๓ ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้องน ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๕. วิธีด าเนินการวิจัย 

๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)  
๕.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๑) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ข้าราชการต ารวจสังกัด สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดล าพูน จ านวนทั้งหมด ๖๔ นาย 

๒) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจสังกัด สถานีต ารวจภูธร ทุ่งหัวช้าง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน จ านวนทั้งหมด ๖๔ นาย 

๕.๓ เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 
๖. ผลการวิจัย 

๖.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๒นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙ มีอายุระหว่าง ๔๑– ๕๐ ปี 

จ านวน ๓๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐มีสถานภาพสมรส จ านวน ๖๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘ มีการศึกษาระดับ

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑. เพศ 
๒. สถานภาพ 
๓. อายุ 
๔. การศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๖. รายไดต้่อเดือน 
๗. ระดับข้ันยศ 
๘. อายุการท างาน 
๙. ประสบการณ์ในการบวชหรือ
เข้าปฏิบัติธรรม 

การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ 
๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 
 

ปัญหา อุปสรรค 



๗๐๗ 
ปริญญาตรี จ านวน ๔๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๔ นาย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๘ เป็นระดับชั้นสัญญาบัตร จ านวน ๓๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘ มีประสบการณ์ในการการบวชหรือเข้า
ปฏิบัติธรรม    ๑-๓๐ วัน จ านวน ๒๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖ น าหลักธรรมพรหมวิหารมาใช้ทุกข้อ จ านวน ๖๒ นาย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙ และเข้าวัดท าบุญ จ านวน ๔๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖ 

๖.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

ข้าราชการต ารวจ มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๔, S.D.= ๐.๕๗๐) และเมื่อจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า  ด้านกรุณา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= ๔.๓๙, S.D.= ๐.๕๖๒) รองลงมาคือ ด้านมุทิตา มีค่าเฉลี่ย ( x̄=๔.๓๗, 
S.D.= ๐.๕๕๑) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̄=๔.๓๑, S.D.= ๐.๕๖๕) ในด้านอุเบกขา 

ข้าราชการต ารวจ มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนในด้านเมตตา โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄=๔.๒๑, S.D.= ๐.๖๐๗) และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  เมื่อให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านรู้สึกเห็นใจ เมื่อเห็นผู้อ่ืนก าลังมีความทุกข์กายทุกข์ใจ และท่านยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยอย่าง
เป็นมิตรกับทุกคน ตามล าดับ 

ข้าราชการต ารวจ มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนในด้านกรุณา โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๙, S.D.= ๐.๕๖๒) และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านให้ค าแนะน าที่ดีอย่างถูกต้องและจริงใจ เมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ท่านดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยไม่ละเลยเพิกเฉย และท่านอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตามล าดับ 

ข้าราชการต ารวจ มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนในด้านมุทิตา โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄=๔.๓๗, S.D.= ๐.๕๕๑) และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านยกย่อง ชมเชย ชื่นชมผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดีด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ท่านร่วมแสดงความยินดีกับความส าเร็จของผู้อ่ืนอย่างจริงใจ และท่านรักษา/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างทะนุถนอม
และประหยัด ตามล าดับ 

ข้าราชการต ารวจ มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนในด้านอุเบกขา โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๑, S.D.= ๐.๕๖๕) และ
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย ไม่เลี่ยงกฎหมายหรือให้
ค าแนะน าในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เมื่อมีผู้พูดถึงเพ่ือ
ร่วมงานในทางไม่ดี ท่านจะรับฟังไว้ ยังไม่ปักใจเชื่อ แต่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเม่ือท่าน
พบเห็นความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จะท าตัวเป็นกลางรับฟังไว้เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยใจที่เที่ยงธรรม 
ตามล าดับ 

 
๗. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดล าพูน พบว่า ข้าราชการต ารวจมีระดับการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพรหมวิหาร 
๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

จากการค้นพบดังกล่าว จัดว่าข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมเป็นผู้มี
คุณธรรมที่อยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ทุกนายได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้า รับการบรรจุเป็น



๗๐๘ 
ข้าราชการต ารวจและระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนข้าราชการต ารวจจะต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบ
วินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใส่ดูแลความประพฤติของ
ข้าราชการต ารวจอย่างใกล้ชิดและจริงจังต่อเนื่อง ท าให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ เอ้ือจิตต์  ตรีเพชร ๔ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า ระดับจริยธรรม
ของต ารวจตามโครงสร้างจริยธรรมต ารวจไทยทางด้านความรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมืองชลบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากข้าราชการต ารวจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานสาขาต่างๆ ที่
รับผิดชอบ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย รวมถึงต้องปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตาม ตลอดจนมีการฝึกอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ นภดล  
เทียนเพิ่มพูน๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
นายต ารวจฝ่ายปกครองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ควรปลูกฝังให้แก่นักเรียนนายร้อยต ารวจด้านคุณธรรม ได้แก่ ความ
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความขยันหมั่นเพียร การเสียสละ ความสามัคคี และรูปแบบวิธีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ ให้อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดี อบรมโดยใช้วิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์ จัดโครงการฝึกรับใช้ประชาชนใน
ชนบท การเขียนบันทึกประจ าวัน การท าความดี จากการที่ผู้บังคับบัญชามีส่วนส าคัญในการผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารควรมี
วิธีการในการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ตวงเพชร  สมศรี๖ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการและการน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้บูรณาการ โดยเน้นพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก 
เป็นการฝึกการมีคุณธรรมก่อนจะน าไปสู่การเป็นคนดีของสังคมอย่างถาวร ท าให้เกิดผลเป็นผู้น าต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดี 
ดังนั้น ข้าราชการต ารวจทุกระดับควรน าหลักพรหมวิหาร ๔ ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุกให้เกิดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 

๘.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีต ารวจ ควรจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน อย่างต่อเนื่อง   อย่างน้อยได้มีโอกาสสัมผัสรสแห่งพระธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดการซึมซับความมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นภายในจิตใจ 

๒) น าหลักการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทุกนายมาประเมิน 
เพ่ือใช้ประกอบในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งการแต่งตั้งโยกย้าย เป็น
ต้น 

๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการต ารวจทุก
ระดับ ควรจัดท าโครงการที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

                                         
๔ เอื้อจิตต์  ตรีเพชร, เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจอ าเภอเมืองชลบุรี, (กรุงเทพมหานคร: กราฟิ

โกซิสเตมส์), ๒๕๕๒. 
๕ นภดล  เทียนเพิ่มพูน, “การปลูกฝังคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), ๒๕๔๖. 
๖ ตวงเพชร  สมศรี, “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



๗๐๙ 
ราชการในทุกระดับทุกหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นเนื้อหาสาระในทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ข้าราชการ
ต ารวจได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นเพ่ือเสริมทักษะความรู้ความสามารถ 

๘.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาหลักพุทธธรรมด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ เช่น อคติ ๔, 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น 
๒) ควรศึกษาแรงจูงใจที่ประเมินจากการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ

ทุกระดับ 
๓) ศึกษาวิจัยของข้าราชการต ารวจที่สังกัดหน่วยอ่ืน เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานหรือจัดท าแผนงาน โครงการอันจะน าไปสู่กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
(๑) หนังสือ 
กรมต ารวจ.การก าหนดโครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ ค าสั่งกรมต ารวจ ที่ ๑๓๘๘/๒๕๒๕.

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ๒๕๒๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๖. 
เอ้ือจิตต์  ตรีเพชร.เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจอ าเภอเมืองชลบุรี.กรุงเทพมหานคร: กราฟิ

โกซิสเตมส์, ๒๕๕๒. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ 
ตวงเพชร  สมศรี.“วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
นภดล  เทียนเพ่ิมพูน.“การปลูกฝังคุณธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ”.วิทยานิพนธ์     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๖. 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่งอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

                                                                              ดร.ศรีธน  นันตาลติ 
                                                                    

บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ในปี พ .ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๔๐ 
คน  ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์จ านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่บุคลากรส่วนราชการ 
         ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ หลัก คือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลัก
คุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ  
๖) หลักความคุ้มค่า ๗) หลักความเสมอภาค ๘)หลักความสอดคล้อง ๙)การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์๑๐) การควบคุม
การคอรับชั่น 
       ผลการวิจัยพบว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน น าแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทั้งหมด ๑๐ หลัก โดยฝ่ายบริหารจะเน้นการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน   แผนพัฒนา และโครงการต่างๆ ฝ่ายนิติบัญญัติจะตรวจสอบด้วย
หลักด้วยหลักธรรมาภิบาล  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ท างานด้วยความรับผิดชอบ ฝ่ายเจ้าหน้าที่บุคลากร
ส่วนราชการบริหารจัดการงาน ปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างเทาเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเสมอภาคกันทั้งในด้านความ
คิดเห็นที่แตกต่างที่ต้องยอมรับด้วยเหตุผล รวมถึงการบริการประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ                           
ค าส าคัญ: การบริหาร,ธรรมาภิบาล,เทศบาลต าบล 
 
ABSTRACT 
  This research has two main objects:      1. To study administration in accordance with 
the good government of Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province 2. To 
study the problem and difficulties of administration     in  accordance  with  the  good  government  of  
Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province    instruments used in research,    
the interview collected data samples of staffs Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, 
Lamphun Province in 2558   were 40 samples of personal Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong 
district, Lamphun Province, the data from interviews of three groups: the executive, legislature, 
Government officials and personnel. 
  In this research, the researcher studied the principles of good government  of  Ban Hong  
Subdistrict  Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province, good government of Ban Hong Subdistrict 
Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province mainly good governance tenth digit is 1) the rule of 
law  2) the moral  3) transparency  4) involvement     5) main responsibility  6) the value  7) Equality  
8) main line   9) to a strategic vision 10) control of corruption. 
  The results showed that the administration of the principles of good governance  of  Ban 
Hong  Subdistrict  Municipality,  Ban Hong district, Lamphun Province  adopted  by  good  governance. 
Applies to all 10 major executive  management  will focus on good  governance principles used on 
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policies  planning development  and  projects. Lawmakers  will  review  the main good governance. 
Transparency The principle involved working responsibility  Department  personnel,  government  
officials   Management Operational agencies equally. Equally without discrimination in terms of the 
difference  must  be  accepted  with  cause and effect. Including the public service who requested 
service. 
Keywords: Administration,good government 
 
๑.บทน า 
  ประเทศไทยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญ ในการกระจายอ านาจการบริหารจาก
ส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมุ่งหวังให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
ตัดสินใจและตกลงใจเรื่องต่างๆของตนเองหรือมุ่งหวังให้สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า นอกจากนี้
การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดท าบริการสาธารณะของส่วนกลาง ช่วยสร้างส านึกในหมู่
ประชาชนให้รักท้องถิ่นและร่วมมือร่วมใจกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า   อันเป็นปัจจัยส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   
  รัฐบาลได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย“การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒” คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า   เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   และสาเหตุหนึ่งมาจากการหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ  การก าหนดนโยบายสาธารณะ  การทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ  อันเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า    
  ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน และมีประชาชนจ านวนมาก สภาพกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท และบางพ้ืนที่ก็ยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม   เพ่ือที่จะได้ทราบว่าเทศบาลได้มีการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นข้อมูลแก่หน่วยงาน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     ๒. ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน   
      ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง   
อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน   
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความต่ างๆ 
และข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นพบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบทแบบพรรณนา   
๔.ผลการวิจัย 
  ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ บุคลากรแยกเป็น ๓ กลุ่ม   ฝ่ายบริหารได้แก่นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี จ านวน ๓ คน เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๕๒ ถึง ๕๘ ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีถึงปริญญาโท อายุ
การท างาน ๒ ถึง ๓ ปี มีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ จ านวน ๑๒ คน เป็นเพศชาย ๑๐ คน เพศหญิง ๒ 
คน อายุระหว่าง ๓๒ ถึง ๗๒ ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาโท  อายุการท างาน ๓ ปี มีความรู้
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เกี่ยวกับธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่บุคลาการส่วนราชการจ านวน ๒๕ คน เป็นเพศชาย ๓๒ คน เพศหญิง ๑๓ คน อายุ
ระหว่าง ๒๖ ถึง ๕๒ ปี  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี  อายุการท างาน ๒ ถึง ๒๓ ปี มีความรู้
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล  
  ๔.๒.๑ การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
ทั้ง ๑๐ ด้าน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  ๔.๒.๒ หลักนิติธรรม  พบว่าการบริการใช้หลักนิติธรรมในการก าหนดนโยบายเพ่ือน าไปปฏิบัติค านึงถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ มีวินัยในการท างาน เช่นปฏิบัติงานตรงตามเวลา ปฏิบัติต่อประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ แก้ไขปัญหาโดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
  ๔.๒.๓ หลักความโปร่งใส พบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
  ๔.๒.๔ หลักการมีส่วนร่วม พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการวางแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาล มีการท าประชามติทุกโครงการ มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ พบว่ามีการน าปัญหาของชุมชนมาแก้ไข เช่นกรณีเกิดภัยพิบัติมีการ
ช่วยเหลือทันที อ านวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ  
  ๔.๒.๖ หลักความคุ้มค่า  พบว่ามีการดูแลรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ์ส านักงานต่างๆให้มีความพร้อม
ใช้งานได้ตลอด มีการรณรงค์ร่วมกันใช้น้ า ไฟฟ้า พลังงานอื่นอย่างประหยัด 
                    ๔.๒.๗ หลักความเสมอภาค พบว่าบุคลากรในเทศบาลได้รับการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเช่นกัน 
  ๔.๒.๘ หลักความสอดคล้อง พบว่ามีการปฏิบัติงานโดยประสานงานกัน ขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกัน 
มีการบริการประชาชนด้วยความเข้าใจในวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน 
  ๔.๒.๙ หลักวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  พบว่ามีการน าวิสัยทัศน์กลยุทธที่สร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน มา
ท าการก าหนดนโยบาย การวางแผน เช่น สร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การน าขยะในชุมชนมาท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 
  ๔.๒.๑๐ การควบคุมการคอรับชั่น พบว่ามีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือนสามรถสอบถามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารในการ
ตรวจสอบ 
 
๕.ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงาน      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูและและติดตามการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๒)ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น 
  ๕.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
  ๑) ฝ่ายบริหารที่เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ    ควรมีการก ากับดูแลติดตามว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ 
  ๒) ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรตรวจสอบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  ๓) ฝ่ายเจ้าหน้าที่บุคลากรส่วนราชการ ควรปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างเคร่งครัด  
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการวิจัย 
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  ๒) ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต 

พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต” นี้ ต้องการวิเคราะห์การบริหารงาน
ของพระเจ้าปเสนทิโกศลโดยอาศัยหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจากการศึกษาพบว่าโกสลสังยุต คือ ประมวลพระสูตร
ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้เป็นกษัตริย์มหาอ านาจปกครองแคว้นโกศลและแคว้นกาสีในสมัยพุทธกาล  
 หลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจ าแนกเป็นหลายหมวด ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน แต่ด้านที่น่าศึกษาคือ
ด้านการบริหาร ทั้งนี้เพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ใช้ธรรมเหล่านี้ในการบริหารประเทศจึงส่งผลท าให้แคว้นของพระองค์
เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาอ านาจจนตลอดรัชกาล สรุปหลักธรรมที่ทรงใช้เป็นหลักในการบริหาร ๔ ด้านที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้(๑) 
ด้านการปกครองประเทศ ทรงอาศัยหลักนิติธรรม ยุติธรรมและเมตตาธรรม แม้จะมีอ านาจสูงสุดแต่ก็จะใช้เมตตาก ากับ
และให้โอกาสแก่ผู้ได้ปกครองได้ปรับปรุงตัวเอง ท าให้สามารถยึดหัวใจผู้ใต้ปกครองได้ (๒) ด้านการอ านวยความยุติธรรม 
ทรงจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคดีประกอบด้วยคน ๓ ฝ่าย คือ โจทก์ จ าเลยและผู้พิพากษา โดยให้ปราศจากอคติทั้ง ๔ 
ประการ หากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์แล้วพิจารณาคดีใหม่ (๓) ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
ทรงพยายามดูแลความเป็น อยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) บ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ส่งเสริมการเกษตร ๒) บ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ๓) ผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริม
อาชีพ และ ๔) มีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ ประกอบด้วยเหตุผล(๔) ด้านการบริหารกิจการศาสนา ในภาวะปกติ จะทรงให้การ
อุปถัมภ์บ ารุงทุกศาสนา จัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักบวชต่างศาสนาและศาสนิกเพ่ือให้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นกัน แต่ในยามท่ีเกิดความขัดแย้งจะทรงวางตัวเป็นกลาง แล้วแก้ไขความขัดแย้งอย่างยุติธรรม โดยเน้นการชี้แจง
ท าความเข้าใจและพยายามให้เกิดความปรองดอง 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน, หลักธรรม, โกสลสังยุต 
 
Abstract 
 “ Administration according to the Dharma in Kosalasanyutta"aims to analyze the 
administration of King Pasenadi  by applying Buddha's teaching appeared in Kosalasanyutta. The study 
shown that Kosalasanyuttais a collection of sutras which the Buddha taught King Pasenadi who was the 
great king ruling Kosala and Kasi Kingdoms in Buddha's era. 
 Buddha's teaching in Kosalasanyuttais divided into many sections and covers many 
dimensions. But the most interesting field to study is the administration because King Pasenadi had 
applied this teaching in his country's administration therefore, his kingdom was in a glory and great 
power age in entire of his reign.  The teaching that King Pasenadi applied in the administration are in 4 
fields as follows (1) Governing his country: he applied rule of law, justice and mercy. Even the ruler has 
the greatest power but he shall be mercy and grant opportunity of self-improvement to the ruler in 
order to gain trust from his people. (2) Providing justice: he established court trial which consists of 3 
parties: prosecutor, defendant and judge without 4 bias if the victim wasn't receive a justice, he also 
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held a complaint for re-trial. (3) Social work: he made every inch of his effort to develop well-being of 
his people by applying 4 Ruler's bases of sympathy which are 1) shrewdness in agricultural and food 
promotion 2)  shrewdness in the promotion and encouragement of government officers 3) a bond to 
bind men's hearts by encouraging in vocational promotion 4) affability in address rationally. And (4) 
Religion activity administration: in normal situation, he fostered religion by organizing a meeting of priest 
and people from different religions to exchange ideas but in a difficult situation or conflict, he acted 
neutrally and solved the conflict fairly by focusing on explaining to make people understand and tried 
to reconcile.  
Keyword : Administration, Dhamma,Kosalasanyutta 
 
๑. บทน า 
 การปกครองบ้านเมืองในสมัยพุทธกาลแบ่งออกเป็นแคว้นใหญ่ๆ ๑๖ แคว้น ในบรรดาแคว้นเหล่านี้ แคว้น
โกศลของพระเจ้าปเสนทิโกศลถือว่าเป็นแคว้นที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีอ านาจมากท่ีสุด ความยิ่งใหญ่ของแคว้นโกศล
นั้นครอบคลุมทั้งด้านอาณาจักรและศาสนจักร กล่าวคือ 
 (๑) ความย่ิงใหญ่ทางอาณาจักร 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับยกย่องว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแห่งแคว้นมหาอ านาจ ด้วยเหตุที่ทรงมีก าลังทหาร
เข้มแข้ง มีอ ามาตย์ราชบัณฑิตและข้าราชบริพารที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผล
ให้แคว้นโกศลกลายเป็นแคว้นมหาอ านาจ ดูได้จากสิ่งเหล่านี้คือ 
 ๑) แคว้นโกศลได้แผ่อ านาจไปปกครองแคว้นอื่นๆ ด้วย เช่น แคว้นกาสี แคว้นสักกะ (เมืองหลวงคือกบิลพัสดุ์
ของเจ้าศากยะ) เป็นผู้ฉลาดในรัฐปสาสโนบาย เอาพระทัยใส่ความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างทั่วถึงแม้ในที่ห่างไกล  ถึงกับ
ให้ราชบุรุษปลอมตัวเป็นนักบวชในลัทธิภายนอกเพ่ือไปสืบราชการลับ๑ แคว้นโกศลภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ
พระองค์จึงกว้างใหญ่ไพศาล เจริญรุ่งเรือง มีอ านาจเป็นที่เกรงขามของแคว้นอ่ืนๆ ในที่สุดทรงได้เป็นประมุขของพระราชา
ทั้งห้า๒นอกจากนี้ยังได้มีความสัมพันธ์กับแคว้นอื่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทูต และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 
 ๒)พระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับยกย่องว่าเป็นพระประมุขแห่งพระราชาทั้ง ๕ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มี
บทบาทโดดเด่นมากที่สุด แคว้นโกศลจะเป็นที่เกรงใจของแค้นต่างๆ ไม่กล้ามารุกราน หรือขัดขวางผลประโยชน์ ท าให้
แคว้นโกศลเจริญรุ่งเรื่องมาก แม้จะมีศึกสงครามบ้าง แต่ส่วนมากก็ได้รับชัยชนะ  
 (๒) ความย่ิงใหญ่ทางศาสนจักร 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงมีความเคารพนับถือและสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธองค์มากและมีพระชนมายุ
เท่ากันกับพระองค์๓ทรงมีความเคารพนับถือในพระธรรมและพระพุทธองค์อย่างมาก๔ เอาภาระในการพระศาสนาไม่ยิ่ง
หย่อนกว่าราชกิจฝ่ายบ้านเมือง จนส่งผลให้เมืองหลวงของแคว้นโกศล คือ สาวัตถี เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจ า
พรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา๕ 
 บทความนี้ต้องการจะศึกษาพระประวัติและหลักธรรมที่พระเจ้าปเสนทิโกศลใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศ จนท าให้ประเทศของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

                                         
 ๑ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๓๕๕/๔๕๒.  
  ๒ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), 
หน้า ๕. 
 ๓ม.ม.อ. (ไทย) ๒๑/๒/๒/๒๐๑. 
  ๔ม.ม.อ. (ไทย)  ๒๑/๒/๒/๑๙๓-๓๑๐.     
  ๕พระพุทธเจ้าจ าพรรษาที่วัดเชตวัน ๑๙ พรรษา, วัดบุพพาราม ๖ พรรษา. อ.ทุก.อ.(ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๘-
๓๖๙.  



๗๑๖ 
ประชาชนตั้งมั่นใจศีลธรรม สังคมมีความสันติสุขโดยจะศึกษาจากหลักธรรมที่รวมรวมให้ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๒.พระเจ้าปเสนทิโกศล : กษัตริย์นักบริหารแห่งแคว้นมหาอ านาจสมัยพุทธกาล 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นกาสีและแคว้นโกศล๖  เป็นพระโอรสครองราชสมบัติต่อ
จากพระบิดา คือ พระเจ้ามหาโกศล๗มีพระภคินี ๔ พระองค์ คือ พระนางโสมา  พระนางสกุลา๘พระนางสุมนา๙ และพระ
นางโกศลเทวี๑๐ ทรงมีฐานะเป็นพระเจ้าลุงของพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ๑๑  
 พระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับการศึกษาอย่างดีจากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง ๒ ท่าน คือ  
 (๑) พราหมณ์พาวรี (อาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน)ท่านเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศล แต่หลังจากสิ้น
รัชกาลของพระเจ้ามหาโกศลแล้วได้ขออกบวชเป็นฤๅษี เมื่อครั้งพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพระเยาว์ทรงเคยศึกษาในส านัก
ของพราหมณ์พาวรี๑๒ 
 (๒) อาจารย์ทิศาปาโมกข์แห่งส านักตักกสิลา โดยมีสหายร่วมส านักคนส าคัญ ๒ คน คือมหาลิโอรสของเจ้าลิจ
ฉวี ผู้ครองนครเวสาลีพันธุลเสนาบดีแห่งแคว้นมัลละ๑๓ ผู้สามารถตัดล าไผ่ซึ่งมัดไว้แน่นแล้วถึง  ๑๐๐ ล า ด้วยการตัดเพียง
ครั้งเดียวโดยไม่ให้มีเสียงดัง ทั้ง ๓ เดินทางไปศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้วเดินทางกลับพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีบุคคล
ส าคัญที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักตักกสิลาและมีชีวิตร่วมสมัยกันคือ หมอชีวกผู้ได้ต าแหน่งแพทย์ประจ าพระองค์ของ
พระพุทธเจ้ามาจนตลอดพระชนม์ มหาโจรองคุลิมาลผู้มีความกล้าสามารถฆ่าคนได้เป็นจ านวนพัน แต่สามารถเป็นพระ
อรหันต์ได้ในภายหลัง คนเหล่านี้ได้เรียนวิชาปกครอง วิชาแพทย์ วิชาฟันดาบมาจากมหาวิทยาลัยตักกสิลาทั้งสิ้น๑๔ 
 พระเจ้าปเสนทิโกสลมีพระชายาส าคัญ ๒ พระองค์ คือ (๑) พระนางมัลลิกาเทวี ธิดาของหัวหน้านายมาลาการ
ในนครสาวัตถี พระนางเป็นอัครมเหสีมีรูปโฉมเลอเลิศ และเป็นอุบาสิกาผู้มีปัญญามากและมีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระ
รัตนตรัย๑๕ได้เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ถวายค าแนะน าในราชกิจส าคัญของพระเจ้า ปเสนทิโกศล โดยเฉพาะราชกิจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พระนางมัลลิกาเทวีมีพระธิดา คือ วชิรี๑๖ซึ่งต่อมาได้อภิเษกกับพระเจ้าอชาตศัตรู กล่าวคือ เมื่อแคว้น
มคธท าสงครามชิงกาสิคามกับแคว้นโกศลถึง ๔ ครั้ง ๓ ครั้งแรกพระเจ้าปเสนทิโกลแพ้ แต่ครั้งสุดท้ายพระเจ้าอชาตศัตรู
แพ้และถูกจับ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเห็นว่าเป็นพระภาคิไนยจึงไม่ประหาร เพียงแต่กักบริเวณให้อยู่เป็นเชลย ในที่สุด
พระเจ้าอชาตศัตรูก็ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงวชิรีผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศลเลยได้กาสิคามไปเป็นของขวัญอีก ๑๗ 
พระนางมัลลิกาได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนพระเจ้าปเสนทิโกศล๑๘(๒) พระนางวาสภขัตติยา ราชธิดาแห่งศากยวงศ์ที่ประสูติ
จากพระเจ้ามหานามะกับนางทาสีคนหนึ่ง เกิดจากการที่พระเจ้าปเสนทิโกศลต้องการจะท าความคุ้นเคยกับภิกษุจึงมีพระ

                                         
 ๖ที.สี. (ไทย) ๙/๕๑๐/๒๒๔. 
 ๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๖๐. 
 ๙ขุ.เถรี.อ. (ไทย) ๕๔/๒/๔/๓๘-๓๙. 
 ๑๐องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๕/๑๒๑–๑๒๒.   
 ๑๑องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๕/๑๒๑–๑๒๒.   
 ๑๒ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๔๗/๑/๖/๕๗๘. 
 ๑๓ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๑๔เสฐียร พันธรังษี, นักศึกษามหาวิทยาลัยตักกสิลา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑-๒. 
  ๑๕ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย) ๕๙/๓/๕/๔๒๐-๔๓๙.      
  ๑๖ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๗/๔๓๙. 
  ๑๗เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๔๙ . 
 ๑๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑/๗๙. 



๗๑๗ 
ด าริที่จะขอพระธิดาแห่งพระญาติของพระพุทธเจ้าไว้ในพระราชมนเทียร เจ้าศากยะจึงได้ส่งพระนางมาพระเจ้าปเสนทิ
โกศลทรงพอพระทัยพระนางวาสภขัตติยามาก อภิเษกไว้ในต าแหน่งอัครมเหสี ไม่นานก็ประสูติพระโอรสมีวรรณะเหมือน
ทองค าพระนามว่าวิฑูฑภะ๑๙พระนางวาสภขัตติยานี้ไม่ค่อยจะสนใจศึกษาธรรมะนัก ต่างกับพระนางมัลลิกาเทวีที่สนใจใน
ธรรมมาก 
 หลังจากส าเร็จการศึกษาจากส านักตักกสิลาปเสนทิกุมารพร้อมสหายก็เดินทางกลับเมืองของตน เมื่อพระองค์
เดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้แสดงศิลปะตามที่ได้ศึกษามาในที่ประชุมใหญ่ท้องพระโรง  ปเสนทิกุมารได้รับความ
โปรดปรานจากพระเจ้าโกศลมาก  โปรดให้อภิเษกขึ้นเป็นราชาแห่งแคว้นโกศลต่อจากพระราชบิดา๒๐เมื่อประกาศตนเป็น
พุทธมามกะแล้ว ทรงบ ารุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่  เป็นมหาราชาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากกว่ ามหาราชาใดในสมัย
เดียวกัน๒๑ 
 ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงปกครองทั้งแคว้นโกศลและแคว้นกาสีในคราวเดียวกัน  เนื่องจากอาณาจักรที่
ทรงปกครองกว้างขวางมากจึงมีการมอบหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ไกลเป็นพรหมไทยแก่ผู้ปกครองอ่ืนให้ท าหน้าที่ปกครอง
แทนพระองค์๒๒ และมีการจัดตั้งจารบุรุษไว้คอยสอดส่องความเป็นไปของบ้านเมืองที่อยู่ห่างไกลด้วย  โดยให้แฝงตัวอยู่ใน
รูปของนักบวช คือ ชฎิล นิครนถ์  อเจลก เอกสาฎก ปริพาชกจารบุรุษเหล่านั้นจะกลับเข้าเมืองหลวงเพ่ือกราบบังคมทูล
ความเป็นไปของบ้านเมืองให้พระองค์ทราบอยู่เรื่อยๆ๒๓ ท าให้พระองค์แม้ว่าจะประทับอยู่ในเมืองหลวง แต่ก็ทรงทราบ
เรื่องราวในแคว้นของพระองค์ได้อย่างดี เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นถึงเสด็จออกไปปราบปรามให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
 จากการศึกษาพระราชประวัติของพระเจ้าปเสนทิโกศลพบว่ามีข้อเด่นที่ควรยกย่อง สรุปได้ดังต่อไปนี้( ๑) มี
พระทัยกว้างให้โอกาสคนกลับตัว เช่น กรณีพระราชทานอภัยโทษแก่พระเจ้าอชาตศัตรูผู้แพ้สงครามในการแย่งชิงกาสิ
กคาม๒๔(๒) คบกัลยาณมิตร พระองค์มักจะเข้าไปสนทนากับกัลยามิตรเสมอท าให้ได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารราชกิจ เมื่อได้รับค าแนะน าที่มีเหตุผล ทรงเชื่อและน าไปปฏิบัติจนสามารถป้องกันความเสียหาย เช่น กรณีพระ
พุทธองค์แนะน าให้เลี้ยงดูพระธิดา๒๕ กรณีพระนางมัลลิกาเทวีแนะน าให้เลิกการบูชายัญ๒๖ และให้ถวายอสทิสทาน๒๗(๓) 
มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนามากพระองค์ทรงมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามาก  เพราะทรงเห็นพระมหากรุณาธิคุณที่
สั่งสอนให้ประชาชนมีศีลธรรม ทรงแสดงออกด้วยการกราบไหว้และจูบพระบาทประกาศความเลื่อมใสเมื่อว่างจากราชกิจ
บางวันเสด็จเข้าไปเฝ้าถึง ๓ ครั้งเมื่อเสร็จภารกิจส าคัญก็มักจะเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับทรงปวารณาพระองค์
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่(๔) ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาธรรมและยกย่องผู้ทรงธรรม เห็นได้
จาก  เมื่อทรงคิดค านึงธรรมะแล้วจะเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ธรรมหลายข้อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ภิกษุทรงจ าไว้ เช่น 
ธรรมเจติยสูตร๒๘ หากทรงทราบว่าใครเป็นผู้รอบรู้ธรรมก็จะยกย่องเชิดชูให้ท าหน้าที่สอนธรรม เช่น กรณีมีรับสั่งให้ฉัตต
ปาณิอุบาสกไปแสดงธรรมในพระราชมณเฑียร๒๙ 
 ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ได้พระราชทานต าแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆการายนะผู้เป็น

                                         
 ๑๙ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๒๑-๒๓. 
 ๒๐ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๒๑เสฐียร พันธรังษี, พุทธสถานในชมพูทวีป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หน้า ๓๖๖. 
 ๒๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๑/๔๙๗.  
 ๒๓ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๕๒/๒-๒๘๗. 
   ๒๔เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หน้า ๔๙ . 
  ๒๕ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๗๘. 
 ๒๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๖๐-๑๖๘. 
  ๒๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๖๒-๒๖๙.  
 ๒๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๕-๓๗๔/๔๔๙-๔๕๙. 
 ๒๙ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๖๖/๗๒.  



๗๑๘ 
หลานพันธุลเสนาบดี ท าให้เขาคิดจะแก้แค้นวันหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจ้าศากยะ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปที่นั้นแล้ว ทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้วเสด็จไปวิหารด้วยบริวารด้วยทรงด าริ
ว่า จักถวายบังคมพระพุทธองค์ พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์แก่ทีฆการายนะแล้ว เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีพระองค์
เดียวเท่านั้น๓๐ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีแล้ว ทีฆการายนะก็ถือเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์กลับไปเมืองสาวัตถีตั้ง
วิฑูฑภะให้เป็นพระราชา โดยเหลือม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปัฏฐากคนหนึ่ง   
 พระราชาสนทนากับพระพุทธองค์แล้วเสด็จออกมาไม่เห็นเหล่าทหารทรงทราบเรื่องแล้วจึงคิดจะพาอชาตศัตรู
ผู้เป็นหลานไปจับวิฑูฑภะแล้ว จึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์เพ่ือขอความช่วยเหลือ  แต่เสด็จถึงพระนครเมื่อประตูปิดแล้วใน
เวลาวิกาล จึงบรรทมแล้วในศาลาแห่งหนึ่ง เนื่องจากทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดกอปรด้วยทรงมีพระชนมายุมาก
ถึง ๘๐ พรรษา จึงสวรรคตในเวลากลางคืนนั้น ผู้พบเห็นจึงกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรูจากนั้นจึงรับสั่งให้ถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระเจ้าลุงพร้อมเครื่องสักการะใหญ่๓๑หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูได้ยกทัพไป
ก าจัดแคว้นวัชชีส าเร็จ อีกไม่นานก็ได้ผนวกแคว้นโกศลเข้าไปอยู่ใต้อ านาจแคว้นมคธ ทั้งแคว้นวัชชีและแคว้นโกศลก็เข้าไป
รวมอยู่ในแคว้นมคธ แคว้นมคธก็รุ่งเรืองเป็นแคว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่ เป็นมหาอ านาจสูงสุดและแผ่อ านาจต่อๆ มา๓๒ 
 
๓.สถานการณ์พระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเอาพระทัยใส่ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาก จนส่งผลให้เมือง
หลวงของแคว้นโกศล คือ สาวัตถีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา๓๓ ในเมืองมี
ประชาชนมากถึง ๗ โกฏิ (๕,๗๐๐,๐๐๐ ตระกูล)เป็นพระอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ เป็นปุถุชนประมาณ ๒ โกฏิ กิจของ
พระอริยสาวกมีเพียง ๒ อย่างเท่านั้น คือ ก่อนเวลาฉันอาหารจะพากันถวายทาน หลังเวลาฉันอาหารแล้ว ก็พากันถือ
เครื่องสักการบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ใช้คนให้ถือไทยธรรมมีผ้าเภสัชและน้ าปานะเป็นต้น ไปเพ่ือ
ต้องการฟังธรรม๓๔ พระเจ้าปเสนทิโกศลเอง แม้จะทรงมีภารกิจมาก แต่ก็ไม่ทรงละเลยการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา 
จนท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก๓๕ 
  ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีจึงอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าปเสนทิโกศลโดย
ตลอด แม้แต่อสทิสทานซึ่งในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีการถวายเพียงครั้งเดียว ผู้ที่ถวายก็คือพระนางมัลลิกา
เทวีมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลนั่นเอง๓๖ พระภคินีของพระองค์พระนามว่าสุมนาต่อมาได้เป็นพระอรหันต์พร้อม
ปฏิสัมภิทาได้บวชเป็นภิกษุณี๓๗ 
  อย่างไรก็ตาม ก่อนที่พระเจ้าปเสนทิโกศลจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ก็เคยนับถือศาสนา
พราหมณ์๓๘ ทรงเคยศึกษาค าสอนของเจ้าลัทธิทั้ง ๖ มาก่อน  แต่ก็ไม่พอพระทัยในค าสอนของเจ้าลัทธิเหล่านั้น๓๙ แต่
หลังจากพระองค์เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์ก็ให้การอุปถัมภ์ศาสนาเหล่านั้นตาม
                                         
 ๓๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๔-๓๗๔/๔๕๙-๔๔๙.   
 ๓๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๓๐-๓๕.    
 ๓๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) ,  จาริกบุญ–จารึกธรรม (ฉบับปรับปรุงใหม่),  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๒๖๒-๒๖๓. 
  ๓๓อ.ทุก.อ.(ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๘-๓๖๙.  
  ๓๔ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑/๒/๑/๑๑-๑๒. 
  ๓๕องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๙-๓๗๒.  
  ๓๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๖๕.  
  ๓๗ขุ. เถรี.อ. (ไทย) ๕๔/๔๑๗/๓๘ – ๓๙.    
 ๓๘พระมหาสุทธิพงษ์ ธรรมพิทักษ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปเสนทิโกศล”,วิทยา นิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔), หน้า ๘๕. 
 ๓๙ดูรายละเอียดใน  ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๐๖-๔๐๙. 



๗๑๙ 
สมควร  ไม่มีการกีดกันหรือเบียดเบียนศาสนาอ่ืน  แต่คราวใดมีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างพระพุทธศาสนากับ
ศาสนาอ่ืนก็จะทรงเข้ามาแก้ไขด้วยความยุติธรรม พระองค์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในฐานะกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระบรมเด
ชานุภาพและเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ที่ดี ในฐานะเป็นอุบาสกก็ทรงตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี  ทรงถวายความอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต เป็มธัมมิกราชผู้ใฝ่ธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่  
เมื่อมีข้อสงสัยในธรรมหรือประสบปัญหาก็มีพระนางมัลลิกาคอยถวายค าปรึกษาอยู่ไม่ขาด ในฐานะพระโอรส  พระสวามี
และพระบิดาก็ดูแลพระอัยยิกา พระชายาและพระธิดาอย่างไม่บกพร่อง  
. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมเป็นอย่างมาก และมีพระประสงค์จะให้ทุกคนได้ศึกษา
ธรรมเหมือนพระองค์ด้วย เมื่อทรงพบบัณฑิตผู้รอบรู้ธรรมะจะเป็นคฤหัสถ์หรือภิกษุก็ตามก็จะยกย่องชื่นชม บางครั้งถึงกับ
รับสั่งให้ไปสอนคนในพระราชวังอีกด้วย๔๐ เมื่อทรงทราบว่ามีคนบรรลุธรรมและพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นคนดีก็จะเข้าไป
ยกย่องเชิดชูด้วย๔๑ เมื่อทรงพบว่ามีภิกษุหรือภิกษุณีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่สังคมสงสัยหรือเข้าใจผิดในตัวท่าน  หาก
ทรงเห็นว่าท่านรูปนั้นอยู่ในพระศาสนาแล้วสามารถท าประโยชน์แก่พุทธศาสนาได้ก็จะทรงเข้าไปรับรองความบริสุทธิ์แล้ว
ถวายความอุปถัมภ์ด้วยดี๔๒ พระองค์ทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมและยกย่องเชิดชูธรรมเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะอยู่ใน
ที่ใดหากมีโอกาสก็จะขบคิดพิจารณาธรรมะอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ขณะประทับพักผ่อนอยู่ในที่ประทับส่วนพระองค์ 
จากนั้นบางครั้งก็น าไปเป็นหัวข้อสนทนากับพระนางมัลลิกาเทวี บางครั้งก็น าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคซึ่งพระพุทธองค์
ก็ตรัสรับรองว่าเป็นค าสอนที่ถูกต้อง  พระสังคีตกาจารย์ได้รวบรวมไว้ในคัมภีร์โกสลสังยุต๔๓มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ 
เรื่องความเป็นไปของรัฐและประชาชน๔๔ จะเห็นได้ว่าทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถในด้านการปกครองประเทศ
มากและเอาพระทัยใส่ในการส่งเสริมพระบทศาสนามากที่เป็นเช่นนี้เพราะทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการบริหาร
ประเทศนั่นเอง โดยหลักธรรมที่ทรงใช้เป็นแนวทางในการบริหารบ้านเมืองนั้นปรากฏในคัมภีร์โกสลสังยุต 
 
๔.โกสลสังยุต : ประมวลหลักธรรมส าหรับบริหารของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
 เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าปเสนทิโกศลพบได้ทั่วไปในพระไตรปิฎก แต่จะพบมากในคัมภีร์ สังยุตตนิกาย หมวด
ที่ชื่อว่า “โกสลสังยุต” เนื้อหาตอนี้ว่าด้วยหมวดหมู่ค าสอนที่เกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคกับพระ
เจ้าปเสนทิโกศล  (พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นโกศล) เกิดจากพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปสนทธนากับพระพุทธองค์บ้าง๔๕ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงคิดค านึงธรรมขึ้นแล้วไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงรับรองบ้าง๔๖พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระ
เจ้าปเสนทิโกศลด้วยพระองค์เองบ้าง๔๗ พระเจ้าปเสนทิโกศลสนทนาธรรมกับพระนางมัลลิกาหรือบุคคลอ่ืนแล้วไปกราบ
ทูลให้พระพุทธเจ้าทรงรับรองบ้าง๔๘ เกิดจากการปรารภการกระท าของพระเจ้าปเสนทิโกศลของบุคคลต่าง ๆ แล้ว
พระพุทธเจ้าตรัสรับรองบ้าง๔๙ 
 หลักธรรมในโกสลสังยุตจัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๓ วรรคคือ ปฐมวรรค (หมวดที่๑) ทุติยวรรค (หมวดที่ ๒) และ
ตติยวรรค (หมวดที่ ๓) แต่ละวรรคมีพระสูตร ๕ สูตรบ้าง ๑๐ สูตรบ้าง รวมทั้งหมด ๒๕ สูตร ชื่อวรรคแต่ละวรรคตั้ง
ตามล าดับวรรคที่มีอยู่ในสังยุตนี้ ส่วนชื่อพระสูตรแต่ละสูตรตั้งตามชื่อบุคคลหรือสาระส าคัญในสูตรนั้นๆหลักธรรมในโก

                                         
  ๔๐ดูรายละเอียดใน   ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๖๖-๗๒.  
  ๔๑ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๔๑/๑/๑/๓๔๕. 
  ๔๒ดูรายละเอียดใน  ม.ม. (ไทย) ๔๒/๕๒๑-๕๓๔/๑๔๑-๑๖๙. 
  ๔๓ส ส. (ไทย) ๑๕/๓๒๒–๔๑๕/๔๐๖-๕๒๘. 
 ๔๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาช าระแล้วหรือยัง, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๔-๕. 
  ๔๕เช่น ทหรสูตร. ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๗-๑๒๘. 
  ๔๖เช่น ปิยสูตร. ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๕/๑๓๒-๑๓๓. 
  ๔๗เช่น โทณปากสูตร. ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
  ๔๘เช่น อัปปกสูตร. ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๙/๑๓๗. 
  ๔๙เช่น ยัญสูตร. ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙. 



๗๒๐ 
สลสังยุตนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน แต่ด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือ หลัก ธรรมส าหรับเป็นแนวทางบริหารซึ่งพระเจ้าปเสนทิ
โกศลเคยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจนท าให้แคว้นโกศลของพระองค์เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ปรากฏ 
 
๕.การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต 
 เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาและให้เห็นหลักการบริหารด้านต่างๆของพระเจ้าปเสนทิโกศลจะได้ยกหลักธรรมที่ทรง
ใช้ในการบริหาร ๕ ด้านมาน าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ การบริหารงานด้านการปกครอง 
 ในฐานะที่พระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นพระราชาของแคว้นมหาอ านาจ แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก การใช้อ านาจปกครองประเทศของพระองค์จึงอิงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย 
หลักการปกครองประเทศในคัมภีร์โกสลสังยุตมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (๑) การไม่ก่อเวร : หลักการปฏิบัติในคราวต้องใช้ก าลังปราบปราม 
 ในการปกครองประเทศย่อมมีทั้งที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและต้องพบปัญหาความขัดแย้ง เมื่อ

บ้านเมืองมีปัญหาผู้มีอ านาจปกครองต้องเข้ามาแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีละมุน
ละม่อมบ้าง ตามแต่สถานการณ์ จากการศึกษาพบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลแม้จะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สนใจในธรรม
แต่ในการปกครองบ้านเมืองด้วยความเข้มแข้ง เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็กระท าศึกสงครามด้วยจตุรงคินีเสนา ๕๐โดยเฉพาะกับ
พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ครองแคว้นมคธ ในการรบ ๓ ครั้งแรก พระเจ้าปเสนทิโกศลแพ้ แต่พอครั้งที่ ๔ พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทรงชนะพระเจ้าอชาตศัตรูและได้จับเป็นเชลยศึกได้ ทรงพระด าริว่า  ถึงแม้พระเจ้าอชาตศัตรูจะประทุษร้ายเราผู้มิได้
ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้า พลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้ าอชาต
ศัตรูแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไป๕๑ พร้อมกับโปรดให้พระเจ้าอชาตศัตรูอภิเษกกับเจ้าหญิงวิชิรีผู้เป็นราชธิดาและได้
ให้กาสิคามไปเป็นของขวัญอีก๕๒ 
 การด าเนินรัฐปสาสโนบายของพระองค์ต่อพระเจ้าอชาตศรัตรูท าให้สามารถยุติความขัดแย้งระหว่างสองพระ

นครที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ท าให้พระองค์ไม่ต้องกระท าบาปอันจะเกิดจากการท าสงคราม เพราะหากท าสงครามตอบ
โต้กันไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่มีวันสิ้นสุด ต่างฝ่ายก็ต้องตอบโต้กันด้วยก าลังพล ผลเสียย่อมเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย๕๓ ในการใช้ก าลัง
ปราบปรามไม่ว่าจะได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้ไม่มีผลดีแก่ฝ่ายใดเลย ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์๕๔ดังนั้น 
การหลีกเลี่ยงการท าร้ายกันแล้วหาวิธีการสงบด้วยการไม่ก่อเวรจึงเป็นทางออกของปัญหาอย่างหนึ่งที่ควรปรับใช้ให้เหมาะ
กับสถานการณ์ 
 ในการปกครองบ้านเมืองสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน เมื่อบ้านเมืองมีปัญหาผู้มีอ านาจปกครองต้องเข้ามาแก้ไข
อย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีละมุนละไมบ้าง ตามแต่สถานการณ์ ปัญหาบ้านเมือง
บางอย่างหากใช้วิธีรุนแรงมีแต่จะเพ่ิมความรุนแรงไปเรื่อยๆ แต่หากใช้วิธีละมุนละไมและเข้าให้ถึงปัญหาย่อมมีทางที่จะ
แก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น หากใช้ความรุนแรงโดยไม่
พยายามท าความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้ามและประชาชนในพ้ืนที่คงหาทางสงบยาก ทางที่เป็นไปได้ควรใช้ทั้งหลักนิติธรรม 
หลักความเป็นธรรม และหลักเมตตาธรรมประกอบกัน 
 (๑) หลักนิติธรรม คือ หากมีผู้กระท าผิดกฎหมายต้องติดตามตัวมาลงโทษตามกฎหมายไม่ละเว้น แต่ต้องเปิด
โอกาสให้ได้ต่อสู้คดีความอย่างเต็มที่ ไม่ปิดก้ันการพิสูจน์ความจริงต่อศาล 

                                         
 ๕๐จตุรงคินีเสนา คือ กองทัพอันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ พลช้าง พลม้า พลรถ และ พลเดินเท้า. 
 ๕๑ดูรายละเอียดใน ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
  ๕๒เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หน้า ๔๙. 
 ๕๓ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
 ๕๔ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๓๖๙-๓๗๐.  



๗๒๑ 
 (๒) หลักความเป็นธรรม คือ เมื่อมีประชาชนถูกท าร้ายหรือถูกใส่ร้ายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม  รัฐต้องเข้า
ไปดูและเยียวยาให้ได้รับความเป็นธรรม   
 (๓) หลักเมตตาธรรม คือ เมื่อผู้กระท าผิดส านึกตนได้  หรือในการด าเนินนโยบายต่างๆ ต้องค านึงเสมอว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งก็เป็นพ่ีน้องร่วมชาติ  ไม่ควรใช้ความรุนแรงโดยขาดความเมตตา เมื่อเขาได้รับโทษตามสมควรแก่ความผิดแล้วก็
ควรได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นคนดี 
 หลักการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับพระจริยาของพระเจ้าปเสนทิโกศลแต่ครั้งอดีต ดังเห็นได้จาก เมื่อทรงจับได้
ว่าพวกเดียรถีย์ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่ากระท าฆาตกรรมนางสุนทรีปริพาชิกา  พระองค์ก็ใช้หลักนิติธรรมตัดสินอย่าง
เด็ดขาด๕๕ เมื่อทรงทราบว่านางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมก็ทรงใช้หลักนิติธรรมเปิด
โอกาสให้ช าระข้อกล่าวหาอย่างโปร่งใส๕๖  เมื่อทรงชนะสงครามกับพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นพระนัดดาก็ทรงเลือกที่จะใช้
หลักเมตตาธรรมเพื่อยุติความขัดแย้งของสองแคว้นที่มีมาอย่างยาวนานดังได้กล่าวมา๕๗ 
 (๒) ความไม่ประมาทในกุศลธรรม : ธรรมท่ีพึงหวังจากการมีมิตรดี   
 ในสมัยพุทธกาลมีการปกครอง ๒ ประเภท คือ แบบราชาธิปไตย๕๘ และแบบสมาพันธรัฐ๕๙ทั้งสองระบอบการ
ปกครองพระพุทธองค์ให้ความส าคัญที่ผู้ปกครองว่าจะต้องมีธรรมเป็นหลัก  รัฐแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช
มักเป็นรัฐใหญ่และมักเข้าไปรุกรานรัฐเล็กๆ ท าให้เกิดความเดือดร้อนขึ้น  พระพุทธองค์จึงเสนอข้อแก้ไขด้วยการให้
ผู้ปกครองเป็นธรรมิกราช คือ  พระราชาผู้ตั้งมั่นในธรรม เพ่ือจะได้ขยายธรรมแทนการขยายอ านาจ คนที่อยู่ใต้ปกครองจะ
ได้อยู่อย่างมีความสุข  ส่วนรัฐแบบสมาพันธรัฐซึ่งมักจะขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เสนอให้ยึดหลักอปริหานิยธรรม
ซึ่งเป็นธรรมให้เกิดความสามัคคีในหมู่ เพราะถ้ามีความสามัคคีธรรมรัฐเล็กๆ ก็จะรวมตัวกันมากขึ้นพอที่รัฐใหญ่จะรุกราน
ได้ยาก เมื่อรัฐทั้งสองประเภทล้วนแต่ยึดมั่นในธรรมแล้วการรุกรานจากภายนอกก็ไม่เกิดขึ้น การท านุบ ารุงประชาชนโดย
การยึดเอาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเฉลี่ยผลผลิตไปสู่ส่วนรวมก็จะท าให้เกิดความสุขแก่ประชาชนในรัฐ๖๐ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลปกครองแคว้นโกศลด้วยระบอบราชาธิปไตย  พระพุทธองค์จึงทรงให้ความส าคัญกับ
พระองค์มาก  เมื่อจะทรงบริหารบ้านเมืองผิดพลาดพระพุทธองค์ก็จะให้ค าแนะน าแนวทางที่ถูกต้องให้ ทรงเอาพระทัยใส่
ด้วยการแสดงธรรมอยู่เสมอดังที่ปรากฏในคัมภีร์โกสลสังยุตและในคัมภีร์อ่ืนๆ มากมาย ทั้งนี้ก็ด้วยทรงมุ่งหวังให้เป็น
พระราชาผู้ตั้งมั่นในธรรม 
 ในการปกครองบ้านเมืองยุคปัจจุบันแม้จะปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน แต่ก็ต้องให้ความส าคัญแก่ผู้ปกครองด้วย ต้องคัดเลือกให้ดีและต้องคอยก าชับตรวจสอบให้ผู้ปกครองตั้งมั่นใน
หลักธรรมด้วย เมื่อได้ผู้ปกครองมีธรรมะก็จะน าพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตได้ แต่ถ้าได้
ผู้ปกครองไม่ไม่ยึดมั่นธรรมะก็จะน าพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่๖๑ 
 ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลแสดงนัยส าคัญว่า หากพระราชาซึ่งเป็นผู้ปกครอง
เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพ่ือนดี อาศัยธรรมอย่างหนึ่งคือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายจะส่งผลให้บุคคลผู้อยู่
ใกล้ชิด คือ นางสนมผู้ตามเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ตามเสด็จ กองทัพ ชาวนิคม ชาวชนบท ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมไป
ด้วย จักส่งผลให้แม้พระองค์เองเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วแม้ท้องพระคลังก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา
แล้ว๖๒ 

                                         
   ๕๕ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๑๙๕-๒๐๐. 
   ๕๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๐๓-๒๐๘. 
    ๕๗ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
   ๕๘เช่น แค้นกาสีและแคว้นโกศล.   
   ๕๙ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา้ ๓-๔. 
   ๖๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 
   ๖๑ขุ.ชา.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๕๘/๓/๔/๖๐๙-๖๑๐. 
   ๖๒ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๔-๑๕๕. 



๗๒๒ 
 (๓) ละเว้นการเบียดเบียนประชาชน 
 ในการปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันจะต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ นโยบายต่าง ๆ ที่จะด าเนินการก็ต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายและต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนด้วย  หากมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมต้อง
ระมัดระวัง  กฎหมายมี่ตราขึ้นจึงต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๒ ประการ คือ   
 (๑)เพ่ือสร้างสภาพที่มนุษย์จะอยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นอันดี 
 (๒) เพ่ือให้สภาพที่สงบเรียบร้อยนั้นเป็นเครื่องเกื้อหนุนต่อการที่มนุษย์ทุกๆ คนจะเข้าถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้น
ไป คือ เป็นการสร้างสภาพเอ้ือต่อการที่บุคคลจะได้พัฒนาความสามารถในการจะมีชีวิตที่ดี๖๓ 
 เมื่อคราวที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้รับค าแนะน าให้ท าการบูชายัญเพ่ือแก้ไขเหตุร้ายตามค าแนะน าของ
พราหมณ์ปุโรหิต หากทรงกระท าตามนั้นจริงจะเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนและสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ต้องใช้ใน
พิธี  เพราะไม่เป็นไปเพ่ือสร้างสภาพที่มนุษย์จะอยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นอันดี แต่ต่อมาพระนางมัลลิกาได้ทัดทาน
ไว้แล้วเชิญเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนได้สดับพระธรรมเทศนาได้รับฟังความจริงทั้งหมดจึงได้ยกเลิกพิธีบูชายัญนั้น 
 การด าเนินนโยบายต่างๆ ในปัจจุบัน ผู้ปกครองต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่ประชาชนด้วย ใน
ปัจจุบันจึงพยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้นโยบายที่ด าเนินการโดยรัฐส่งกระทบต่อประชาชน เช่น การเปิดให้มีการท า
ประชาพิจารณ์ การตั้งหน่วยงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   การจัดตั้งศาลปกครอง  อนึ่ง เนื่องจากอาณาจักรที่ทรง
ปกครองกว้างขวางมากจึงมีแนวทางบริหาร งานด้านการปกครองที่เป็นการเฉพาะอีก ๓ อย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การมอบหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ไกลเป็นพรหมไทยแก่ผู้ปกครองอ่ืนให้ท าหน้าที่ปกครองแทนพระองค์๖๔ 
 (๒) การจัดตั้งจารบุรุษไว้คอยสอดส่องความเป็นไปของบ้านเมืองที่อยู่ห่างไกลด้วย โดยให้แฝงตัวอยู่ในรูปของ
นักบวช คือ ชฎิล นิครนถ์ อเจลก เอกสาฎก ปริพาชกจารบุรุษเหล่านั้นจะกลับเข้าเมืองหลวงเพ่ือกราบบังคมทูลความ
เป็นไปของบ้านเมืองให้พระองค์ทราบอยู่เสมอ๖๕ พระองค์แม้ว่าจะประทับอยู่ในเมืองหลวง แต่ทรงทราบเรื่องราวในแคว้น
ของพระองค์  เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจึงเสด็จออกไปปราบปรามจนสงบเรียบร้อย 
 (๓) บางครั้งเมื่อต้องการแสดงพระราชอ านาจก็ทรงท าศึกสงครามอย่างแข้มแข็ง เมื่อได้ชัยชนะก็จัดการกับคู่
ต่อสู้ด้วยอุบายอันแยบคาย โดยเฉพาะกรณีทรงท าสงครามกับพระเจ้าอชาตศัตรู  กล่าวคือ แคว้นมคธท าสงครามชิงกาสิ
คามกับแคว้นโกศล ๔ ครั้ง ใน ๓ ครั้งแรกพระเจ้าปเสนทิโกลแพ้ แต่ครั้งสุดท้ายพระเจ้าอชาตศัตรูแพ้และถูกจับกุม พระ
เจ้าปเสนทิโกศลเห็นว่าเป็นพระราชภาคิไนยจึงไม่ประหาร เพียงแต่กักบริเวณให้อยู่เป็นเชลย ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้
อภิเษกกับเจ้าหญิงวชิรีผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศลทั้งได้กาสิคามไปเป็นของขวัญอีก๖๖ 
 ต่อมา หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระเจ้าอชาตศัตรูทรงยกทัพไปก าจัดแคว้นวัชชีส าเร็จ อีกไม่นานได้
ผนวกแคว้นโกศลเข้าไปอยู่ใต้อ านาจแคว้นมคธ ทั้งแคว้นวัชชีและแคว้นโกศลก็เข้าไปรวมอยู่ในแคว้นมคธ แคว้นมคธก็
รุ่งเรืองเป็นแคว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่ เป็นมหาอ านาจสูงสุดและแผ่อ านาจต่อๆ มา๖๗ 
 ๕.๒ การบริหารงานด้านอ านวยความยุติธรรม 
 การบริหารด้านที่ ๒ ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงท าได้ค่อนข้างดี คือ การอ านวยความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาคดีต่างๆ นั้น บางครั้งก็เกิดปัญหา ผู้บริหารบ้านเมืองต้องใช้ความรอบคอบแก้ไข ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิ
โกศลเสด็จออกประทับนั่งฟังการพิจารณาคดีความในคดีพวกอมาตย์รับสินบนเข้ามาก่อนนั่งวินิจฉัยคดี ก็ตัดสินให้ผู้มิใช้
เจ้าของทรัพย์สินกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินไป พระราชาทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงพระด าริว่า ต่อหน้าเราผู้เป็นใหญ่ใน

                                         
   ๖๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑),๗๐. 
 ๖๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๑/๔๙๗.  
 ๖๕ส .ส. (ไทย) ๒๔/๓๕๕/๔๕๒. 
 ๖๖ส .ส . (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘-๑๔๙. 
 ๖๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ–จารึกธรรม, หน้า ๒๖๒-๒๖๓. 



๗๒๓ 
แผ่นดิน อ ามาตย์พวกนี้ยังกระท าถึงเพียงนี้ลับหลังเรา เขาจักไม่ท ากระไรได้ จึงมีพระด าหริจะให้วิฑูฑภเสนาบดีมาท า
หน้าที่ตัดสินคดีและแก้ปัญหาการตัดสินคดีแบบไม่ยุติธรรม๖๘ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทราบ พระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าสิ่งที่พวกอ ามาตย์
เหล่านั้นท าจักเป็นไปเพ่ือความทุกข์แก่พวกเขาตลอดกาลนาน ที่พวกอ ามาตย์วินิจฉัยเหล่านั้นกระท าเช่นนั้นเพราะกาม
เป็นเหตุ๖๙กามจึงเป็นสิ่งที่ผู้วินิจฉัยคดีพึงละเว้น การบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าปเสนทิโกศล  เมื่อมีการก่อคดีความขึ้น
จะมีการพิจารณาคดีอย่างเป็นระบบ โดยจะกระท าต่อหน้าบุคคล ๓ ฝ่ายในศาลาวินิจฉัยคดี๗๐ มีองค์ประกอบ คือ  
 (๑)โจทก์ ได้แก่ บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของคนอ่ืน เช่น ผู้ถูกลักขโมยทรัพย์สินหรือถูกโกง
ทรัพย์ 
 (๒) จ าเลย ได้แก่ บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เช่น บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการลักขโมยหรือ
ฉ้อโกงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 
 (๓)ผู้พิจารณาคดี ได้แก่ อ ามาตย์ผู้วินิจฉัยคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชา มีหน้าที่ไต่สวนความผิด
แล้วตัดสินความตามสมควรแก่ความผิด๗๑ 
 ดังนั้น บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วินิจฉัยคดีในการท าหน้าที่ตัดสินคดีความจะต้องท าใจให้เป็นกลาง
ปราศจากอคติทั้ง ๔ ประการคือ ล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะโกรธ ล าเอียงเพราะหลงไม่รู้ หรือล าเอียงเพราะกลัว 
จากนั้นให้ยึดมั่นในสุจริตธรรมแล้วท าการวินิจฉัยคดีความไปตามข้อเท็จจริงจึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้วินิจฉัยผู้ตั้งมั่นในธรรม 
 ๕.๓ การบริหารงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องอาศัยความสามัคคี การจะยึดกุมจิตใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีวิธี
เรียกว่า หลักการสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือสามารถด ารงชีพอยู่ต่อไปได้ การ
สงเคราะห์กันควรท าทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่ประสบกับความเดือดร้อน เช่น ยามยากจน ยามประสมภัยพิบัติหรื อ
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะกับคนพิการไร้สมรรถภาพหรือญาติผู้พิการแต่ก าเนิด สมควรที่จะได้รับการสงเคราะห์เป็นกรณี
พิเศษ อย่างไรก็ตาม การให้การสงเคราะห์โดยทั่วไปมักจะเน้นไปที่การให้ปัจจัย ๔ เพ่ือน าไปใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  มี
ลักษณะส าคัญ ๒ ประการ คือ 
 (๑) การให้เพ่ืออนุเคราะห์ ช่วยเกื้อหนุนคนตกทุกข์ได้ยาก อดอยาก หรือประสบภัยพิบัติ  ให้เขามีโอกาส
เป็นอยู่และตั้งตัวขึ้นมาได้ 
 (๒) การให้เพ่ือบูชาคุณ คือ ให้เพ่ือยกย่องเชิดชูผู้มีพระคุณมีพ่อแม่หรือผู้มีคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่จะน าคนก้าวไปใน
การท าคุณความดีเป็นแบบอย่างแก่สังคม และสนับสนุนผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้มีก าลังใจท าความดียิ่งขึ้นไป๗๒แต่หลักการ
สังคมสงเคราะห์๗๓ ในพระพุทธศาสนาจะมีเนื้อหากว้างขวางครอบคลุมกว่า  ส่งผลถึงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ 
 ในการสงเคราะห์ประชาชนของพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น ทรงยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นแนวทาง
ส าหรับบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารหรือปกครองบ้านเมืองรูปแบบต่างๆ มีอรรถาธิบายดังนี้ 
 (๑) สัสสเมธะ ความฉลาดในการบ ารุงข้าวกล้า, มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร  
ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ เมื่อท าให้ทั่วถึงจะท าให้ในบ้านเมืองมีอาหารเพียงพอแก่การบริโภค ท าให้ผู้คนไม่อด
อยาก  ถือเป็นการบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  มีภาวะทางเศรษฐกิจดี มีแรงงานในทางบวก คนมีงานท า 

                                         
 ๖๘ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๓๔.    
 ๖๙ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๘/๑๓๖. 
 ๗๐ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๖๘.  
 ๗๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๖๘.  
  ๗๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), บุญ-บารมี  ที่จะกู้แผ่นดินไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
  ๗๓สังคมสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้.   



๗๒๔ 
ให้มีข้าวกล้าบริบูรณ์  ผู้ปกครองต้องฉลาดในการพิจารณาถึงโภคผล ผลิตผล อันเกิดในแผ่นดิน แล้วผ่อนผันเก็บเอาแต่
ส่วนแห่งสิ่งนั้น ๆ มิใช่เก็บริบเอาทั้งหมด๗๔ 
 (๒) ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถให้ท าหน้าที  เมื่อท าอย่าง
ทั่วถึงจะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีแก่หน่วยงานราชการ  ข้าราชการที่ดีจะได้มีก าลังใจในการท าหน้าที่  ส่วนข้าราชการที่ไม่ดีก็
จะถูกก าจัดโดยระบบ  เมื่อได้คนดีมาท าหน้าที่ก็จะส่งผลดีต่อบ้านเมืองโดยส่วนรวม   
 (๓)  สัมมาปาสะ ความรู้จักผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวใน
พาณิชยกรรมเป็นต้น เมื่อท าอย่างทั่วถึงจะท าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีทุนเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ จะ
ท าให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมเติบโตยิ่งขึ้น โดยจัดท าเอกสารการกู้ยืมแก่เหล่าผู้คนที่ยากจน แล้วมอบให้ทรัพย์หนึ่งพันสอง
พัน ปลอดดอกเบี้ย ๓ ปี ถือเป็นความฉลาดในการแก้ปัญหาสังคมตามความต้องการของประชาชน 
 (๔) วาชเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันอันดูดดื่มน้ าใจ น้ าค าควรดื่ม คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย 
ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีและความนิยม
เชื่อถือ๗๕ 
 ประเทศที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยราชสังคหวัตถุ ๔ อย่างนี้ ย่อมมั่นคง แผ่ขยายมีข้าวน้ ามาก มีความเกษม 
ไร้ภยันตราย ผู้คนทั้งหลายก็ร่าเริงบันเทิงใจ ไม่ต้องปิดประตูบ้านเรือนเนื่องจากโจรผู้ร้ายมีน้อย๗๖ 
 ๕.๓ การบริหารงานด้านอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 
 เนืองจากเมืองสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลเป็นเมืองที่มีเจ้าลัทธิอาศัยอยู่มาก โดยเฉพาะเจ้าลัทธิทั้ง ๖ ถือได้ว่าได้
เผยแผ่ศาสนาอยู่ในเมืองนี้มานาน ต่อเมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองค์ก็มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองสา
วัตถีนี้นานมากถึง ๒๕ พรรษา จึงเป็นธรรมดาที่เมื่อมีคนหลายศาสนาอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน ย่อมจะมีขัดแย้งกันมาก
เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ขอแบ่งสถานการณ์การเผยแผ่ลัทธิศาสนาในเมืองสาวัตถีเป็น ๒ สถานการณ์ คือ สถานการณ์ปกติ 
ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา และ สถานการณ์ท่ีเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)สถานการณ์ปกติ : ต่างคนต่างเผยแผ่ลัทธิศาสนาของตน 
 ในสถานการณ์ปกติ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและลัทธิศาสนาอ่ืนเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากพระเจ้าพระเจ้าปเสนทิโกศล นักบวชเจ้าลัทธิและเหล่าสาวกส่วนมากก็มีความสามัคคีปรองดองกันดี 
ที่เป็นนักบวชก็ให้เกียรติกันในฐานะบรรพชิต ที่เป็นสาวกก็ให้เกียรติกันฐานะเป็นสาวกท่ีดีบ้าง เป็นเพื่อนกันบ้าง  
 แคว้นโกศลเป็นดินแดนที่มีนักบวชเจ้าลัทธิอาศัยอยู่จ านวนมาก แม้พระเจ้าปเสนทิโกศลจะประกาศพระองค์
เป็นอุบาสก แต่ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้องปกครองบ้านเมืองที่มีประชาชนนับถือลัทธิศาสนาต่างกันพระองค์ก็วาง
พระองค์ในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างดีกับศาสนาอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าไปพบปะ การสนทนา และการถวายความอุปถัมภ์ เห็นได้จากการที่พระองค์ยังให้ความอุปถัมภ์ศาสนาอ่ืนตาม
สมควร ดังปรากฏว่า  พระองค์ทรงพระราชทานเนยใสบ้าง น้ ามันในพระคลังบ้าง แก่สมณพราหมณ์หรือปริพาชก (ปริพา
ชิกา) เพียงพอต่อการดื่ม แต่ไม่ให้น าไปในที่อ่ืน๗๗ เมื่อมีกรณีขัดแย้งระหว่างศาสนาก็ไม่ทรงนิ่งดูดาย  แต่จะเข้ามาคลี่คลาย
ปัญหาด้วยพระองค์เอง    
 พระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลได้สร้างอารามเป็นที่ชุมนุมของนักบวชในลัทธิภายนอก ในที่
นั้นพวกพราหมณ์เริ่มต้นด้วยปกิตารุกขพราหมณ์และโปกขรสาติพราหมณ์  นิครนถ์และพวกบรรพชิตมีอเจลกและ
ปริพาชกเป็นต้นประชุมประกาศสนทนาแสดงลัทธิของตนๆ อารามนั้นจึงเรียกว่า สมยัปปวาทกะเพราะเป็นที่ประชุมแสดง
ลัทธิ ติณฑุกาจีระเพราะล้อมด้วยแถวต้นมะพลับ และ เอกสาลกะเพราะหมายถึงศาลาหลังหนึ่ง เอกสาลกะนั้นเป็นสวน

                                         
  ๗๔ทินพันธ์  นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หจก. สหายบล็อกและการพิมพ์, 
๒๕๔๓), หน้า ๒๕. 
   ๗๕ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๔๕-๔๔๖. 
   ๗๖ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๔๖.  
 ๗๗ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๖/๑๙๖-๑๙๗.   



๗๒๕ 
ของพระราชเทวีของพระเจ้าปเสนทิโกศลพระนามว่ามัลลิกา ดาดาษด้วยดอกไม้และผลไม้  เพระท าเป็นอารามจึงเรียกว่า
อารามของพระนางมัลลิกา๗๘ 
 (๒)สถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง : ใช้หลักปรองดองและยึกเหตุผลในการแก้ปัญหา 
 ในสังคมที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก เป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้คนทั้งหมดมีความเห็นตรงกัน  เมื่อ
ความเห็นไม่ตรงกันย่อมมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดา ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษย์ ความขัดแย้ง
อย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น คือ ความขัดแย้งทางศาสนา ส าหรับในเมืองสาวัตถีนั้น พบว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาอยู่
หลายครั้ง แต่ครั้งที่พระเจ้าปเสนทิโกศลมีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยตรงคือ กรณีเดียรถีย์วางแผนแย่งชิงพ้ืนที่
สร้างอารามใกล้วัดเชตวัน 
 ปัญหาเกิดขึ้นจากการที่พวกเดียรถีย์เห็นว่า เหตุที่พระพุทธองค์และพระสาวกได้ลาภสักการะมากมายนั้นเป็น
เพราะสร้างวัดในพ้ืนที่ที่เหมาะ หากใครได้สร้างวัดในบริเวณนั้นก็จะได้ลาภสักการะมากมายเช่นกัน  จึงหาทางที่จะได้
สร้างอารามปริพาชกใกล้ๆ กับวัดเชตวัน เมื่อตกลงกันได้จึงรวบรวมสินบนจากศิษย์แล้วมองให้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งก็
ทรงรับไว้แล้วให้สร้างอารามขึ้นได้ ขณะที่ก าลังก่อสร้างนั้น พวกเดียรถีย์ส่งเสียงดังรบกวนการปฏิบัติธรรมในวัดเชตวัน 
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามทราบความจริง จึงต้องการคัดค้านไม่ให้มีการสร้างอารามปริพาชกในบริเวณดังกล่าว เพราะจะ
ท าให้นักบวชทะเลาะกัน จึงไปแสดงเหตุผลให้พระราชายับยั้งเสีย วาระแรกส่งภิกษุไปบอก วาระท่ีสองส่งอัครสาวกท้ังสอง
ไปบอก แต่พระราชาก็ไม่ออกมารับฟัง วาระที่สองทรงเสด็จไปพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลต้อง
ออกมาต้อนรับ  
 หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์จึงชี้แจงให้เห็นว่า การสร้างอารามปริพาชกใกล้กับวัดเชตวันนั้นมี
แต่จะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างศาสนา จะท าให้นักบวชในสองศาสนาทะเลาะกัน ผลทีจะเกิดตามมาคือศาสนิกของสอง
ศาสนาก็จะทะเลาะกันตามมา ความวุ่นวายก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแย้งทาง
ศาสนานี้อาจถึงท าให้บ้านเมืองล่มจม โดยทรงยกเรื่องในประวัติศาสตร์มาเป็นตัวอย่างด้วย๗๙ 
 การที่พระเจ้าปเสนทิโกศลอนุญาตให้เดียรถีย์สร้างวัดตามที่ขอนั้น มองอย่างผิวเผินอาจเห็นว่าเป็นการถวาย
ความอุปถัมภ์แก่เดียรถีย์อย่างเท่าเทียม เหมือนอย่างที่ถวายแก่พระพุทธ ศาสนา หรืออาจมองว่าเป็นการสร้างความ
ปรองดอง เพราะเมื่อเดียรถีย์ได้ตามที่ขอย่อมพอใจ แต่หากมองให้ดี การสร้างอารามใกล้วัด เชตวันนั้นมีแต่จะสร้างความ
ขัดแย้ง เพราะพวกเดียรถีย์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก หากปล่อยให้สร้างวัดเสร็จย่อมจะเกิดความแตกแยก ทั้งในหมู่
นักบวช (พระสงฆ์กับเดียรถีย์) และหมู่สาวก (อุบาสกอุบาสิกากับสาวกของเดียรถีย์)ชาวพุทธย่อมรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม เพราะต้องพบกับความวุ่นวายและการแย่งชิงสาวกสถานการณ์เช่นนี้ส าหรับพระอริยเจ้าคงพอทนได้ แต่
ส าหรับปุถุชนคงจะทนไม่ได้แน่ เมื่อทนไม่ได้ย่อมมีการทะเลาะวิวาทตามมาแน่นอน เมื่อพระพุทธองค์เห็นเป็นเรื่องใหญ่
และทรงชี้แจงด้วยเหตุผลแล้วพระราชาก็เห็นคล้อยตามจึงรับสั่งให้ยกเลิกโครงการนั้นเสีย จากนั้นรับสั่งให้น าเครื่อง
อุปกรณ์เหล่านั้นมาสร้างวัดราชการามส าหรับเป็นที่พักของเหล่าภิกษุณี ปัญหาจึงเป็นอันยุติฝ่ายเดียรถีย์ซึ่งมีเจตนาไม่
บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถสร้างความวุ่นวายได้ส าเร็จ วัดเชตวันก็ยังคงสงบร่มเย็นต่อไป 
  
๕.สรุป 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่ปกครองแคว้นขนาดใหญ่และมีอ านาจมากที่สุด คือ พระ
เจ้าปเสนทิโกศลผู้ปกครองแค้นโกศลและแคว้นกาสี ทรงมีอิทธิพลทั้งทางด้านการเมือง คือเป็นประมุขของพระราชาทั้ง ๕ 
เป็นที่เกรงใจของแค้นอ่ืนๆ อีกทางหนึ่งนั้น ทรงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอุปถัมภ์บ ารุงศาสนาต่างๆในแคว้นของ
พระองค์ด้วย แม้ภายหลังจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ทรงให้การสนับสนุนศาสนาอ่ืนๆ ด้วย เรื่องราวของพระองค์
พบได้ทั่วไปในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แต่ที่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่พบในคัมภีร์โกสลสังยุต หมวดหมู่ค าสอนนี้
เกิดจากการสนทนาธรรมระหว่างพระผู้มีพระภาคกับพระเจ้าปเสนทิโกศลบ้าง เกิดจากพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไป
                                         
 ๗๘ม.ม.อ. (ไทย) ๒๐/๒/๑/๖๑๔.    
 ๗๙ส .ม.อ. (ไทย) ๓๑/๕/๒/๓๐๗-๓๑๑. 



๗๒๖ 
สนทนากับพระพุทธองค์บ้างพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงคิดค านึงธรรมขึ้นแล้วไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงรับรองบ้าง
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยพระองค์เองบ้าง พระเจ้าปเสนทิโกศลสนทนาธรรมกับพระนางมัลลิกา
หรือบุคคลอ่ืนแล้วไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงรับรองบ้างเกิดจากการปรารภการกระท าของพระเจ้าปเสนทิโกศลของ
บุคคลต่าง ๆ แล้วพระพุทธ เจ้าตรัสรับรองบ้าง  
 หลักธรรมในโกสลสังยุตจัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๓ วรรคคือ ปฐมวรรค (หมวดที่ ๑) ทุติยวรรค (หมวดที่ ๒) และ
ตติยวรรค (หมวดที่ ๓) รวมทั้งหมด ๒๕ สูตร ชื่อวรรคแต่ละวรรคตั้งตามล าดับวรรคที่มีอยู่ในสังยุตนี้ ส่วนชื่อพระสูตรแต่
ละสูตรตั้งตามชื่อบุคคลหรือสาระส าคัญในสูตรนั้นๆ หลักธรรมในโกสลสังยุตนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน แต่ด้านหนึ่งที่
น่าสนใจคือ หลัก ธรรมส าหรับเป็นแนวทางบริหารซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเคยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจนท าให้แคว้นโกศล
ของพระองค์เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ปรากฏ จากการศึกษาพบว่าโกสลสังยุต คือ ประมวลพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระ
เจ้าโกศลผู้เป็นกษัตริย์มหาอ านาจในสมัยพุทธกาล พระองค์มีความยิ่งใหญ่ทั้ งด้านอาณาจักรคือเป็นประมุขแห่งพระราชา
ทั้ง ๕ และยิ่งใหญ่ทางศาสนจักรคือทรงให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ส่งผลให้พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในแคว้นโกศล พระพุทธเจ้าเองก็จ าพรรษาในเมืองสาวัตถุนานถึง ๒๕ พรรษา  
 หลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจ าแนกเป็นหลายหมวด ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน แต่ด้านที่น่าศึกษาคือ
ด้านการบริหาร ทั้งนี้เพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ใช้ธรรมเหล่านี้ในการบริหารประเทศจึงส่งผลท าให้แคว้นของพระองค์
เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาอ านาจจนตลอดรัชกาล สรุปหลักธรรมที่ทรงใช้เป็นหลักในการบริหาร ๔ ด้านที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้(๑) 
ด้านการปกครองประเทศ ทรงอาศัยหลักนิติธรรม ยุติธรรมและเมตตาธรรม แม้จะมีอ านาจสูงสุดแต่ก็จะใช้เมตตาก ากับ
และให้โอกาสแก่ผู้ได้ปกครองได้ปรับปรุงตัวเอง ท าให้สามารถยึดหัวใจผู้ใต้ปกครองได้ (๒) ด้านการอ านวยความยุติธรรม 
ทรงจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคดีประกอบด้วยคน ๓ ฝ่าย คือ โจทก์ จ าเลยและผู้พิพากษา โดยให้ปราศจากอคติทั้ง ๔ 
ประการ หากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรทจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์แล้วพิจารณาคดีใหม่ (๓) ด้านการสังคมสงเคราะห์ 
ทรงพยายามดูแลความเป็น อยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) บ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ส่งเสริมการเกษตร ๒) บ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ ๓) ผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริม
อาชีพ และ ๔) มีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ ประกอบด้วยเหตุผล(๔) ด้านการบริหารกิจการศาสนา ในภาวะปกติ จะทรงให้การ
อุปถัมภ์บ ารุงทุกศาสนา จัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักบวชต่างศาสนาและศาสนิกเพ่ือให้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นกัน แต่ในยามท่ีเกิดความขัดแย้งจะทรงวางตัวเป็นกลาง แล้วแก้ไขความขัดแย้งอย่างยุติธรรม โดนเน้นการชี้แจง
ท าความเข้าใจและพยายามให้เกิดความปรองดอง 
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พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน 
 

   พระเจษฎาคม  สิริมงฺคโล  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วัดหมอนไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 
 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “พระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน” นี้ ต้องการศึกษาถึงประวัติของพระ
ธรรมทูตในสมัยพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ในเรื่องของ บทบาทและหน้าที่ของพระธรรมทูต
ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดี 
 จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน พบว่า การเผย
แผ่พระพุทธศาสนานั้น ได้รับการยอมรับดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตจาก
ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายพ้ืนที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลายในหลายภูมิภาคโลก แต่ภูมิภาคที่มีแนวโน้มและ
ทิศทางในการเผยแผ่ที่ดี คือ ประเทศอินเดีย และ บางประเทศในตะวันตก ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลในทุกรัชสมัย 
และความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือพัฒนาพระธรรมทูต “วิทยาลัย
ธรรมทูต”  จึงท าให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย    พระธรรมทูตในต่างแดนมีประสิทธิผลและสมบูรณ์อย่างยิ่ง 
 
ค าส าคัญพระธรรมทูต, การเผยแผ่, ต่างแดน 
 
Abstract 
 This article "Buddhist Missionaries  and The Propagation of  Buddhism Abroad" is to study 
the history of the missionary in the modern era. Up until now especially Analysis of the The role and 
function of the missionary overseas. The current trend is moving in a good direction, the study of 
Buddhism by the missionary. Since the modern era To date, found that Buddhism. Recognized better. 
Especially the propagation of Buddhist missionary from the United States. The target area for the 
propagation of Buddhism in various world regions. But the region's outlook and direction of propagation 
is good for India and some countries in the West. Under the support of the government in every reign. 
And cooperation Maha Chulalongkorn University College. The establishment of an organization to 
develop the missionary. "Apostolic college", the work by Buddhism. Missionary in a foreign land 
productive and very complete. 
 
Key words : Missionaries, Propagation,Abroad 
 
 
 
 
 



๗๒๙ 
บทน า 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก รองจาก
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ซึ่งมีความเก่าแก่มากที่สุดศาสนาพุทธ จึงเป็นศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์ – 
ฮินดู  เพราะเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมพราหมณ์  ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า และพุทธสาวก ก็ยังเคยนับถือ  ศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู ด้วย   เมื่อเกิดความเสื่อมศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูจึงท าให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองข้ึน๑ 

 ในสมัยพุทธกาลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ก็ทรงเริ่มประกาศ
พระพุทธศาสนา โดยทรงใช้เวลาตลอดฤดูฝนแรก รวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้น
อย่างเพียงพอ ที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา พอหมดฤดูฝนดินฟ้าอากาศแห้งก็ทรงได้เรียกพระสา วก
เหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ  การประชุมครั้งนั้น นับว่าเป็นการ
ประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลาย (๖๐ รูป)  
นั้นว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย์และมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจาก
บ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดง
ธรรมงามในเบื้องต้น งานในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะครบ บริบูรณ์ สัตว์
ทั้งหลายจ าพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้
เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๒ทรงประธานแก่พระอรหันตขีณาสพ ๖๐ รูป ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในปีที่หนึ่งแห่งการตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธปสาสโนบายที่เป็นอมตะ
มาทุกยุคสมัย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน  
 การประชุมครั้งนั้น นับว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา โดยที่พระ
พุทธองค์ทรงนัดหมายในเรื่องส าคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑.หลักการสอนประชาชน 
  ๒.เส้นทางจาริก โดยทรงแบ่งเป็น ๖๑ สายๆ ละรูป รวมทั้งพระพุทธองค์ โดยที่พระพุทธองค์เสด็จไป
ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 

๓.เรื่องอ่ืนๆ (เช่น ถ้ามีผู้จะขอบวชก็ให้น ามาเฝ้าพระพุทธองค์) 
 การจัดพระธรรมทูตแบบนี้ ใช้วิธีก าหนดพ้ืนที่จะปฏิบัติงานเป็นหลัก แล้วจัดวางก าลังพระธรรมทูตให้
พอเหมาะ นอกจากเรื่องจ านวนแล้ว ยังทรงพิจารณาถึงสมรรถภาพของพระธรรมทูตด้วยว่า ท่านผู้ใดควรจะไปยังต าบลใด 
เพราะแต่ละที่มีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน 
 
ความหมาย 
 เผยแผ่  หมายถึง ขยายออกไป ท าให้ขยายกว้างขวางออกไป 
 เผยแผ่ในค าวัดใช้เป็นค าหลักในความหมายว่าท าให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น ซึมซาบ กระจายไป เช่น 
เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่  
 “การเผยแผ่ศาสนาสามารถท าได้หลายวิธี เช่น เผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ หรือ เผยแพร่ทางวิทยุ ทีวี เป็นต้น” 

                                         
๑Retrieved/September ๒๕, ๒๐๑๖,/form/https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาฮินดู. 
๒วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 
 
 

 



๗๓๐ 
 พระธรรมทูต (อ่านว่า ท า-มะ-ทูด) หมายถึง ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ท าหน้าที่เหมือนทูตทาง
ธรรมหรือทูตของพระศาสนา 
 พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกมากรูปแล้วจึงส่งพระสาวกเหล่านั้น
ไปประกาศธรรมในทิศต่างๆ โดยตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชุมชน เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ประชุมชน” ดังนี้เป็นต้น 
 พระธรรมจาริก มีความหมายเช่นเดียวกับพระธรรมทูต เพราะเป็นค าบัญญัติที่เกิดหลังค าว่าพระธรรมทูต 
 ปัจจุบันแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น ๒ ประเภท คือ พระธรรมทูตในประเทศ กับพระธรรมทูตต่างประเทศ๓ 
 พระธรรมทูต แปลว่า ทูตธรรมะ หมายถึง ผู้น าธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กับทางฝ่ายบ้านเมือง ก็มีราชทูต มี
รัฐทูต แต่ว่าทูตในทางธรรมะมีความหมายต่างจากทูตอ่ืน ทูตในทางบ้านเมืองนั้นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็น
เรื่องของโลกมนุษย์ที่มีการแบ่งกันเป็นหมู่ชน เป็นชนชาติต่างๆ แต่ละชนชาติ ก็ย่อมพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตนเอง 
ราชทูต รัฐทูต ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดิน ของชาติของประเทศนั้นๆ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศของ
ตนเอง ไปเจรจากับประเทศที่ตัวไปท าหน้าที่นั้น ต่างจากพระธรรมทูตที่ว่า พระธรรมทูตนั้นเป็นผู้น าธรรมะไปเผยแผ่แก่
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน๔ 
 พระธรรมทูต คือ พระสงฆ์ผู้ที่เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตที่ประเสริฐดีงามด้วยทางสายกลาง ไม่โน้มเอียง
จนถล า ไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างเข้มงวด จนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองหรือแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง (อัตตกิลมถา
นุโยค) หรือ ใช้ชีวิตปรนเปรอตนเองอย่างมัวเมาด้วยการบริโภควัตถุอย่างฟุ่มเฟือย (กามสุขัลลิกานุโยค) อันเป็นการให้
ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าทางวัตถุด้านนอกของชีวิตที่ผิวเผินเป็นคุณค่าเทียมละลายคุณค่าแท้โดยด าเนินชีวิตมุ่งตรงสู่
การบรรลุถึงคุณค่าแท้หรือแก่นสารของชีวิตที่สูงขึ้น ไม่หยุดชะงักอยู่กับความมั่งคั่งทางวัตถุ (ทิฏฐธมมิกัตถะ) การยึดติด
คุณธรรมความดี (สัมปรายิกัตถะ) เท่านั้น ยังคงด าเนินชีวิตมุ่งสู่ความปล่อยวางอย่างแท้จริง (ปรมัตถะ) ด้วย ซึ่งรียกว่าเป็น
การด าเนินชีวิตที่ประเสริฐยิ่งขึ้นตามล าดับ๕ 
 พระธรรมทูต หมายความเอาผู้เป็นทูตแห่งธรรม๖ ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา ผู้เป็นทูตแห่งธรรมที่น าพระวินัย
ไปเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศ ให้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมอันพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว คือ การเผยแผ่ธรรม และเพ่ือยัง
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากยิ่งๆ ขึ้นไปโดยทั่วกัน 

งานพระธรรมทูตสมัยหลังพุทธกาล 
 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน บุคคลผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาประเภทพระธรรมทูตก็ยังมีความจ าเป็นและดู
เหมือนจะจ าเป็นมากข้ึน เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ  
  ๑.เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.ได้มีคนแอบแฝงปลอมบวชในพระพุทธศาสนามาก แล้วประพฤติเสียหาย 
  ๓.เกิดมีศาสนาต่างๆ ขึ้นอีกหลายศาสนา 
 ด้วย ๓ ประการนี้ งานพระธรรมทูตจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 การท าสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการนับถือจากพระเจ้าอโศกมหาราช ประชาชนก็
ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พวกนักบวชในศาสนาอ่ืนๆ เห็นว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ลาภสักการะ
ต่างๆ มาก ก็พากันปลอมบวชเข้าเป็นภิกษุเพ่ืออาศัยกาสาวพัสตร์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพ แต่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็น

                                         
 ๓พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘). หน้า ๖๔๖. 

 ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), งานพระธรรมทูต, ในพระธรรมทูตในต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖ 

 ๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “งานพระธรรมทูต”, ใน พระธรรมทูตในต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓) : หน้า ๓๖. 

 ๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)  “พระวรธรรมคติ”, ใน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙, 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) : หน้า ๔. 



๗๓๑ 
เหตุให้สงฆ์ไม่ท าสังฆกรรมร่วมกันนานถึง ๗ ปี  เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงรับสั่งให้ไต่สวน แล้วส่งทูต
ไปนิมนต์พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ มาเป็นประธานช าระความยุ่งเหยิงในพระศาสนา 
 ผลของการช าระพระพุทธศาสนา ปรากฏว่า มีพระปลอมถูกบังคับให้สึกถึง ๖๐,๐๐๐ รูป แล้วพระโมคคัลลี
บุตรเถระให้ประชุมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ รูป ท าการสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นครั้งที่ ๓ ณ อโศกา
ราม เมืองปาฏลีบุตร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๓๐๓ การสังคายนาได้ท ากันอยู่ถึง ๙ เดือน 
จึงส าเร็จ การส่งสมณทูต ให้น าพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนในต่างประเทศ หลายทิศ รายนามสมณทูตที่ปรากฏในปกรณ์
บาลี มี ๙ สาย คือ 
 สายที่ ๑ คณะพระมัชฌันติกะ  ไปแคชเมียร์และคันธาระ คือ ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสุดของอินเดีย
ปัจจุบันบางส่วนอยู่ในปากีสถาน บางส่วนอยู่ในอัฟกานิสถาน 
 สายที่ ๒ คณะพระมหาเทวะ ไปมหิสมณฑล ปัจจุบันได้แก่ รัฐไซเมอร์ อยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย แถบลุ่ม
แม่น้ าโคธาวารี  
 สายที่ ๓ คณะพระรักขิต ไปวนวาสี ได้แก่ บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย 
 สายที่ ๔ คณะพระธรรมรักขิต ท่านผู้นี้ เป็นฝรั่งชาติกรีก และดูเหมือนจะเป็นฝรั่งคนแรกที่บวชใน
พระพุทธศาสนา ไปอปรันตชนบท แถวชายทะเลเหนือ เมืองบอมเบย์ 
 สายที่ ๕ คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปแคว้นมหาราษฏร์ อยู่ทางตะวันออกของเมืองบอมเบย์ 
 สายที่ ๖ คณะพระมหารักขิต ไปประเทศโยนก คือ ประเทศกรีกในเอเชียกลาง 
 สายที่ ๗ คณะพระมัชฌิมะ ไปทางเหนือแถบภูเขาหิมาลัย 
 สายที่ ๘ คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า อาจเป็นดินแดนซึ่งอยู่ ในเขต
ประเทศไทย หรือ ประเทศพม่าในปัจจุบัน 
 สายที่ ๙ คณะพระมหินทะ พระโอรสของพระเจ้าอโศกเอง ไปเกาะลังกา คือ ประเทศศรีลังกา พระมหินเถระ 
เมื่อไปถึงเกาะลังกา ได้ประกาศพระศาสนา สามารถท าให้พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์ลังกาเลื่อมใส่ ใน
พระพุทธศาสนา จนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง 
 “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ือวิเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์”๗ 
 ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์ที่คนศาสนาอ่ืนๆ มองเห็น 
 มิชชันนารี ชาวโปรตุเกส ชื่อ กาสปาร์ ดาครูซ ได้บันทึกไว้ในปี ค.ศ. ๑๕๕๖ (พ.ศ.๒๐๐๙) ว่า 
 “มีความภาคภูมิใจและเย่อหยิงอย่างเหลือเกิน พวกเขาได้รับการบูชาสักการะราวกับเทพเจ้าเป็นๆ ผู้ที่อ่อน
อาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุด้วยกัน ก็บูชาผู้อาวุโสกว่าดุจเทพเจ้า ทั้งสวดมนต์ภาวนา และกราบกราน ฉะนี้สามัญชนทั้ งหลาย 
จึงเชื่อมั่นในพระภิกษุอย่างสูง ให้ความเคารพและกราบไหว้บูชา ไม่มีใครกล้าคัดค้านพระในเรื่องใดๆ บางครั้งขณะที่
ข้าพเจ้าก าลังเทศน์อยู่ ผู้คนรอบข้างซึ่งได้ยินข้าพเจ้าพูดอย่างชัดเจนและพอใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าสอน ทันทีที่พระเหล่านี้เดิน
ผ่านมา และพูดเปรยว่า “นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า” พวกเขาก็จะเดินไปหมด ทิ้งข้าพเจ้าไว้แต่ล าพัง”๘ 

งานพระธรรมทูตในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน คือ นับถือ พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท จาก
การน าเข้ามาเผยแผ่ของพระโสณะ และ พระอุตตระ และนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยได้รับอิทธิพลจากการ

                                         
 ๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 

 ๘พรรณงาม เง่าธรรมสาร, สดใส ขันติวรพงศ์, วงเดือน นาราสั จจ์ แปล. ประวัติศาสตร์กัมพูชา โดยเดวิด แชนด์เลอร์. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า ๑๒๓. 



๗๓๒ 
ที่ถูกขอมปกครอง จนมาถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  มีการศึกษาพระพุทธพจน์ และการปฏิบัติธรรมอย่าง
แพร่หลายในการท าบุญ จนกล่าวได้ว่า เป็นประเทศท่ีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดในปัจจุบัน๙ 
 ภายหลังจากพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทย และคนไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มัก
ปรากฎว่า พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างก็ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ และเป็นพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด  จึงพอ
สรุปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไทย ได้ดังนี้ 
 ๑.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย ยังมีรูปแบบไม่แน่นอนเพราะพระภิกษุที่มีความฉลาดแตกฉาน
ด้านพระพุทธศาสนามีน้อย มุ่งเผยแผ่พุทธธรรมไปสู่พระมหากษัตริย์ ขยายไปสู่ข้าราชการบริพารและประชาชนใน
ภายหลัง เป็นการออกไปหาประชาชนและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เข้าถึงจิตใจประชาชนจนกระทั่งหยั่งรากลึกลง
ในสังคม มีวัดและพระสงฆ์เพ่ิมมากขึ้น จากจุดนี้เองที่เกิดการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นสถาบันหนึ่งของ
สังคม๑๐ 
 ๒.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังนิยมใช้รูปแบบและวิธีการดั้งเดิม คือ ทรงอาศัย
พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์และควบคุมนโยบาย การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ และศาสนจักรอิงอาศัยกันอยู่กับอาณาจักร
ทุกยุคทุกสมัย 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนามักปรากฏออกมาในรูปแบบของการเทศน์เป็นหลัก และต้องเป็นการเทศน์แบบ
พิธีการ มีการอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม แล้วพระสงฆ์จะเทศน์โดยการอ่านใบลานเป็นท่วงท านองเทศน์อย่างเป็นพิธี
และรูปแบบตายตัวตั้งแต่เริ่มต้น และการใช้วัดเป็นสาธารณสถานส าหรับให้การบริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น เป็น 
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่พัก สโมสร ที่ประชุม 
 รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกประการคือ การสอดแทรกธรรมะไปยังประชาชนในรูป
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่น นันโทปนันทสูตรค าหลวง พระมาลัยค าหลวง ปุณโณวาทค าฉันท์ และพระราชปุจฉา
ถามคณะสงฆ์ เป็นต้น 
 ๓.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐  จึง
มีผลท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง เพราะหลักฐานต่างๆ ทาง     พระพุทธศาสนา วัดวา
อาราม ศาสนสถานและพระไตรปิฎกได้รับความเสียหายเป็นอันมาก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนี้จึงไม่มี
ความก้าวหน้า จะ มุ่งเน้นไปในด้านงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและงานปฏิสังขรณ์เป็นส่วนใหญ่ 
 ๔.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
 สมัยรัชกาลที่ ๑-๔ มีการรวบรวมและสังคายนาพระไตรปิฎกตลอดจนการสนับสนุนการศึกษามีการจัดสอน
พระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ในรัชกาลที่ ๔ อาจจะมีการปรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง เช่น การเทศน์ก็มี
การเทศน์ด้วยปากเปล่า และก็ใช้ส านวนธรรมดาที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย เน้นการน ามาปฏิบัติตามได้ตามวิถีชีวิตประจ าวัน 
 สมัยรัชกาลที่ ๕-๙ เป็นสมัยที่มีรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลากหลายยิ่งขึ้น ในสมัยนี้จะไม่เน้น
การสร้างวัดวาอาราม จะเน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคล คือ มีการพัฒนาการศึกษา เช่น สร้างโรงเรียน การจัดพิมพ์หนังสือ
ธรรมะ และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยนี้ สรุปได้ ตั้งแต่มีการตรากฎคณะสงฆ์และตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ (พ.ศ. 2445) เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหาร การสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์เพ่ือเป็นที่ปรึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง โดย พระบาทสมเด็จ

                                         
 ๙พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓. 

 ๑๐พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พระพุทธศาสนาในเอเชีย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า 
๑๑๓ – ๑๑๖. 



๗๓๓ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จัดพิมพ์พระไตรปิฎก การช าระพระไตรปิฎก การอุปถัมภ์การศึกษาภาษาบาลีและการศึกษา
ธรรมการสนับสนุนให้มีการแต่งหนังสือธรรมะขึ้นมาหลายเล่ม๑๑ 
 งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย กรมการศาสนาได้ฟ้ืนฟูจัดให้มีงานพระธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๐๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ให้มีศีลธรรมประจ าใจ มีความ
เคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างชนที่ นับถือศาสนาต่างๆ ได้ทดลอง
ด าเนินงานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะอ านวยการ จัดส่งพระสงฆ์ออกจากริกประกาศพระศาสนาในถิ่น
ต่างๆ 
 มหาเถรสมาคม มีมติให้รับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของ พระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร โดย
เป็นกองงานพระธรรมทูตข้ึน ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นล าดับมา โดยมอบหมายให้ 
 สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต 
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ 
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์)  เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ 
 ครั้นต่อมา เมื่อสมเด็จพระวันรัต ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มรณภาพ 
มหาเถรสมาคมจึงมีมติมอบให้ พระอุบาลีคุณูปจารย์ เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต และมอบให้พระพุทธพจวราภรณ์ (ทอง
เจือ) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ มอบให้ พระพรหมคุณาภรณ์ (เก่ียว)  เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูป
ที่ ๒ 
 ต่อมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระธีรญาณมุนี และได้มรณภาพ มหาเถรสมาคม
จึงมีมติมอบให้พระพุทธพจนวราภรณ์ (ต่อมาได้รับสถานปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี) เป็นแม่กองงานพระ
ธรรมทูต และมอบให้พระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบันได้รับสถาปนาขึ้น เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์) เป็นรองแม่กองงานพระ
ธรรมทูต รูปที่ ๑ และมอบให้พระธรรมธีรราชมหามุนี (ต่อมาได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จที่พระธรรมปัญญาบดี และ
ปัจจุบันได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ 
 การบริหารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝ่าย แต่ยังขาดระเบียบที่จะให้พระธรรมทูต
ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการประชุมปัจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติให้วาง
ระเบียบขึ้น เพ่ือความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน เพราะแต่เติมมานั้น ยังไม่มีระเบียบเพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติได้ 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยค าสั่งแม่กองงานพระธรรมทูต ได้แบ่งคณะท างานเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ออกเป็น ๒ 
คณะ ซึ่งคณะท างานชุดแรกเรียกว่า คณะท างานปรับปรุงงานพระธรรมทูต คณะท างานชุดนี้ได้ประชุมพิจารณายกร่าง
ระเบียบแล้วน าเสนอท่ีประชุมปัจฉิมนิเทศเพ่ือพิจารณา 
 ส่วนคณะท างานชุดที่ ๒  เรียกว่า คณะท างานพิจารณาร่างระเบียบกองงานพระธรรมทูต ซึ่งคณะท างานชุดที่ 
๒ ได้พิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงงานพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทย จึงได้ถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เป็นหลักปฏิบัติสืบมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ได้มรณภาพ มหาเถรสมาคม จึงมีมติมอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(เกี่ยว) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต และมอบให้ สมเด็จพระมหารัชสังคลาจารย์ (ช่วง) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต 
รูปที่ ๑ และมอบให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ ๑๒ 
 งานพระธรรมทูต เป็นงานส าคัญส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ที่พระเถรานุเถระทุกระดับชั้นร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการตามลักษณะงานที่ปรากฏ ในปัจจุบันได้มีการแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยแม่กองงานพระธรรมทูต ได้จัดแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น ๙ สาย  คือ 

                                         
 ๑๑เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับ มุขปาฐ ภาค ๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 
หน้า ๒๐๗-๒๔๗.  

 ๑๒ Retrieved October ๑ ๐ ,  ๒ ๐ ๑ ๖ , / form/https://sites.google.com/site/nongwaa/WaTNoNGWaa/khxmul/ngankar-
pheyphae/thrrm-thu. 



๗๓๔ 
 สายที่ ๑ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ และ ภาค ๑๔  มี ๗ จังหวัด ได้แก่  นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 
 สายที่  ๒  จาริกปฎิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ และ ภาค ๓  มี  ๗ จังหวัด ได้แก่   
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาถ และ อุทัยธานี 
 สายที่ ๓  จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔  และ ภาค ๕  มี ๘ จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ 
 สายที่ ๔ จากริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ และ ๗ มี ๘ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ล าพูน และ แม่ฮ่องสอน 
 สายที่ ๕ จากริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ และ ภาค ๙ มี ๙ จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี 
หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ หนองบัวล าภู 
 สายที่ ๖ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ และ ภาค ๑๑ มี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี  
ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอ านาจเจริญ 
 สายที่ ๗ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๒ และ ภาค ๑๓  มี ๘ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี 
สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
 สายที่ ๘  จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และภาค ๑๖ มี ๗ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
 สายที่ ๙ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗ และ ภาค ๑๘  มี ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง 
กระบี่ พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และสตูล 

 ปัจจุบันงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทย ถือได้ว่าเป็นแม่บทส าคัญที่ได้ถูกบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒505  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 โดยมีก าหนดภารกิจของวัดไว้ 6 ด้าน คืองานด้าน
การปกครอง งานด้านการศึกษา งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ งานด้านเผยแผ่ศาสนธรรม งานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
และงานด้านสาธารณูปการ ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญที่จะน าวัดไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน 
และความมั่นคงเป็นฝึกแผ่น อีกทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวสอดคล้องกับสถาบันหลักอ่ืนๆ อันได้แก่ สถาบันชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์จากภารกิจหลัก 6 ด้าน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ดังที่กล่าวมา งานด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมถือว่าเป็นงานหลักของพระธรรมทูต 
 การบริหารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝ่าย แต่ยังขาดระเบียบที่จะให้พระธรรมทูต
ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2533 ในการประชุมปัจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูตได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ 
ดังนั้น ในปี พ.ศ.2533 ในการประชุมปัจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติให้วางระเบียบขึ้น เพ่ือความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน เพราะแต่เดิมมานั้นยังไม่มีระเบียบเพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติได้  

เมื่อปี พ.ศ.2534  โดยค าสั่งแม่กองงานพระธรรมทูตได้แบ่งคณะท างานเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ ออกเป็น 2 
คณะ ซึ่งคณะท างานชุดแรกเรียกว่า คณะท างานปรับปรุงงานพระธรรมทูต คณะท างานชุดนี้ ได้ประชุมพิจารณายกร่าง
ระเบียบแล้วน าเสนอท่ีประชุมปัจฉิมนิเทศเพ่ือพิจารณา 

 ส่วนคณะท างานชุดที่ ๒ เรียกว่า คณะท างานพิจารณาร่างระเบียบกองงานพระธรรมทูต ซึ่งคณะท างานชุดที่ 
2 นี้ ได้พิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงงานพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทย จึงได้ถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เป็นหลักปฏิบัติสืบมา 

 กองงานพระธรรมทูตมีส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต ท าหน้าที่ด าเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตประจ าปี โดย
มีคณะกรรมการส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตคณะหนึ่ง เป็นผู้ก าหนดนโยบายแผนงานและวิธีการด าเนินการฝึกอบรม และ
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งานพระธรรมทูตในต่างประเทศ 

 ค าว่า“พระธรรมทูตไทยในต่างแดน” หมายถึง พระสงฆ์ไทยสายเถรวาทผู้ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศใน
ต่างประเทศ โดยการรับรองจากมหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดในประเทศไทยเท่านั้น  

 ที่ผ่านมาพระสงฆ์ในประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โอกาสไปมาติดต่อระหว่างประเทศก็มีสูงขึ้น ที่เห็น
ชัดเจนคือ  ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2497 นายปุ่น จงประเสริฐ เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาพบกับพระนักศึกษาไทยที่ศึกษา ณ สถาบันการศึกษาภาลี นวนาลันทา ซึ่งมีจ านวน 4 รูป 
คือ พระมหานคร เขมปาลี, พระมหามนัส จิตตทะโม, พระมหาโอภาส โอภาโส และ พระมหาชวินทร์ สระค า  และได้รับ
แจ้งจาก พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีจิ ตศรัทธาส่งเงินจ านวน 
200,000 รูปี เพ่ือสร้างวัดไทยในอินเดียตามที่รัฐบาลอินเดียเชิญชวน  จึงได้ด าเนินการจัดหาที่สร้างวัดไทยในประเทศ
อินเดีย  ต่อมามีเหตุการณ์ผันแปรในการสร้างวัด จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องการสร้างวัดเป็น
ของรัฐบาล ต่อมาท่านทูตคนใหม่ คือ ดร.บุณย์ เจริญชัย มาอยู่ที่อินเดีย การก่อสร้างวัดไทยในขั้นต้น จึงเสร็จเรียบร้อย 
คือ มีพระอุโบสถ ศิลปะรัตนโกสินทร์ แบบวัดเบญจมบพิตร และกุฏิที่พักสงฆ์ จ านวน ๒ หลัง๑๔ 
 นอกจากนี้พบว่า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาใน
ต่างแดนอย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไปข้างต้นคือ การสร้างวัดไทยพุทธคยา ใกล้กับสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นแห่ง
แรก ตามค าเชิญของรัฐบาลอินเดีย ฯพณฯ ยาวฮะราลห์ เนรูห์ ครบฉลอง 25 ศตวรรษ ครั้งต่อมา รัฐบาลไทยได้อุปถัมภ์
อย่างเป็นทางการให้สร้างพุทธประทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดวัดนี้ เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.
2508 ๑๕ 
 พระธรรมทูตไทยชุดแรก ณ วัดไทยพุทธคยา 
 พ.ศ.2502 ทางรัฐบาลได้แจ้งให้คณะสงฆ์ทราบ และคณะสงฆ์ได้ส่งพระธรรมธีราชมหานุนี มาเป็นเจ้าอาวาส
รูปแรก พร้อมกับพระสงฆ์อีกสี่รูป ปฏิบัติหน้าที่อยู่สามปี จนถึง พ.ศ.2505 จึงเดินทางกลับประเทศไทย นับเป็นพระสงฆ์
สมณทูตชุดแรกของไทยที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนต้นก าเนิด ภายหลังที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่ง
ท่านพระโสณะ และ พระอุตระไปที่สุวรรณภูมิ เมื่อ พ.ศ.236 ซึ่งเป็นระยะเวลาห่างกันถึง 2,266 ปี 
 งานพระธรรมทูตของวัดไทยพุทธคยา ได้ปรากฏเด่นชัดมาตั้งแต่พระธรรมทูตรุ่นแรก จนถึงปัจจุบัน ได้ท าการ
ประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีป และขยายงานออกไปอย่างมากมาย เช่น 
 1.ก่อตั้งคณะสงฆ์อินเดีย (All India Bhikkhu Sangha) ให้เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบรรพชา
อุปสมบทอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย โดยการจัดซื้อที่ดินให้สร้างส านักงานคณะสงฆ์อินเดีย อบรมสั่งสอนกุลบุตรชาว
อินเดีย ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา 
 2.สร้างวัดไทยเพ่ือขยายและสร้างโครงงานพระธรรมทูตออกไปยังสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีวัด
ไทยในอินเดีย ดังต่อไปนี้ 
  -วัดไทยนาลันทา พ.ศ.2516 
  -วัดไทยสารนาถ พ.ศ.2514 

                                         
 ๑๓พระมหาโชคดี เพชรมาก(มิถุนายน ๒๕๕๕),การประเมินโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๔๕/๒๕๕๒ ของส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต วัด
ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ์, (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า ๒๑-๒๓) ,  ถ่ายเอกสาร. 

 ๑๔Retrieved October ๑๓, ๒๐๑๖,/form/https://th.wikipedia.org/wiki/วดัไทยในพทุธคยา. 

 ๑๕Retrieved October ๑๓, ๒๐๑๖,/form/http://mahabunhome.com/thamatuta.html. 

http://www.ddhad.org/


๗๓๖ 
  -วัดไทยลุมพิน ี พ.ศ.2538 รัฐบาลไทยสร้างแต่มอบหมายให้อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าพระธรรม
ทูตสายอินเดีย-เนปาล 
  -วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พ.ศ.2537  และสาขาของวัดไทยกุสินาราอีกสองแห่ง คือ วัดไทยสาวัตถี 
พ.ศ.2548 และพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 โสเนาลี ชายแดนอินเดีย – เนปาล พ.ศ.2548 
  -วัดไทยสิริราชคฤห์ พ.ศ.2546 
  -วัดไทยไพสาลี พ.ศ.2547 
 3.สนับสนุนชาวพุทธอินเดียสร้างพุทธวิหาร พร้อมมอบพระพุทธรูปและเครื่องอัฐบริขารในการบรรพชา
อุปสมบท เช่น มอบแด่ชาวพุทธที่เมืองนาคปุร์ เมืองออรังคบาด รัฐมหารัชตะ 
 4.จัดตั้งคลินิกเพ่ือดูแลชาวพุทธไทย และชาวพุทธทั่วโลก รวมทั้งชาวอินเดีย เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ แด่
ชาวพุทธที่มาไหว้พระแสวงบุญ รวมทั้งเพ่ือสร้างมวลชนสัมพันธ์กับชาวท้องถิ่น 
 ๕.จัดสร้างโรงเรียนเพ่ือเยาวชนชาวอินเดีย ให้ได้รับการศึกษามีจ านวน 4 แห่งคือ วัดไทยพุทธคยาสนับสนุน
โรงเรียนปัญจศีล ที่พุทธคยา และโรงเรียนชาวพุทธใหม่ที่นาลันทา วัดไทยสารนาถจัดสร้างโรงเรียนพระครูปกาศสมาธิคุณ 
และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สร้างโรงเรียนต้นกล้า พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 6.จัดอบรมพระธรรมวิทยากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา คือ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก 
อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมในอินเดียให้ได้เข้าใจซาบซึ้งในคุณของพระ พุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ น าสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา อธิบายธรรม พุทธประวัติ ประวัติศาสตร์ และ
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวพุทธและต่างชาติได้ ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างดี ได้รับค ายกย่อง และชื่นชมจากชาว
พุทธไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการอบรม สามแห่งคือ วัดไทยพุทธคยา วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ และมหาวิทยาลัย
เมืองพาราณสี 
 ๗.ดูแลนักศึกษาไทยทีมาเรียนที่อินเดีย มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเป็นหัวหน้า
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และเป็นผู้ดูแลพระนักศึกษาไทยที่มาศึกษาที่ประเทศอินเดียทางวัดไทยพุทธคยาได้จัด
มอบทุนการศึกษาได้จัดมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาไทย และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น โครงการไหว้พระนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพาราณสี มหาวิทยาลัย
มคธ มหาวิทยาลัยเดลี มหาวิทยาลัยปูเณ่ ฯลฯ 
 ๘.มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร แม่ชีและนักเรียนไทย ที่มาศึกษาในประเทศอินเดีย 
 ปัจจุบันฝรั่งหันมานับถือ “พระพุทธศาสนา” กันมาก ต้องยอมรับว่าบทบาท “พระธรรมทูตไทย” ที่กระจาย
อยู่เกือบทั่วโลก 2,000 รูป มีบทบาทไม่น้อยในการเผยแผ่ และหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่า  “พระธรรมทูต” เหล่านี้
กว่าจะได้ไปต่างประเทศ หรือ เป็น “พระธรรมทูต” ได้ต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาษา การเผยแผ่การสอนกัมมฐานหรือ
แม้กระทั้งวิชาการก่อสร้าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง เป็นแม่งานคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กระทั่งมีการพัฒนาจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยธรรมทูต” ภายใต้การดูแลของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑๖ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 
2557  
 ข้อ 18 วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 มีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพระธรรมทูต จัดการฝึกอบรมพระธรรมทูต วิจัยพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                                         
 ๑๖สืบค้นเม่ือ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙/จาก/พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล/http://www.mahabunhome.com/thamatuta_Works.html. 



๗๓๗ 
 ๑๘.๑ ส านักงานวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร และงานสารสนเทศของ
วิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.กลุ่มงานบริหาร ปฎิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโย
บาลและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์ ด าเนินการจัดโครงสร้าง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวมจัดเก็บรักษาข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็นระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รั บ
มอบหมาย 
 ๑๘.๒ ส านักงานวิชาการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 
งานวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.กลุ่มงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๒.กลุ่มงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานจัดท าการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลและพัฒนา
วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้เป็นที่แพร่หลาย และครอบคลุมนานาประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 งานด้านพระธรรมทูตในต่างประเทศที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดี   ที่
พระพุทธศาสนามีแนวโน้มการเผยแผ่ในต่างประเทศไปในทิศทางที่ดี  โดยเฉพาะตะวันตกให้การตอบรับ  ใฝ่ศึกษา
พระพุทธศาสนา ตามการเผยแผ่ของพระธรรมทูตอย่างมาก จึงท าให้เป็นที่น่าปลื้มปิติยิ่งนักในการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
ธรรมทูต ที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบันนี้  แต่ความส าเร็จที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานไม่หยุดชะงักสามารถขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต. 
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๗๓๙ 
 

การศึกษาหลักธรรมปรมัตถธรรม 

 
   พระมหาสมคิด ยสพโล 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วัดหมอนไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “การศึกษาหลักธรรมปรมัตถธรรม”  นี้ ต้องการวิเคราะห์ถึงหลักธรรมปรมัตถธรรมที่เก่ียวข้อง
กับ อภิธรรมปิฎก ธรรมอันยิ่งใหญ่ เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของ พระพุทธองค์แม้พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจะไม่ประสูติและตรัสรู้ สภาพธรรมทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้ว         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
พระบรมศาสดา เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองว่า ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล 
และธรรมทั้งปวงไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งสิ้น ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรมนั้น มิใ ช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะ
เข้าใจได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรม  

ปรมัตถธรรม ที่ศึกษานั้น มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1.จิต เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่
ปรากฏ เช่น เห็น ได้ยิน  เป็นต้น จิต (วิญญาณ) เป็นสภารู้ เป็นนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง : ไม่เที่ยง, ทุกขัง 
: ทนอยู่ไม่ได้ เกิดขึ้นแล้ว ต้องดับไป, อนัตตา : บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน)๒. เจตสิก อาการหรือการ
แสดงออกของจิต จัดเป็นสมรรถนะจิต มีลักษณะทีเกิดดับพร้อมกับจิต รับอารมณ์เดียวกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต มีวัตถุที่
อาศัยเดียวกับจิต  3.รูปเป็นสภาพไม่รู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เป็นต้น เป็นรูปธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) ๔.นิพพาน ความปราศจากกิเลสที่ร้อยรัด ความดับสนิทแห่งกิเลส และกองทุกข์ภาวะที่กิเลสหมดไปโดยไม่เกิดได้
อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อแล้ว ผู้ถึงภาวะนี้เรียกว่า พระอรหันต์ดังนั้น สภาวธรรมอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา นั่น
คือ นิพพาน เป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง 5  แต่การที่จะเดินไปถึง นิพพานได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจค าสอน 
หลักธรรมต่างๆ ในการปฏิบัติ อันเป็นหนทางน าสู่นิพพาน นอกจากนี้การศึกษาปรมัตถธรรม จะเป็นเหตุที่ท าให้เราเข้าใจ
โลก และแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องภายใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ ตลอดจนเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาในมีความยั่งยืน มั่นคง ต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ ศึกษา,ปรมัตถธรรม 
 
Abstract 
 This article “A study of the Paramartha” , this requires an analysis of the principles of the 
highest spiritual law or doctrine paramartha associated with a collection of writings. Mighty fairly's 
highest spiritual law or doctrine was born from the God Mystics yutphan sap even the Lord Buddha's 
birth, enlightenment, and is not. All conditions, it will be according to the factors already. The Lord 
Buddha is the Grand Prophet God Supreme enlightenment liberties with his own Dharma and all non-
identity, not animals, not people, and fair for all is not in the power of people. Paramartha or highest 
spiritual law or doctrine then. Dharma vision remaining dwelling, which is understandable because there 
are real paramartha is fairly and honorably been an understanding has been opinion, therefore, is to 
know the truth of paramartha.  



๗๔๐ 
The study of paramartha there are 4 categories: 1. Mind mental condition is fair, as President 

to know what appears like seeing, hearing, etc (the spirit) is a Federation of abstract knowledge resemble 
Trinity (transience: midnight, all prisons: the bear does not occur then the need to quench, anatta: non-
compliance is not an animal person, impersonal) 2. Cetasikasymptoms or mental factors of mental. 
They are classified as mental performance looks made off with the body, mind and emotions in the 
same spirit, the same spirit, the object is any object that relies on the same mental condition is not 
know3. Rupa non-color, sound, smell, taste, etc., are concrete. Trinity has the characteristics 
(impermanence, every detention anatta). 4.Nirvanapassion-free strapping percent capability Nirvana. 
Passion and ability off properties Fund suffering desperate greed gone with no light at the end of as 
already. Guests of this so called Arhat Circumstances justified a cherished aim of Buddhism that is 
natural that Nirvana survivor from Khan but to all five reached Nirvana yet is required to understand 
the teachings. The various principles in practice, it's a great way to Nirvana. In addition, the study is why 
paramartha will let us understand the world and solve creative life is valid under the principles of 
Buddhism and Buddhism as inherited has permanence. Further in the future. 
Keyword. Study, Paramartha 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการศึกษาพระไตรปิฏก เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับพุทธศาสนิกชน  หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า 
การศึกษาพระไตรปิฏกนี้ เป็นเพียงการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เท่านั้น จริงๆ แล้ว การศึกษาพระไตรปิฎก เป็น
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนสามารถกระท าได้ เพราะจะท าให้ทราบถึงข้อธรรม หรือ หลักธรรมที่ชัดเจน ถือว่าเป็นการศึกษาค า
ตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ดังที่มีการบันทึกในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 10  สุตตันตปิฎกท่ี 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า  

[141]ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิด
อย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้  พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัย อัน
เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยการล่วงไปแห่งเรา๑ 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาพระไตรปิฏก เป็น สิ่งที่ส าคัญมาก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนไม่ควรที่จะละทิ้ง
การศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปิฎก เพราะในปัจจุบันนี้ มีช่องทางการศึกษามากมาย ทั้งในหนังสือพระไตรปิฎก 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)  หรือ ซีดี โดยมีการจัดสรรมาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี  ส าหรับ
ข้อธรรมในพระไตรปิฏกท่ีน ามาเผยแผ่ให้ศึกษากันในครั้งนี้ เป็นข้อธรรมที่รู้จักกันดีในชื่อของ  “ปรมัตถธรรม” เป็นธรรมที่
มีเนื้อความอันสุขุมละเอียดอ่อนควรแก่การศึกษายิ่งนัก 
ความหมาย 
 ปรมัตถธรรม  แปลว่า ธรรมที่มีเนื้อความสูงสุด ธรรมที่มีเนื้อความซึ่งมีจริงเป็นจริงอย่างยิ่ง ใช้ หมายถึง พระ
อภิธรรม 
 ปรมัตถธรรม ได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นปรมัตถ์ 4 เรื่อง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน๒ 
 ปรมัตถธรรม คือ ธรรมที่มีเนื้อความอันสุขุมละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ พระอรรถกถาจารย์เจ้าได้ร้อยกรองเป็น
พระไตรปิฏกคือ 
  1.วินัยปิฏก 5 คัมภีร์  คือ อาทิกรรมิกะ 1 ปาจิตติยะ 1 มหาวรรค 1 จุลวรรค 1 ปริวาร 1  จึงรวมเป็น 
21,000 พระธรรมขันธ์ 

                                         
 ๑Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖,/form/http://www.tipitaka/tipitaka๑๐.htm 

 ๒พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๕๑๓. 



๗๔๑ 
  ๒.สุตตันตปิฎก 5 คัมภีร์ คือ ทีฆนิกาย 1 มัชฌิมนิกาย 1 สังยุตตนิกาย  1 อังคุตตรนิกาย 1 ขุนทก
นิกาย 1  จึงรวมเป็น 21,000 พระธรรมขันธ์ 
  3.อภิธรรมปิฎก 7 คัมภีร์ คือ ธรรมสังคณี 1 วิภังค์ 1 ธาตุกถา 1 ปุคคลบัญญัติ 1 กถาวัตถุ 1 ยมก 1 
ปัฏฐาน 1 จึงรวมเป็น 42,000 พระธรรมขันธ์ ฉะนั้นจึงรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์๓ 
 ปรมัตถธรรม คือ สภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นอภิธรรม (อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งใหญ่) เป็นสภาพธรรม
ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ประสูติและตรัสรู้ สภาพธรรมทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
อยู่แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองว่า ธรรมทั้งปวง
ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล และธรรมทั้งปวงไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งสิ้น ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรม
นั้น มิใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเข้าใจถูก จึงเป็น
การรู้ความจริงของปรมัตถธรรม ตามลักษณะของปรมัตถธรรม นั้น๔ 
 ปรมัตถธรรม มี 4 ประเภท คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
 ๑.จิต  เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น ได้ยิน  เป็นต้น จิต (วิญญาณ) 
เป็นสภารู้ เป็นนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง : ไม่เที่ยง, ทุกขัง : ทนอยู่ไม่ได้ เกิดขึ้นแล้ว ต้องดับไป, อนัตตา : 
บังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน) 
 จิต ทั้งหมด มี 39 ประเภท หรือ 121 ประเภท โดยพิเศษ 
 ค าว่า อภิ แปลว่า ยิ่งใหญ่ อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาของ
ผู้ใด เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงเทศนาธรรมทั้งปวงที่ทรงตรัสรู้ [สังยุตตนิกายคารวสูตรที่ 2 ข้อ 
560] พระองค์มิได้ทรงเทศนาว่า ธรรมทั้งปวงอยู่ในอ านาจของพระองค์ แต่ทรงเทศนาว่า แม้พระองค์เองก็ไม่สามารถ
บันดาลให้ผู้ใดพ้นทุกข์ หรือ บรรลุมัคค์ ผล นิพพานได้ การประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมัคค์ 
ผล นิพพาน และพ้นทุกได้ 
 ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรมนั้น มิใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง 
ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรม ตามสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆ จิต
เป็นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้น รู้สี รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส รู้สิ่งต่างๆ ตามประเภทของจิตนั้นๆ  เช่น จิตที่เกิดขึ้นเห็นสีทาง
ตาเป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นได้ยินทางหู เป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหวทาง
กายเป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตคิดนึกท่ีเกิดขึ้นรู้เรื่องต่างๆ ทางใจเป็นจิตประเภทหนึ่ง ดังนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ตามประเภทของจิต 
และตามปัจจัยที่ท าให้เกิดจิตประเภทนั้นๆ ในขณะที่จิตก าลังเห็นสิ่งใดอยู่นั้น  ขณะนั้นมิได้มีแต่เฉพาะจิตที่เห็นเท่านั้น 
หรือมิได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่จิตเห็น แต่ต้องมีทั้งจิตเห็นและสิ่งที่จิตเห็น เมื่อมีสิ่งที่ถูกเห็นขณะใด ก็แสดงว่าขณะนั้นต้องมี
สภาพเห็นคือ จิต เห็นด้วย แต่ถ้ามุ่งสนใจเฉพาะวัตถุ  หรือสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้น ก็จะท าให้ไม่รู้ความจริงว่า สิ่งที่ถูกเห็นนั้น
จะปรากฏได้ก็เพราะว่าจิตเกิดขึ้น ท ากิจเห็นสิ่งนั้น ในขณะคิดนึกก็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตคิดนึกถึงเรื่ องใด เรื่องราวนั้นเป็น
ค าท่ีจิตก าลังคิดนึกอยู่ขณะนั้น เมื่อจิตเกิดข้ึนรู้สิ่งใด สิ่งที่จิตรู้นั้น ภาษาบาลี เรียกว่า อารมฺมณ 
 ค าว่า อารมฺมณ (อารมณ์) หรือ อาลมฺพน ในพระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น หมายถึง สิ่งที่จิต
รับรู้ ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอารมณ์ของจิตนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียง 
เสียงก็เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง  รู้ไหว เย็นร้อน อ่อนแข็ง ตึงไหวก็
เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดคิดเรื่องราวต่างๆ ก็เป็นอารมณ์ของจิตที่ก าลังคิดนึก ดังนี้ เป็นต้น เมื่อมีจิตก็
ต้องมีอารมณ์คู่กันไปทุกครั้ง จิตเกิดขึ้นขณะใดจะต้องรู้อารมณ์ขณะนั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อารมณ์ไม่ได้  หรือจะมีแต่
จิตซึ่งสภาพรู้ โดยไม่มีอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ได้  

                                         
 ๓พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฑฺโฒ ภิกขุ), ปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน), (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙). 

 ๔Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖,/form/http://th.wikipedia.org/wiki/ปรมัตถธรรม 



๗๔๒ 
 จิต ซึ่งเป็นสภาพธรรม ที่รู้อารมณ์นั้น มิใช่มีแต่ในพระพุทธศาสนา หรือเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น จิตเห็นจิตได้
ยิน เป็นปรมัตถธรรม ไม่ใช่เชื้อชาติใดๆ ทั้งสิ้น การที่บัญญัติว่าเป็นบุคคลที่เห็น สัตว์นั้นได้ยิน ก็โดยอาศัยรูปและการจ า 
ถ้าไม่มีรูปและการจ า ก็ย่อมจะบัญญัติจิตเห็น จิตได้ยินนั้นๆ ว่าเป็นบุคคลนี้เห็นหรือสัตว์นั้นได้ยินไม่ได้ จิตเป็นปรมัตถ
ธรรม ไม่ว่าจะเป็นจิตของสัตว์ใด บุคคลใด จิตเห็นที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะต้องเห็นสิ่งที่ปรากฎทางตา จิตได้ยินก็จะต้องได้ยิน
เสียง จิตเห็น จะรู้เสียงไม่ได้ และจิตได้ยินจะรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ ได้ ไม่มีผู้ใดมีอ านาจบังคับบัญชา ให้ปรมัตถธรรม 
เปลี่ยนลักษณะ และสภาพของปรมัตถธรรมนั้นๆ เป็นอย่างอ่ืนได้  จิตซึ่งเป็นปรมัตถธรรม ที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ นั้น เกิดขึ้น
ได้เพราะมีเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้น เมื่อไม่มีปัจจัยจิตก็เกิดไม่ได้ เช่น เมื่อเสียงไม่เกิดขึ้นได้ ก็เพราะมีปัจจัยที่ท าให้เกิดจิต
ประเภทนั้นๆ  ฉะนั้น จิตที่เกิดขึ้นจึงต่างกันเป็น 89 ประเภท หรือ 121 ประเภท โดยพิเศษ (ซึ่งเรียกว่า 89 ดวง หรือ 
121 ดวง)และปัจจัยที่ท าให้เกิดจิตประเภทหนึ่งๆ  นั้นก็ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว แต่ต้องมีหลายปัจจัย เช่น จิตเห็นเกิดขึ้น
เพราะมีปัจจัย คือ ตา ซึ่งได้แก่ จักขุประสาท และรูป คือ สิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นต้น 
 จิต เป็นปรมัตถธรรม ที่ไม่ใช่รูป ปรมัตถธรรมใดไม่ใช่รูป ปรมัตถธรรม นั้น เป็นนามธรรม จิต เจตสิก นิพพาน 
เป็นนามธรรม  รูป เป็น รูปธรรม [ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ ข้อ 844]๕ 
 ในส่วนของเรื่องจิตนั้น พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม ระบุว่า 
  เรื่องจิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์  (อตีตารัมมณกถา) 
  ถาม:  จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ ชื่อว่าไม่มีอารมณ์ใช่หรือไม่? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  อดีตก็เป็นอารมณ์ได้มิใช่หรือ? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  ถ้าอดีตเป็นอารมณ์ได้ ท่านก็ไม่ควรกล่าวว่า จิตที่มีอดีตเป็นอารมณ์ชื่อว่าไม่มี 

อารมณ์? 
   (นิกายอุตตราปถกะ มีความเห็นผิดข้อนี้ จึงถูกซักค้านให้จ านน) 
  เรื่องจิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์  (อนาคตารัมมณกถา) 
  ถาม:  จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ ชื่อว่าไม่มีอารมณ์ใช่หรือไม่? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  อนาคตก็เป็นอารมณ์ได้มิใช่หรือ? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  ถ้าอนาคตเป็นอารมณ์ได้ ท่านก็ไม่ควรกล่าวว่า จิตที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ชื่อว่าไม่มี 

อารมณ์? 
  เรื่องวาจาไม่เป็นไปตามจิต (น ยถาจิตตัสส วาจาติกถา) 
  ถาม:  วาจาไม่เป็นไปตามจิตใช่หรือไม่? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  วาจาเป็นของผู้ไม่มีผัสสะ ไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีเจตนา ไม่มีความตึกใช่หรือไม่? 
  ตอบ : ไม่ถึงกล่าวอย่างนั้น 
   (นิกายปุพพเสลิยะ มีความเห็นว่า คนบางคนคิดจะพูดอย่างหนึ่ง แต่พูดไปอย่างอ่ืน จึงแสดงว่า
วาจามิได้เป็นไปตามจิต หรือ ตามที่คิด ฝ่ายค้านจึงค้านในหลักใหญ่ว่า ถ้าอย่างนั้น วาจาก็เป็นของผู้ที่ไม่สึกตัวใช่หรือไม่?)๖ 

                                         
 ๕Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖,/form/http:// crs.mahidol.ac.th/crsblog/wp- content/uploads/ 
๒๐๑๒/๐๑/Buddhsitphilo๐๖.doc 

 ๖กรมการศาสนา, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม, (กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
,๒๕๕๐), หน้า ๑๐๔-๑๐๖. 



๗๔๓ 
 ๒.เจตสิกเป็นสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่ร่วมกับจิต รู้สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจิต  และเกิดท่ีเดียวกับจิต 
เจตสิก แต่ละเจตสิกมีลักษณะและกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆ เจตสิกเป็นสภาพรู้อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่จิต (ได้แก่  
เวทนา: คือ ความรู้สึกสุข ทุกข์หรือเฉยๆ  ที่เกิดทางกายหรือใจ, สัญญา คือ ความจ าได้ รู้ชื่อ รู้จัก, สังขาร : คือ ความนึก
คิดปรุงแต่งอ่ืนๆ เช่น รัก โกรธ เมตตา ปัญญา เป็นต้น)  เป็นนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)๗ 
 เจตสิก (อ่านว่า เจตะสิก) แปลว่า ธรรมที่ประกอบกับจิต สิ่งที่เกิดในใจ ทางใจ 
 เจตสิก หมายถึง อาการหรือการแสดงออกของจิต จัดเป็นสมรรถนะจิต มีลักษณะทีเกิดดับพร้อมกับจิต รับ
อารมณ์เดียวกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต มีวัตถุที่อาศัยเดียวกับจิต  แยกโดยละเอียดแล้วมี 52 ประการ จัดเป็นหมวดใหญ่ 
ได้ 3 หมวด คือ  
  1.หมวดอัญญสมานาเจตสิก มี 13  เช่น ผัสสะ เวทนา เจตนา มนสิการ วิตก วิจาร 
  ๒.หมวดอกุศลเจตสิก มี 14 เช่น โลภะ โทสะ โมหะ มัจอริยะ ถีนะ มิทธะ วิจิกิจฉา 
  3.หมวดโสภณเจตสิก มี 25 เช่น สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ สัมมาวาจา กรุณา มุทิตา 
 เจตสิก จัดเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งของพระอภิธรรมปิฏก ซึ่งมี 4 เรื่อง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน และ
จัดเป็นเรื่องส าคัญของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งด้วย๘ 
 [355]เจตสิก 52 (ธรรมที่ประกอบด้วยจิต, สภาวธรรมที่เกิดดับพร้อมจิต มีอารมณ์และวัตถุท่ีอาศัยเดียวกัน
กับจิต,อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของจิต-Cetasika : mental factors,mental concomitants)๙ 
 ขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ มีนามปรมัตถ์อีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต และรู้อารมณ์เดียวกับจิต นาม
ปรมัตถ์นั่นคือ เจตสิก  เจตสิกได้แก่ ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข์ ความตระหนี่ ความริษยา ความเมตตา 
ความกรุณา เป็นต้น สภาพธรรมเหล่านี้ เป็นเจตสิกปรมัตถ์ ไม่ใช่จิตปรมัตถ์ 
 ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข์ เป็นต้น เป็นสภาพที่มีจริง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็น
สภาพธรรมที่ต้องเกิดกับจิต ถ้าไม่มีจิต เจตสิก คือ ความโกรธ ความรัก ความทุกข์ เป็นต้น ก็เกิดไม่ได้ เจตสิกปรมัตถ์มี 
52 ประเภท หรือเรียกว่า 52 ดวง เช่น ความโกรธ (โทสะ) ก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะหยาบกระด้างดุร้าย ความรัก
ก็เป็นเจตสิตชนิดหนึ่ง คือ โลภเจตสิก มีลักษณะยึดติด ไม่สละและปรารถนาอารมณ์ จะเห็นได้ว่า เจตสิกแต่ละประเภท
เป็นสภาพธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่สภาพธรรมอย่างเดียวกัน นอกจากมีลักษณะต่างกัน กิจของเจตสิกแต่ละอย่างก็ต่างกัน 
ผลคืออาการท่ีปรากฏก็ต่างกัน และเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดเจตสิกแต่ละประเภทก็ต่างกัน 
 จิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์ เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์และเกิดร่วมกัน เจตสิกเกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับ
จิต รู้อารมณ์เดียวกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต คือ จิตเกิดดับที่ไหน เจตสิกก็เกิดดับที่นั่น จิตปรมัตถ์ และเจตสิกปรมัตถ์
นั้นไม่แยกกัน คือ ไม่เกิดดับ แต่เพียงปรมัตถ์เดียว จิตเป็นใหญ่ เป็นประธานในการรับรู้อารมณ์ ส่วนเจตสิกต่างๆ ที่เกิด
ร่วมกับจิต ก็รู้อารมณ์เดียวกับจิต แต่มีลักษณะและหน้าที่ในการรู้อารมณ์ต่างกันไปตามลักษณะ และกิจการงานของ
เจตสิกแต่ละประเภท เพราะเหตุที่จิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นนั้น มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกันบ้าง เช่น จิตบางดวงมีสิ่งที่
ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ จิตบางดวงมีเสียงเป็นอารมณ์ จิตบางดวงท ากิจเห็น จิตบางดวงท ากิจได้ยิน เป็นต้น จิตบางดวง
มีโลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตบางดวงมีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วย ดังนี้เป็นต้น 
 เมื่อเวไนยสัตว์ฟังพระอภิธรรม ก็พิจารณาสภาพปรมัตถธรรมที่ปรากฏ ด้วยปัญญาที่ได้อบรมสะสมมาแล้วใน
อดีตถึงได้รู้ความจริงของปรมัตถธรรมในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสนาดาทรงแสดงธรรมจบลง 
จึงมีผู้บรรลุมรรคนิพพานเป็นจ านวนมาก เพราะท่านเหล่านั้นฟังพระธรรมเข้าใจ และพิจารณารู้ความจริงของสภาพ
ปรมัตถธรรม ที่ก าลังปรากฏในขณะนั้น เช่น เมื่อพระองค์ทรงเทศนาว่า จักขุวิญญาณ คือ จิตที่ท ากิจเห็นนั้นไม่เที่ยง ท่าน
เหล่านั้นก็มีสติสัมปชัญญะ รู้สภาพลักษณะของจิตในขณะที่ก าลังเห็นนั้นได้ถูกต้อง ว่าเป็นสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม 
ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ในขณะที่ก าลังได้ยินท่านเหล่านั้นก็มีสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของจิตในขณะที่ก าลังเห็น
                                         
 ๗Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖,/form/http://th.wikipedia.org/wiki/ปรมัตถธรรม 

 ๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๖. 

 ๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (นนทบุรี : เอสอาร์พริ้นติ้ง, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๘. 



๗๔๔ 
ได้ถูกต้อง ว่าเป็นสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ในขณะที่ก าลังได้ยิน ท่านเหล่านั้นก็จะมี
สติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะที่ก าลังได้ยินนั้น เมื่อปัญญารู้แจ้งลักษณะไม่เที่ยง เกิดดับ เป็นทุกข์ ของ
ปรมัตถธรรมที่ปรากฎในขณะนั้น แล้วก็ละคลายความยินดีเห็นผิด ที่ยึดติดปรมัตถธรรมเหล่านั้นเป็นตัวตน  เที่ยง และ
เป็นสุข ฉะนั้น พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงเทศนาสั่งสอน ซึ่งได้รวบรวมบันทึกไว้
เป็นพระไตรปิฎกนั้น เป็นเรื่องของสภาพธรรมทั้งปวง เมื่อศึกษาและเข้าใจปรมัตถธรรมแล้ว ก็ควรพิจารณาปรมัตถธรรมที่
ก าลังปรากฏ เพ่ือรู้แจ้งลักษณะความจริงของ ปรมัตถธรรมที่ก าลังปรากฏนั้น จึงจะละความสงสัยและความไม่รู้ ในสภา
ลักษณะของปรมัตถธรรมได้อย่างแท้จริง  
 การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจปรมัตถธรรม นั้น จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลจึงจะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง เช่น จะต้องรู้ว่า 
สภาพที่เห็นกับสภาพที่ได้ยินนั้นเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกัน เหมือนกันอย่างไร ถ้าไม่เหมือน ไม่เหมือนกันอย่างไร 
สภาพเห็นและสภาพได้ยินเป็นจิตปรมัตถ์ก็จริง  แต่ไม่ใช่จิตเดียวกัน เพราะเหตุปัจจัยท าให้เกิดต่างกัน จิตเห็นนั้นต้อง
อาศัยสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุปสาทเป็นปัจจัยจึงจะท าให้เกิดได้ ส่วนจิตได้ยินต้องอาศัยเสียงกระทบนั้น โสต
ปสาท เป็นปัจจัยจึงจะเกิดได้ จิตเห็นและจิตได้ยินมีกิจต่างกัน และเกิดจากปัจจัยต่างกัน 
  เรื่องเจตสิก คือ ธรรมท่ีเป็นไปทางจิต (เจตสิกกถา) 
  ถาม:  ธรรมที่เป็นเจตสิก (เป็นไปทางจิต) ไม่มีใช่หรือไม่? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  ธรรมบางอย่างที่ไปด้วยกัน เกิดร่วมกัน ระคนกัน เกิดข้ึนพร้อมกัน ดับพร้อมกัน มีวัตถุประสงค์
เดียวกัน มีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีอยู่มิใช่หรือ? 
  ตอบ : ใช่ 
  ถาม:  ถ้าอย่างนั้น ท่านก็ไม่ควรกล่าวว่า ธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มี 
   (นิกายราชคิริกะ และ สิทธัตกะ มีความเห็นผิดข้อนี้ และข้อโต้แย้งก็ชัดเจนอยู่แล้วเช่นกัน)๑๐ 

3.รูปเป็นสภาพไม่รู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เป็นต้น เป็นรูปธรรม มีลักษณะไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)  
รูป เป็นธรรมะค าหนึ่งอย่างเช่นในค าว่า รูปธรรมนามธรรม แปลว่า สิ่งที่ช ารุดทรุดโทรม สิ่งที่แตกสลาย สิ่งที่แปร

ผันได้ หมายถึงรูปร่างที่มองเห็นได้ด้วยตา คือร่างกาย หรือตัวตนของตน สัตว์สิ่งของ อันเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของธาตุ 
4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ จัดเป็นขันธ์ 5 (ดูเรื่องขันธ์) 

รปู ใช่เป็นค าแสดงลักษณะหรือลักษณะนามของภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 รูป 
รูป สมัยก่อนใช้เป็นค าแทนตัวเองของภิกษุสามเณรที่พูดกับคฤหัสถ์ เช่นเดียวกับค าว่า อาตมา, ฉัน  เช่น “วันนี้

รูปไปไม่ได้หรอกโยม รูปไม่ว่าง หมายความว่า อาตมาไปไม่ได้ ไม่ว่าง” นั่นเอง๑๑ 
 ค าว่า “รูป” นี้ เป็นปรมัตถ์โดยอ้อมโดยตรงได้แก่ ธาตุ ตั้งวิเคราะห์ว่า  รุปฺปตีติ เท่ากับ รูปํ ธรรมชาติใด ย่อม
แตกสลาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อ รูป แปลว่า สภาพที่แตกสลาย ค าว่า “สลาย” นั้น หมายเอา สันตติสลาย  
ลักษณะของรูป  รุปฺปนลกฺขณ   รูปมีการแตกสลายเป็นลักษณะการแตกสลายนั้นมี 2 อย่างคือ 1.วฑฺฒน  เจริญขึ้น และ 
2.หายน เสื่อมลง๑๒ 
 ตัวเรานี้ มีทั้ง กาย และจิต  ในทางโลกและทางวิทยาศาสตร์  กาย หมายถึง ตัว  มักใช้กับร่างกาย ซึ่งมีการ
พัฒนาการไปตามแต่ละช่วงวัย และแต่ละช่วงวัยก็จะมีความแตกต่างกันไป  กาย มีการสัมผัส และการับรู้ ความสุข ความ
เจ็บ  โดยจิตเป็นตัวรับรู้สัมผัสนั้นๆ แต่ในทางธรรม กาย หมายถึง รูป  ซึ่งไม่มีการรับรู้ผัสสะ หรือสัมผัสใดๆ ที่กระทบ เมื่อ
เป็นเช่นนี้เนืองๆ ย่อมเข้าสู่การดับ 

                                         
 ๑๐กรมการศาสนา, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม, (กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
,๒๕๕๐), หน้า ๙๓. 

 ๑๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๘๒๖. 

 ๑๒พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฑฺโฒ ภิกขุ), ปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน), (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙). หน้า ๑๓. 



๗๔๕ 
 รูป หรือ รูปปรมัตถ์ เป็นสภาวธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ [ธรรมสังคณีปกรณ์ รูปกัณฑ์ ข้อ 503] มีปัจจัยปรุงแต่ง จึง
เกิดและดับไปเช่นเดียวกันกับจิตและเจตสิก 
 รูป 28 ประเภท รูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ รูปเป็นสังขตธรรม เป็นสภาพที่เกิดดับ จึงต้องมีปัจจัย
ปรุงแต่งให้รูปเกิดข้ึน อุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป จึงเกิดข้ึนเป็นไปแต่ที่อุปาทายรูปและมหาภูตรูปจะเกิดข้ึนได้นั้นก็ต้องมี
สมุฏฐาน คือ ธรรมที่ก่อตั้งให้รูปทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้น รูปทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลย สมุฏฐาน คือ ธรรมที่ก่อตั้ง
ให้เกิดรูป มี 4 สมุฏฐาน คือ กรรม 1 จิต 1 อุตุ 1 อาหาร 1 
  รูปที่เกิดจากรรมเป็นสมุฏฐาน   เรียกว่า กัมมชรูป 
  รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า จิตตชรูป 
  รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อุตุชรูป 
  รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อาหารชรูป๑๓ 
 รูปปรมัตถ์มี 28 รูป หรือ 28 ประเภท และมีความหมายไม่มีเหมือนที่เข้าใจกันว่า โต๊ะเป็นรูปหนึ่งเก้าอ้ีเป็น
รูปหนึ่ง หนังสือเป็นรูปหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น ในรูปปรมัตถ์ 28 ประเภทนั้น มีรูปที่จิตรู้ได้ทางตา คือมองเห็นได้เพียงรูป
เดียว คือ สิ่งที่ปรากฎทางตาเท่านั้น ส่วนอีก 27 รูปนั้น จิตเห็นไม่ได้ แต่รู้ได้ทางอ่ืนตามประเภทของรูปนั้นๆ เช่น เสียงรู้
ได้ทางหู เป็นต้น  ถึงแม้ว่าจะเห็นจิตและเจตสิกด้วยตาไม่ได้ เช่นเดียวกับรูป 27 รูปที่มองไม่เห็น แต่จิตและเจตสิกก็ไม่ใช่
รูปปรมัตถ์ เพราะจิตและเจตสิกเป็นปรมัตถธรรมที่รู้อารมณ์ ส่วนรูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ รูปปรมัตถธรรม เป็น
สังขารธรรม มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้น รูปๆ หนึ่งอาศัยรูปอ่ืนเกิดขึ้น ฉะนั้น จะมีรูปเกิดขึ้นเพียงรูปเดียวไม่ได้ต้องมีรูปที่
เกิดพร้อมกัน และอาศัยกันเกิดขึ้นหลายรูปรวมกันเป็น 1 กลุ่มเล็กๆ ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้เลย ภาษาบาลีเรียกว่า 1 
กลาป 
 รูปจึงเป็นสภาพธรรมที่เล็กละเอียดมาก เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  รูปกลาปหนึ่งเกิดขึ้น
จะดับไปเมื่อจิตเกิดดับ 17 ขณะ ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะจิตที่เห็น และจิตที่ได้ยินขณะนี้ ซึ่งปรากฏเสมือนว่า
พร้อมกันนั้น ก็เกิดดับห่างไกลกันเกินกว่า 17 ขณะจิต ฉะนั้น รูปทีเกิดพร้อมกับจิตที่เห็น ก็ดับไปก่อนที่จิตได้ยินจะเกิดขึ้น 
 รูปแต่ละรูปเล็กละเอียดมาก ซึ่งเมื่อแตกย่อยรูปที่เกิดดับรวมกันอยู่ออกจนละเอียดยิบ จนแยกต่อไปไม่ได้อีก
แล้วนั้น ในกลุ่มของรูป (กลาปหนึ่ง)ที่เล็กที่สุดที่แยกอีกไม่ได้เลยนั้น ก็มีรูปรวมกันอย่างน้อยที่สุด 8 รูป เรียกว่า อวินิพ
โภครูป คือ  มหาภูตรูป (รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน), ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน), อาโปธาตุ (ธาตุน้ า), เตโชธาตุ (ธาตุไฟ), วาโยธาตุ 
(ธาตุลม) และรูปที่เกิดร่วม มหาภูตรูปอีก 4 รูปคือ วัณโณ (แสงสี), คันโธ (กลิ่น), รโส (รส), โอชา (อาหาร) รูป 8 รูปนี้ 
แยกกันไม่ได้เลย เป็นกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุด ที่เกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีแต่ มหาภูตรูป 4  โดย
ไม่มี อุปาทายรูป หรือ รูปที่อาศัย มหาภูตรูปเกิด 
 [584] บรรดาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เหล่านั้น รูปทั้งหมด เป็นไฉน 
 มหาภูตรูป 4 และ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป 4 นี้ เรียกว่า รูปทั้งหมด 
 รูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุ ไม่มีผล วิปปยุตจากเหตุ มีปัจจัยปรุงแต่ง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นรูป เป็นโลกิยะ เป็น
อารมณ์ของอาสวะ เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ เป็นอารมณ์ของคันถะ เป็นอารมณ์ของโอฆะ เป็นอารมณ์ของโยคะ  เป็น
อารมณ์ของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาส เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นอัพยากฤต รับรู้อารมณ์
ไม่ได้ ไม่เป็นเจตสิก วิปปยุตจากจิต ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก กิเลสไม่ท าให้เศร้าหมอง แต่เป็นอารมณ์ของ
กิเลส ไม่ใช่มีทั้งวิตก และวิจาร ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร  ไม่สหรคตด้วยปีติ ไม่สหรคตด้วยสุข ไม่ส
หรคตด้วยอุเบกขา ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค และมรรคเบื้องบน 3 ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
และมรรคเบื้องบน 3 ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิ จุติ และนิพพาน ไม่เป็นของเสขบุคคล และอเสขบุคคล เป็นปริตตะเป็น

                                         
 ๑๓สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการเผยแผ่และศึกษาพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓), 
หน้า ๔๐๕. 



๗๔๖ 
กามาวจร ไม่เป็นรูปาวจร ไม่เป็นอรูปาวจร  นับเนืองในวัฏฏทุกข์ ไม่ใช่ไม่นับเนืองในวัฏฏทุกข์ เป็นของไม่แน่นอน ไม่เป็น
เหตุน าออกจากวัฏฏทุกข์  เป็นธรรมที่เกิดข้ึน อันวิญญาณ 6 รู้ได้ เป็นของไม่เที่ยง ถูกชราครอบง า๑๔ 
 4.นิพพานนิพฺพายนฺติ สพฺพทุกฺขวฏฏสนฺตาปา เอตสฺมินฺติ นิพฺพาน  ความเร่าร้อนในวัฏฏะเพราะทุกข์ทั้ งปวง 
ย่อมดับไปในธรรมชาตินี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินี้ ชื่อว่า นิพฺพาน 
 ในหนังสือค าวัด ของพระธรรมกิตติวงศ์ ได้กล่าวถึงนิพพานไว้ว่า 
 “นิพพาน” แปลว่า ความปราศจากกิเลสที่ร้อยรัด หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเลส และกองทุกข์ภาวะที่
กิเลสหมดไปโดยไม่เกิดได้อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อแล้ว ผู้ถึงภาวะนี้เรียกว่า พระอรหันต์ 
 นิพพาน ที่ใช้ส าหรับพระสาวก แปลว่า ตาย เช่น สาวกนิพพาน  ส าหรับพระพุทธเจ้าใช้ค าว่า ปรินิพพาน เช่น 
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
 นิพพาน มี 2 อย่างคือ สอุปาทิเสสนิพพาน คือ กิเลส ดับแต่เบญจขันธ์ยังเหลือ (ยังมีชีวิตอยู่) และ อนุปาทิ
เสสนิพพาน กิเลสดับและเบญจขันธ์ไม่เหลือ (นิพพานแล้ว) 
 นิพพาน มีค าที่ใช้แทนหลายค า เช่น นิโรธโมกขธรรม วิราคะ วิมุตติ วิโมกข์ สันติวรบทอมตธรรม อมตบ
ทอสังขตธรรม๑๕ 
 ปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ นิพพานปรมัตถ์  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ า นิพพาน เพราะออกจาก
ตัณหา คือ วานะ [อรรถกถา ขุททกนิกาย ธาตุสูตร ข้อ 222] นิพพานปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ จิต เจตสิก รูป
เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไป การที่จะดับทุกข์ได้นั้น ตะต้องดับตัณหาเป็นสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์  เป็น
สมุทัยให้เกิดขันธ์ ซึ่งได้แก่ จิต เจตสิก รูป การที่จะดับตัณหาได้นั้นก็ด้วยการอบรมเจริญปัญญา จนรู้แจ้งชัดในลักษณะเกิด
ดับของจิต เจตสิก รูป แล้วละคลายความยินดียึดมั่นเห็นผิดในจิต เจตสิก รูป ได้ด้วย การรู้แจ้งนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรม
ที่ดับตัณหา ดับทุกข์  นิพพานจึงเป็นธรรมที่มีจริง เป็นปรมัตถธรรม เป็นสภาพที่รู้แจ้งได้ 
 นิพพานตามมติพระพุทธศาสนา ถือมูลเหตุอันเกิดแต่สังขารเป็นต้นสาย นิพพานเป็นปลายสาย และปฏิเสธ
อัตตา แต่ยอมรับความเชื่อมถึงกันแห่งจุติในภพนี้ และปฏิสนธิจิตในภพหน้า ยอมรับการตกนรก ขึ้นสวรรค์ ถือเอาก าเนิด
เป็นมนุษย์ แต่การตกนรก หรือ ขึ้นสวรรค์นั้นมีที่สุด เช่น พระเทวทัต และพระเจ้า    อชาตศัตรู เป็นตัวอย่าง  กล่าวถึง
ความบริสุทธิ์ด้วยการบรรลุพระอรหัตผล  โดยอาการอย่างเดียว แต่คัดค้านการค่อยให้บริสุทธิ์เอง เรียกว่า สังสารสุทธิ 
ต้องส าเร็จด้วยวิริยะกับปัญญา แต่ยอมรับว่าไม่ส าเร็จโดยรวดเร็ว ไม่มีภพ เช่น ระยะการบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิสัตว์
เป็นตัวอย่าง 
 ยกย่องนิพพานเป็น 2 คือ ๑.ยกย่องว่าเป็นธรรมไม่ตาย ได้ในค าว่า “อปฺปมาโท อมต ปท ” ความไม่ประมาท
เป็นทางไม่ตาย (ธรรมบท อัปปมาทวรรค) ๒.ยกย่องว่าเป็นฐานไม่จุติ ได้ในค าว่า “เต ยนฺติ อจฺจุต  น โสจเร” มุนีเหล่านั้น 
ย่อมไปสู่สถานอันไม่จุติ ที่ไปแล้วไม่เศร้าโศก (ธรรมบท โกธวรรค)๑๖ 
 นิพพานเป็นเรื่องของแก่นแท้ในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกๆ คน มิใช่เรื่องของ นาย  นาง หรือ 
นางสาว  และมิใช่เรื่องของพระ กับ ฆราวาส หรือ มิใช่เรื่องของใครบางคนที่หลงตนเองว่าอยู่เหนือผู้อ่ืนแต่อย่างใด แต่
จะต้องรู้ และท าความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่า สภาวะนิพพาน คือ อย่างไร?  
 ความดับนั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1.อนุปฺปชฺชนารหปกฺขปาปุณน  การบรรลุถึงส่วนอันควรแก่การไม่เกิดอีก 2.
อุปฺปชฺชนารหปกฺขปาปุณน  การบรรลุถึงส่วนอันควรแก่การเกิดอีก ค าว่าดับในการวิเคราะห์นี้ หมายเอาข้อที่ 1 คือ ดับ
แล้วไม่เกิดอีกต่อไป  โดยมีลักษณะ สนฺติลกฺขณ  แปลว่า นิพพานมีความสงบเป็นลักษณะ พระนิพพานคือธรรมที่พ้นจาก

                                         
 ๑๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔ , (กรุงเทพ :          มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙).๑๖๙-๑๗๐. 

 ๑๕พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๔๑๒. 
 

 ๑๖อเนก ข าทอง, ธรรมศึกษาช้ันเอก ฉบับปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐), 
หน้า ๔๙. 



๗๔๗ 
โลก ที่ ภาษาบาลีกล่าวว่า “นิพฺพาน  ปน โลกุตฺตรสงฺขาต ” ค าว่า “ธรรม” ในที่นี้จ าแนกออกเป็น 2 อย่าง คือ 1.สมมติ
ธรรม 2. ปรมัตถธรรม คือ 
  1.สมมติธรรม ได้แก่ พระสูตร พระวินัย สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงแสดงไว้ 8  ประการคือ1) 
หิโรตฺตปฺทีปนตฺถ เพ่ือแสดงหิริโอตตัปปะเป็นที่ตั้ง 2) กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ เพ่ือแสดงความที่สัตว์มีกรรมเป็นที่ตั้ง 3) ปจฺจตฺ
ตปุริสาการทีปนติถ เพ่ือแสดงพฤติกรรมของสัตว์ในปัจจุบันเป็นที่ตั้ง 4) อนนฺตริยทีปนตฺถ เพ่ือแสดงอนันตริยกรรมเป็น
ที่ตั้ง๕) พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ เพ่ือแสดงพรหมวิหาร 4 เป็นที่ตั้ง ๖) ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ เพ่ือแสดงอดีตชาติของสัตว์เป็น
ที่ตั้ง 7)ทกฺขิณวิสุทฺธทีปนตฺถ เพ่ือแสดงผลอันเกิดจากผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง 8) โลกสมฺมติอปฺปหานตฺถ เพ่ือแสดงการ
รับรองโลกิยโวหารเป็นที่ตั้ง 
  2.ปรมัตถธรรม ได้แก่ พระอภิธรรม ซึ่งมีสภาวธรรมเป็นที่ตั้งปรมัตถธรรมนั้นนั้นมี 2  คือ รูปธรรม 
นามธรรม ซึ่ง รูปธรรม ได้แก่ รูป 28 นามธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก นิพพาน 
  เหตุที่ท าให้เกิดรูปนาม มีดังนี้  1) จิต, เจตสิก  มีวัตถุ อารมณ์ มรสิการ เป็นเหตุ  2) รูป     มีกรรม จิต 
อุตุ อาหาร เป็นต้น 3) นิพพาน พ้นจากเหตุโดยประการทั้งปวง พ้นจากพันธ์โดยประการทั้งปวง เพราะพระนิพพานเป็น
ขันธวิมุต 
  ลักษณะแห่งนิพพาน ว่าโดยลักษณะ นิพพานคือ ความสงบจากรูปขันธ์ 5 หรือ การสละคืนอุปธิทั้งปวง 
อุปธิ คือ สภาพที่ถูกกรรมกิเลส ถือครอง หมายถึงการยึดมั่นเบญจขันธ์ด้วยอ านาจของอุปาทานว่า เป็นของเรา หากผู้ไม่
รู้ทันก่ออุปาทานว่า เป็นของเรา หากผู้ไม่รู้ทันก่ออุปธิอยู่อย่างนี้ ย่อมทุกข์บ่อยๆ อีกนัยหนึ่ง ลักษณะของนิพพานคือ ความ
สงบสังขารทั้งปวง เพราะธรรมดาแล้วทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัย ทุกข์ก็ไม่เกิด 
เพราะความสงบแห่งสังขารทั้งมวล สัญญาทั้งหลายจึงดับ ความสิ้นทุกข์จึงมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุรู้ความสิ้นทุกข์นี้โดย
ถ่องแท้ บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบ รู้ถึงอริยมรรคญาณ รู้โดยชอบแล้ว ครอบง ากิเลสเป็นเครื่องประกอบของมาได้แล้ว 
ย่อมไม่ไปสู่ภพใหม่  
 กิจของนิพพาน นิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการดับ เพราะนิพพานไม่มีการเกิด การสิ้นราคะ โทสะ โมหะ คือ 
นิพพาน (นิพพานธาตุ) ส่วน ปัจจุปัฏฐานของนิพพาน หรือ เครื่องหมาย ของนิพพานนั้น ไม่มีนิมิตเครื่องหมายแต่นิพพาน
มีอยู่ในสภาพอสังขตะ ไม่มีอะไรตกแต่ง ไม่มีอะไรกระท า นิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวว่าจะเกิดขึ้นแล้ว หรือยังไม่เกิด 
หรือจักต้องเกิด ไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีต หรือ อนาคต หรือ ปัจจุบัน นิพพานเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจ ไม่ใช่สิ่งที่รู้ด้วยอายตนะอ่ืน  
ดังนั้น นิพพานจึงไม่มีสิ่งปรุงแต่ง นิพพานเป็นอสังขตธรรม  คือ ปัจจัยไม่กระท าแล้ว ไม่ปรุงแต่งแล้ว หรือ ธรรมที่ไม่ปรุง
แต่ง นิพพานไม่ใช่จิต ไม่ใช่รูป แต่นิพพานมีอยู่โดยปรมัตถ์ นิพพานเป็นธรรมชาติที่พ้นจากปัจจัยต่างๆ 
 ลักษณะแห่งการเข้านิพพาน หรือ นิพพาน 3 ได้แก่ 
  ๑.สุญญตนิพพาน คือ การเจริญวิปัสสนาญาณมาตามล าดับจนได้มรรคญาณด้วยอนัตตานุปัสนา มรรค
ญาณ หรือปัญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตย่อมมีสุญญตนิพพานเป็นอารมณ์ เหมาะ
กับผู้หนักในปัญญา 
  2.อนิมิตตนิพาน คือ การเจริญวิปัสสนาญาณมาตามล าดับจนได้มรรคญาณด้วยอนิจจานุปัสสนา มรรค
ญาณหรือปัญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตย่อมมีอนิมิตตนิพพานเป็นอารมณ์ เหมาะ
กับผู้หนักในศีล 
  3.อัปปณิหิตนิพพาน คือ การเจริญวิปัสสนาญาณมาตามล าดับจนได้มรรคญาณด้วยทุกขานุปัสสนา 
มรรคญาณหรือปัญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตย่อมมีอัปปณิหิตนิพพานเป็นอารมณ์ 
เหมาะกับผู้หนักในสมาธิ๑๗ 
 ทั้งนี้ อาจพูดสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ คือ มนุษย์ทุกคนต้องจัดการกับจิตหยาบของแต่ละคน เพ่ือดับมันไปให้หมด
สิ้นเสีย ไม่ให้หลงเหลือ โดยเฉพาะอารมณ์ขยะทั้งหลาย ซึ่งเราจะต้องจัดการให้มัน “นิพพาน” เสียตั้งแต่ตอนที่ตนยังเป็น
                                         
 ๑๗คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พระอภิธรรมปิฎก, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 



๗๔๘ 
มนุษย์อยู่ เพราะจัดการมันได้ง่ายกว่าการไปสู่การเกิดในภพภูมิอ่ืนๆ ตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่ง การดับ
แล้วไม่เกิดอีก ในด้านอารมณ์รู้สึกที่เป็นขยะของจิตหยาบนั้น คือ 
  1.ดับการเกิดของอารมณ์ในกลุ่มของความโกรธได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว 
  2.ดับการเกิดของอารมณ์ในกลุ่มของความโลภได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว 
  3.ดับการเกิดของอารมณ์ในกลุ่มของความลุ่มหลงมัวเมา และงมงาย ได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว 
  4.ดับการเกิดของอารมณ์ในกลุ่มของความสับสน สงสัย ได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว 
  5.ดับการมีดีชั่วและการมีทุกข์สุข ได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว๑๘ 
 การศึกษาปรมัตถธรรม หรือ พระอภิธรรม นั้น มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ศึกษา คือ เป็นการศึกษาให้เข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ และเป็นการศึกษา
ธรรมชาติการท างานของร่างกาย และจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรา และสัตว์ทั้งหลาย ท าให้เกิดความรู้เรื่องของ จิต 
(วิญญาณ) เจตสิก  รูป รวมถึงกลไกการท างานของกิเลส ท าให้เรามีความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปรมัตธรรม หรือ 
สภาวธรรมอันจริงแท้ตามธรรมชาติ ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไป เป็นเช่นนี้ไม่รู้จักสิ้น  อันเป็น
เหตุให้เกิดแนวทางในการดับที่ไม่มีการเกิดอีก นั่นคือ สภาวธรรมอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา นั่นคือ นิพพาน 
เป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง 5  แต่การที่จะเดินไปถึง นิพพานได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจค าสอน หลักธรรมต่างๆ ใน
การปฏิบัติ อันเป็นหนทางน าสู่นิพพาน นอกจากนี้การศึกษาปรมัตถธรรม จะเป็นเหตุที่ท าให้เราเข้าใจโลก และแก้ปัญหา
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องภายใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในมี
ความยั่งยืน มั่นคง ต่อไปในอนาคต. 
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พระพุทธศาสนาแสงสว่างของชาวพุทธ 

 
   พระมหามนูญ  จารุวณฺโณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วัดหมอนไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาแสงสว่างชาวพุทธ”นั้น ต้องการวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชาว
พุทธสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  และสามารถทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในผืนแผ่นดิน
ไทย 
 จากการศึกษาพบว่า มีหลักธรรมที่ชาวพุทธสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้นั้น มีหลักธรรมที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิตดังนี้ ๑. มงคลสูตร หรือ มงคลชีวิต ที่ชาวพุทธสามารถน าไปฝึกปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง เพ่ือก าจัด
กิเลสให้สิ้นไป เพ่ือให้เป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สามารถท าพระนิพพานให้แจ้งสร้างบารมีได้ให้ถึงที่สุดแห่งธรรม  2.
พรหมวิหาร ธรรมของพรหมหรือผู้ เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้เรา
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์ 3. สังคหวัตถุ หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, 
หลักสังคม สงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความ
รักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไปท าให้ระแล่นไปได้ตามที่ต้องการ     4. 
ทิศ  การปฏิบัติต่อบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยอย่างเหมาะสม  5. อิทธิบาทแนวทาง หรื อ 
คุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จตามประสงค์  6.มรรค หนทางหรือวิธีปฏิบัติส าหรับด าเนินไปสู่ ความดับทุกข์ ใน
ชีวิตประจ าวัน 7.สมาธิ อาการที่ท าจิตใจให้ว่างจากนิวรณ์ เป็นจิตที่อาจหาญ ควรแก่การงาน 
 หลักธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมส าหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันที่พุทธศาสนิกทุกคนพึงปฏิบัติ 
เพ่ือให้ชีวิตมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม แต่การที่จะกระท าการให้สัมฤทธิ์ผลนั้น สิ่งหนึ่งส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม
คือ การรักษาศีล 5 เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้ไม่กระท าผิด และเบียดเบียนผู้อ่ืน ท าให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน
ในโลกได้นี้อย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ   พระพุทธศาสนา, แสงสว่าง 
 
Abstract 

This article on“ Buddhism and The Buddhist Light” will want to analyze the principles of 
Buddhism, Buddhist, that can be applied in everyday life, happiness and status can be a Buddhist to 
remain on land in Thailand. 

The study found that there are principles that Buddhists can be applied in everyday life has it. 
With the appropriate principles to life as follows: 1 .  the Mangalasutta, or sacred Buddhist life can be 
put to practical use in real life, to get rid of the greed, the end to be a person of pure realization of 
Nirvana can be made to provide symbolism has to reach the ultimate prom fair 2.Holy abidings; sublime 
states of mind, or the person who is the big principle is priniciples for everyone is the principle that 
helps us to live Holy and glorious3 .Sangahavatthu. The main principles of the hearts, mind, restraint., 
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how to make people love the master of social work, which is a coordinate decisions and curb the mind 
of people, a unique culture and live together with love and desire. Wedge-like carving the frozen car 
car body parts scattered. allows to ride. 4. the direction of various types that we want associated with 
it appropriately. 5 .  Iddhipada. Guidelines or morals lead to success, according to the purpose of the 
four noble truths. 6.Atthangika-maggaAlong the way, or how to perform to the outage of the suffering 
in their daily lives, meditation.7. SamadhiSymptoms that are available from the mind is a courageous 
Act gave mental niora task. 

With the exception of the seven principles of the principles for practical everyday Buddhism 
satnik everyone practices. To make life both mundane and brightness but way to make achievement 
then. One of the important things that should not be overlooked is the five precepts because of their 
practices, not to commit crimes and persecution of others, so everyone can share in this world with 
happiness. 
Key words..Buddhism, Light 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหนึ่งเดียวที่มีประชาชนชาวไทย นับถือ มากที่สุ ด ด้วยอารย
ธรรมทางด้านวัฒนธรรม และประเพณี ที่โดดเด่นและมีความชัดเจนตั้งแต่ สมัยสุโขทัย จึงท าให้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
ยึดถือ และปฏิบัติตนภายใต้ครองธรรม มาหลายชั่วอายุคนจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน 
 จากการเปิดเผยข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  พบว่า  ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ให้ความเสรีในด้านการนับถือศาสนาต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ โดยประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 
ซึ่งก็ได้นับถือสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จนกลายเป็นรากฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่ และเป็น
เอกลักษณ์ของชาติในปัจจุบัน แม้ว่าไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้พุทธศาสนาประจ าชาติก็ตาม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประชากรไทยประมาณร้อยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายเถรวาท และ
ประมาณร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง โดยร้อยละ 99 ของมัสยิดใน
ประเทศไทยเป็นนิกายสุหนี่ ส่วนมัสยิดนิกายชีอะมีเพียงร้อยละ 1 ส าหรับคนไทยที่นับสือถือศาสนาคริสต์มีประมาณ 4 
แสนกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของจ านวนประชาชนทั่วประเทศ มีทั้งนิกายคาทอลิกโปรแตสแตนต์ และเซเวนเดย์ แอด
เวนติสต์ ส่วนชาวซิกข์มีประมาณ 70,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และเมืองใหญ่อ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ 
นครราชสีมา พัทยา และภูเก็ต มีโบสถ์ซิกข์อยู่ทั้งหมด 19 แห่งทั่วประเทศ ส่วนผู้นับถือศาสนาฮินดูมีถึงประมาณ 1 หมื่น
คน นอกจากนี้ก็ยังมีผู้นับถือศาสนาและลัทธิอ่ืนๆ  เช่น เต๋า ขงจื้อ และยิว รวมทั้งชาวไทยภูเขาอีก 9 เผ่า จ านวนประมาณ 
920,000 คน ที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป๑ 

 

ความหมาย 

 พระพุทธศาสนา คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าคือ ท่านผู้ตรัสรู้ หรือ ผู้รู้อย่างแจ่มแจ้ง) ซึ่ง
แนะน าให้ยกฐานะของมนุษยชาติขึ้นสู่ ความบริสุทธิ์ สะอาด (ด้วยศีล) ความสงบระงับ (ด้วยสมาธิ) และ ความเข้าใจแจ่ม
แจ้ง (ด้วยปัญญา) 

                                         
 ๑Retrieved October ๑๗, ๒๐๑๖,/form/http://thai.tourismthailand.org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ศาสนา 
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 พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาที่พระพุทธเข้าทรงก่อตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ของคนหมู่มาก  เพ่ือความสุขของคน
หมู่มาก และเพ่ืออนุเคราะห์โลกบุคคลจากทุกสาขาความเป็นอยู่ อาจน าค าสอนไปประพฤติปฏิบัติได้ตามความสาม ารถ 
และความพอใจของตน 

 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการพิจารณาเหตุผลและการปฏิบัติเพ่ือช่วยตัวเอง พ่ึงตัวเอง และขยาย
ความช่วยเหลือไปสู่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี (เมตตา) และความคิดช่วยให้พ้นทุกข์ (กรุณา)๒ 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 จากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า จริงๆ แล้ว พระพุทธศาสนาเข้า
มาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา ด้วยการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศต่างๆ  ๙ สาย โดยการอุปถัมป์ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัติย์อินเดียในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่
เรียกว่า สุวรรณภูมิ  ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง  มีดินแดนที่อยู่ในดินแดนส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรี
ลังกา ญวนกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของประเทศไทย เนื่องจากได้พบ
โบราณวัตถุที่ส าคัญ เช่น พระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางมอบเป็นหลักฐานส าคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีใจกลาง
อยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ น าโดย พระโสณะ และพระอุตตระ พระ
เถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองตามยุคสมัยเรื่อยมาตั้งแต่ สมัย ทวารวดี จนถึง 
รัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือว่า เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ยุคใดที่แล้วมา ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์เป็นหลักชัยในการเสริมส่งปรับปรุงทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัชกาลที่ 9  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 สืบมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 9 สืบต่อมา ทรงมีพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเป็นศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์แก่ทุกศาสนา และทรงปกครองบ้านเมืองโดย
สงบร่มเย็น ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการศึกษา ประชาชนได้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นตามล าดับ ได้มีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิทางพุทธ
ศาสนาเพ่ือการศึกษามากมาย มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ  พ.ศ.2490 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.2432 ได้ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายพระพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2490 และเปิดการศึกษาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 เป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนการศึกษาของ
พระสงฆ์ได้มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา เช่น การยกระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และมีนโยบายจะเปิดระดับปริญญาเอกในอนาคต ได้มีการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยสากล
ทั่วไป และได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง โดยรัฐสภาเมื่อ พ.ศ. 2540 มีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และ “มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”  ปัจจุบันนี้ได้มีวิทยาเขตต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง 
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แพร่ ล าพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย  นครปฐม 
นครศรีธรรมราช เป็นต้น ส่วนการศึกษาด้านอ่ืน ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรก ณ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปิดการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน จนได้แพร่ขยายทั่วประเทศ 

ด้านการเผยแผ่ ได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยได้มีองค์กรเผย
แผ่ธรรมในแต่ละจังหวัด โดยได้จัดตั้งพุทธสมาคมประจ าจังหวัดขึ้น ส่วนพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการเผยแผ่มากขึ้น โดยใช้
สื่อของรัฐ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาภาคบังคับแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 พระสงฆ์จึงได้มีบทบาทในการเข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆ มีการประยุกต์การเผยแผ่
ธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย ปาฐกถา และเขียนหนังสืออธิบายพุทธธรรมมากขึ้น ทั้งภาษาไทย และ
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๗๕๒ 
ภาษาต่างประเทศ เช่น มีพระเถระนักปราชญ์ชาวไทยยุคนี้ ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺ
โต) เป็นต้น ในต่างประเทศได้มีการสร้างวัดไทยในต่างประเทศหลายวัด เช่น วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  เป็นวัดไทย
แห่งแรกในต่างประเทศ ต่อจากนั้นได้มีการสร้างวัดไทยในประเทศตะวันตก คือ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเปิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2509 นับเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศตะวันตก 
ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย ชื่อว่า วัดไทยลอสแอง
เจลิส ปัจจุบันวัดไทยในสหรัฐอเมริกา มีประมาณ 15 วัด นอกจากนั้นได้มีองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
ของคณะสงฆ์ไทย ได้มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นประจ าทุกปี เพ่ือส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะทางตะวันตก ปัจจุบันชาวตะวันตกได้หันมาสนใจพุทธศาสนากันมากขึ้น และในปี พ.ศ.2508 ได้
มีการจัดตั้งส านักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้น ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล) เพ่ือเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่ว
โลก 

ด้านพิธีกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีต่างๆ  ที่เป็นพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ ให้เป็นพิธีของ
รัฐบาล เรียกว่า รัฐพิธี โดยให้กรม กระทรวง เป็นผู้จัด จัดให้มีงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วง         วันวิสาขบูชาของทุก
ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑลซึ้งสร้างขึ้น เมื่อคราวฉลอง 25 พุทธ
ศตวรรษ 

ด้านวรรณกรรม ได้มีวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายมีปราชญ์ทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูป จึงได้
เกิดวรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรองมากมายหลายเล่ม เช่น พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ปฏิจจสมุปบาทจาก
พระโอษฐ์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ หนังสือ พุทธธรรม ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น๓ 

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ทั้ง ภาครัฐ และเอกชนล้วนด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
เช่น การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก โดยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่คนทั่วโลกประพฤติ
ตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่ว่าคนไทยต่างชาติท าให้โลกได้รู้จักสนับสนุนบ ารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไป๔ 

จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 

เป็นที่ทราบกันว่าหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน  นิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
เพราะเป็นที่สุดแห่งทุกข์ นิพพาน จึงเป็นธรรมชาติของจิตที่ผุดผ่อง มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่พร่องและมีความบริสุทธิ์
อย่างเต็มที่  จิตในสภาวะที่เป็นนิพพานจึงเป็นธาตุรู้  ธาตุรู้ คือ รู้ในสัจจะอย่างแท้จริง เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ แยกเป็นอะไรอีก
ไม่ได้ เพราะไม่มีส่วนประกอบ จึงเรียกว่า อสังขธาตุ แปลว่า  ธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่ง ไม่เหมือนกับธาตุใดๆ ในโลกนิพพาน
ยังเป็นสภาพที่ถูกก าจัดด้วยเวลาและสถานที่ จึงเป็นการยากที่จะอธิบาย ว่า นิพพาน คืออะไร เพราะข้อจ ากัดของภาษา 
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายความมีอยู่จริงของนิพพานด้วยโวหารเชิงปฎิเสธ ดังในพระสูตรที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ดิน น้ า ลม ไฟ อากาสานัญจายตนะ วิญานัญจายจตนะ  อากิญจัญญายตนะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหน้า พระจันทร์ พระอาทิตย์ ทั้งสองย่อมไม่มี อายตนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่
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๗๕๓ 
กล่าวถึงอายตนะนั้นว่า  เป็นการมา เป็นการไป เป็นการตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการอุปติ อายตนะนั้นที่หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ 
นี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์”๕ 

พระพุทธศาสนา คือ แสงสว่างของชาวพุทธ 

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความยาวนาน และรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  แม้ในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐพิธีที่ส าคัญๆ ของประเทศไทย  และประชาชนก็ได้
หันเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรม เจริญศีลภาวนากันมากขึ้น  กอปรกับในปีพุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา มติมหาเถรสมาคม โดย
การน าของ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ได้จัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  โรงเรียนรักษาศีล 5  และ
หน่วยงานรักษาศีล 5  ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการระยะยาว ตามแผน 4 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2560 เพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ  ให้เกิดความสงบสันติ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จึงท าให้ประชาชน มีความตื่นตัวกันมากขึ้น ในการประพฤติปฎิบัติตนให้อยู่ใน ศีล 5  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา จิต สมาธิภาวนา ซึ่งเป็นผลดีต่อการฝึกตนตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม ท าให้ประชาชนคนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมมากขึ้น  เป็นการลดปัญหาทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 

 โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนนิยมน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันนั้น มีดังนี้ 

๑. มงคลสูตร ๓๘ ประการ หรือ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี ได้แก่มงคลที่ ๑อย่าคบคนพาล เพราะ
คนพาลจะมีแต่ความเสื่อม,  มงคลที่ ๒สมาคมด้วยบัณฑิต จะพบแต่ความเจริญในชีวิต, มงคลที่  ๓การบูชาบุคคลที่ควร
บูชา เช่น บิดา มารดา เป็นบุคคลที่บุตรธิดาต้องเคารพ, มงคลที่ ๔การอยู่ในประเทศอัมสมควร หมายถึงประเทศที่เหมาะ
แก่การค้าขายท าไร่ไถนาเป็นต้น, มงคลที่ ๕เป็นผู้ที่เคยท าบุญมาก่อน คือ  การกระท าความดี ผู้ได้สะสมความดีไว้ก่อนมา
มาก, มงคลที่ 6ให้ตั้งตนไว้ชอบ  ทั้ง กาย วาจา ใจ, มงคลที่ 7 ความเป็นพหูสูต คือ เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก ชีวิตจะ
ก้าวหน้าเมื่อเราแสวงหาความรู้, มงคลที่ 8 เชี่ยวชาญมีศิลปะวิชา, มงคลที่ 9 เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย, มงคลที่ 10 เป็น
ผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต คือ กล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน์, มงคลที่ 11 อุปัฏฐากมารดาบิดา คือ 
บ ารุงบิดามารดา ผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารจะมีความรุ่งเรือง, มงคลที่ 12 ให้สงเคราะห์บุตร ห้ามไม่ให้ท าชั่ว ให้กระท าแต่ความ
ดีให้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นต้น พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุด, มงคลที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา ภรรยาต้อง
สงเคราะห์สามีด้วย ต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน, มงคลที่ 14 การท างานไม่ให้คั่งค้าง เพราะการผัดวันประกันพรุ่ง เป็น
สาเหตุแห่งความเสื่อม, มงคลที่ 15 การให้ทาน, มงคลที่ 16 ประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ ธรรมที่ประพฤติดีย่อมน า
ความสุขมาให้, มงคลที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ ทั้งฝ่ายบิดา มารดา ในเวลาที่ควร, มงคลที่ 18 ประกอบการงานที่ไม่มี
โทษ คือ ประกอบการงานที่สุจริต, มงคลที่ 19 การงดเว้นจากบาปทั้งปวง, มงคลที่ ๒๐ การงดเว้นจากการดื่มน้ าเมา อัน
จักก่อให้เกิดโทษด้วยประการต่างๆ, มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม ต้องมีความรอบคอบ มีความ
ระมัดระวัง ไม่เป็นตนลืมสติ เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย, มงคลที่ 22 การรู้จักสัมมาคารวะ มีความ
เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ล่วงเกิน, มงคลที่ ๒๓  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน, มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ 
เป็นอยู่อย่างเหมาะสมตามฐานะ  มักน้อย, มงคลที่ ๒5 มีความกตัญญู รูปอุปการะที่ท่านท าให้ เช่น บิดามารดา ครูบา
อาจารย์ เป็นต้น เพราะเป็นเครื่องหมายของคนดี, มงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล เช่น วันพระ เป็นต้น, มงคลที่ ๒๗ 
ขันติ เป็นผู้มีความอดทน ต่อความล าบาก ต่อทุกขเวทนา ต่ออ านาจของกิเลส  เป็นต้น, มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้มีความสงบ
เสงี่ยม, มงคลที่ 29 การได้เห็นสมณะ ผู้มีความสงบ ทั้งท่ีด้วยตา ด้วยใจ ด้วยปัญญา, มงคลที่ 30 การสนทนาธรรมตาม
กาล พูดแต่เรื่องที่ดี ท าให้ได้แง่คิดใหม่ๆ, มงคลที่ 31 การบ าเพ็ญตบะ มีความเพียรเผากิเลสให้เบาบางลงไป, มงคลที่ 
32 การประพฤติเรื่องพรหมจรรย์, มงคลที่ 33 การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค, มงคลที่ 34 

                                         
 ๕คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศาสนาทั่วไป, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๘๖. 



๗๕๔ 
การท านิพพานให้แจ้ง เป็นความดับสนิทแห่งกิเลส และกองทุกข์ทั้งปวง, มงคลที่ 35 คือ เรื่องราวที่มีอยู่ประจ าโลก 
ได้แก่ การได้ลาภ เสื่อมลาภ การได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์, มงคลที่ 36 ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก
, มงคลที่ 37 ความไม่มีกิเลสในใจ, มงคลที่ 38 เป็นผู้มีจิตเกษม คือ มีจิตใจที่ปราศจากเครื่องร้อยรัด มีจิตสงบจากสิ่ง
ผูกมัดโดยประการทั้งปวง๖ 

 
๒.พรหมวิหาร ๔  
 พรหมวิหาร  แปลว่า ธรรมของพรหมหรือผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรม

ที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ และบริสุทธิ์๗ 
 พรหมวิหาร (อ่านว่า พรมมะวิหาน) แปลว่า ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหม, ธรรมของผู้ประเสริฐ, ธรรม

ของผู้ใหญ่ 
 พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมเป็นหลักธรรมประจ าใจของผู้ใหญ่, ธรรมที่ผู้ใหญ่พึงประพฤติ เป็นธรรมที่เกิดใน

ใจ เป็นธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน๘ 
 คุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ หรือประจ าใจของผู้ใหญ่ ชื่อว่า พรหมวิหาร ประกอบด้วย 

o เมตตา ได้แก่ ความสนิทสนม คือ ความรักใคร่ ที่เว้นจากราคะ ความก าหนัดยินดี โดยเนื้อความ
ได้แก่ ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อ่ืน 

o กรุณา โดยพยัญชนะ ได้แก่ ความหวั่นใจ เมื่อเห็นผู้ อ่ืนมีทุกข์มีร้อน โดยอรรถได้แก่ความ
ปรารถนาเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของเขาเท่าท่ีจะช่วยได้ 

o มุทิตา โดยพยัญชนะ ได้แก่ ความชื่นบาน โดยอรรถ ได้แก่ ความพลอยยินดีด้วย ในเมื่อเห็น
ผู้อื่นได้ดี ที่เรียกว่า มุทิตาจิต 

o อุเบกขา โดยพยัญชนะ ได้แก่  ความวางเฉย โดยอรรถ ได้แก่ ความวางตนเป็นกลาง ในเมื่อจะ
แผ่เมตตากรุณาไปก็ไม่สมควร เช่น เอาใจช่วยโจรเป็นตัวอย่าง หรือ ในเมือจะพลอยยินดีด้วย
สมบัติของอีกฝ่ายหนึ่ง จ าจะยินดีด้วยวิบัติของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น สองฝ่ายเป็นความกัน จะพลอย
ยินดีด้วยฝ่ายชนะ ก็จะจ ายินดีด้วยความแพ้ของอีกฝ่าย 

ธรรม 4 ประการนี้ ที่แผ่ไปโดยเจาะจงบุคคล ยังก าจัดมุ่งเอาหมู่นั้นหมู่นี้ จัดเป็นพรหมวิหาร แปลว่า 
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมโดยอธิบายความว่า พรหมโดยอุบัติก็ดี พรหมโดยสมมติ คือ ผู้ใหญ่ก็ดีย่อมอยู่ด้วยธรรม
เหล่านี้ มีธรรมเหล่านี้ประจ าใจ 

ผู้ใหญ่ควรมีธรรม 4 อย่างนี้ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยู่ในใจตน๙ 
๓. สังคหวัตถุ 4 
 สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน 
 สังคหวัตถุ หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคม สงเคราะห์ ซึ่ง

เป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อ
กัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไปท าให้ระแล่นไปได้ตามท่ีต้องการ๑๐ 

สังคหวัตถุ 4  หรือ หลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  มีดังนี้ 
                                         
 ๖พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ), ๓๘ มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา). 

 ๗Retrieved October ๑๗, ๒๐๑๖,/form/http://www.learntripitaka.com/scuple/prom๔.html 

 ๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๖๓๔. 

 ๙ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจ าแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมส าคัญส าหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หน้า ๘๙-๙๒. 

 ๑๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๓๙. 



๗๕๕ 
o ทาน  การให้ปันสิ่งของที่ควรให้แก่ผู้ที่ควรให้ เช่น ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร ให้ปันแก่คน

ยากจนอนาถา เป็นต้น 
o ปิยวาจา การพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยค า และส าเนียงน่ารัก อ่อนหวาน ไพเราะ เป็นที่ดูดดื่ม จับ

ใจ ปราศจากวจีทุจริต 
o อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ฉลาดในการท าประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือ

ด้วยกายและแนะน าด้วยวาจา เป็นต้น 
o สมานัตตตา วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน วางตนเสมอต้นเสมอปลายในที่นั้นๆ  ในบุคคล

นั้นๆ   
คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืนไว้ได้ โดย กล่าวย่อๆ พอจ าได้ง่ายดังนี้  โอบอ้อม

อารี วจีไพเราะ  สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม๑๑ 
๔.ทิศ ๖ 
สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันใกล้เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เช้าวันหนึ่งพระองค์เสด็จ

ออกจากวัดเพ่ือเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ทรงพบชายหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อ สิงคาลกะ มีผมและผ้าเปียกชุ่ม ก าลังไหว้
ทิศทั้งหลายอยู่ในระหว่างทาง จึงตรัสถามว่า “เธอ นมัสการทิศท าไม” 
 ชายหนุ่มกราบทูลว่า “ก่อนบิดาตาย  ได้สั่งให้ไหว้ทิศ เมื่อเคารพบิดาจึงต้องท าตามค าสั่ง” 
 พระพุทธองค์จึงตรัสรู้ว่า “ในวินัยของผู้เจริญแล้ว เขาไม่นมัสการทิศกันอย่างนั้นนะ มานพ” 
 “เขานมัสการกันอย่างไร พระเจ้าข้า” สิงคาลกมานพ ทูลถาม 
 พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมส าหรับช าระล้างจิตใจ แทนการรดน้ าว่า “อริยสาวก ละกรรมกิเลส 4 อคติ 4 
อบายมุข 6 ตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์” ดังนี้แล้วจึงตรัส ถึงหน้าที่ของบุคคลจะพึงปฏิบัติต่อกันโดยล าดับ 
 ในที่สุด สิงคาลกมานพชื่นชมยินดี แสดงตนเป็นอุบาสก ถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ 
แต่นั้นมา 

o ทิศเบื้องหน้าคือ มารดาบิดา  
ก.หน้าที่มารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตร 5 ประการ คือ  ๑.ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว, 

๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี, 3.ให้ศึกษาศิลปวิทยา, 4.หาภรรยาที่สมควรให้, 5.มอบทรัพย์ให้ในสมัย 
ข.หน้าที่บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดา 5 ประการ คือ ๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงท่านตอบ, ๒.ช่วย

ท ากิจของท่าน, 3.ด ารงค์วงศ์สกุล, 4. ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับมรดก, ๕.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน 
o ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย์ 

ก.อาจารย์พึงอนุเคราะห์ศิษย์ 5 ประการ คือ 1.แนะน าดี, 2.ให้เรียนดี, 3.บอกศิลปวิทยาให้
สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอ าพราง, 4.ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง, 5.ท าความป้องกันในทิศท้ังหลาย 

ข.ศิษย์พึงบ ารุงอาจารย์ 5 ประการ คือ 1.ลุกขึ้นรับ (แสดงความอาลัย), 2.เข้าไปยืนรับใช้, 3.
เชื่อฟัง (อยู่ในโอวาท), 4.อุปัฏฐาก (การปรนนิบัติบ ารุง), ๕.เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

o ทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา 
ก.สามีพึงบ ารุงภรรยา 5 ประการ คือ 1.ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา, 2.ไม่ดูหมิ่น, 3.ไม่

ประพฤตินอกใจ, 4.มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้,  5.ให้เครื่องแต่งตัว 
ข.ภรรยาพึงอนุเคราะห์สามี 5 ประการ คือ 1.จัดการงานดี, 2.สงเคราะห์คนข้างเคียงผัวดี, 3.

ไม่ประพฤตินอกใจผัว, 4.รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้, 5.ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 
o ทิศเบื้องซ้ายคือ มิตรอ ามาตย์  

                                         
 ๑๑ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจ าแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมส าคัญส าหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หน้า ๒๖๗-๒๖๙. 



๗๕๖ 
ก.หน้าที่มิตรพึงบ ารุงมิตร 5 ประการ คือ 1.ให้ปัน, 2.เจรจาค าไพเราะ, 3.ประพฤติสิ่งที่เป็น

ประโยชน์, 4.เป็นผู้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย, 5.ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริง 
ข.มิตรพึงอนุเคราะห์มิตร 5 ประการ คือ 1.รักษาเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว, 2.รักษาทรัพย์ของ

เพ่ือนผู้ประมาทแล้ว, 3.เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พ่ึงได้, 4.ไม่ละท้ิงในยามวิบัติอันตราย, 5.นับถือตลอดถึงวงศ์ของเพ่ือน 
o ทิศเบื้องต่ าทาสกรรมกร 

ก.นายพึงบ ารุงบ่าวไพร่ 5 ประการ คือ 1.จัดงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง (ก าลังกาย ความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญา), 2.ให้อาหารและรางวัล, 3.รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้, 4.แจกของแปลกประหลาดให้กินบ้าง 
(มีอาหาร หรือ ของอร่อยแปลกๆ ก็แจกให้กินบ้าง), 5.ปล่อยในสมัย (ให้พักผ่อนเที่ยวเตร่บ้าง เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษ
สงกรานต์) 

ข.บ่าวไพร่ (หรือลูกจ้าง) พึงอนุเคราะห์นาย (นายจ้าง) 5 ประการ คือ 1.ลุกขึ้นท างานก่อนนาย
, 2.เลิกงานทีหลังนาย, 3.ถือเอาแต่ของที่นายให้, 4.ท างานให้ดีขึ้น, 5.น าคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆ (ไม่นินทา
นาย) 

o ทิศเบื้องสูงสมณพราหมณ์ (พระสงฆ์ สามเณร หรือ พระมหากษัตริย์)  
ก.กุลบุตรพึงบ ารุงสมณพราหมณ์ 5 ประการ คือ 1.ท าอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา, 2.พูด

อะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา, 3.คิดอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา, 4.เป็นผู้ไม่ปิดประตู คือ มิให้ห้ามให้เข้าบ้านเรือน, 5.ให้
อามิสถาน (คือ ถวายปัจจัย 4) 

ข.สมณพราหมณ์พึงอนุเคราะห์กุลบุตร 6 ประการ คือ 1.ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว(บาปทุจริต), 2.
ให้ตั้งอยู่ในความดี (บุญสุจริต), 3.อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันงาม, 4.ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง, 5.ท าสิ่งที่เคยฟังให้แจ่มแจ้ง, 
6.บอกทางสวรรค์ให้ (ชี้ทางเจริญให้) 

 
5.อิทธิบาท 4 
 อิทธิบาท คือ แนวทางหรือทางให้ถึงความส าเร็จ๑๒ 

  คุณธรรมน าไปสู่ความส าเร็จตามประสงค์, อุบายให้ถึงความส าเร็จในกิจการงานต่างๆ เรียกว่า อิทธิบาท 
(อิทธิ + บาท)  

o ความพอใจรักใคร่ในอันจะท าความดี ชื่อ ฉันทะ  
ความพอใจรักใคร่ในการศึกษาศิลปวิทยา ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต ในหน้าที่การงานของ

ตน หรือในการละบาปอกุศล เป็นต้น สงเคราะห์เข้าฉันทะนี้ด้วย 
o ความเพียรพยายามท าความดีด้วยความกล้าหาญ ชื่อ วิริยะ 

ความอุตสาหะบากบั่นในการศึกษาศิลปวิทยาก็ดี ในการละบาปสร้างบุญ ด้วยความกล้าหาญไม่
กลัวความยากล าบาก จัดเป็นวิริยะเช่นกัน 

o การเอาใจฝักใฝ่สนใจในความดีด้วยความมั่นใจ ไม่ทอดธุระ  ชื่อ จิตตะ 
การเอาใจใส่ในการศึกษาศิลปวิทยาในหน้าที่การงานของตน ในธรรมวินัยที่พ่ึงศึกษาปฏิบัติ ก็

สงเคราะห์เข้าในจิตตะนี ้
o การพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งนั้นด้วยปัญญา ชื่อ วิมังสา 

   ความตริตรองพิจารณาค้นคว้าเหตุผลในศิลปวิทยาที่ศึกษาในการประกอบอาชีพ  ในหน้าที่การงาน ในธรรม
วินัย เพ่ือความรู้และความก้าวหน้า ก็สงเคราะห์เข้าในวิมังสานี้ 

                                         
 ๑๒พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เล่ียงเชียง ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๗๑. 



๗๕๗ 
 ธรรม 4 ประการนี้ ซึ่งมีฉันทะเป็นข้อต้น ติดตามด้วยวิริยะ จิตตะ วิมังสา เมื่อบุคคลประพฤติให้บริบูรณ์แล้ว 
ย่อมประสบความส าเร็จสมปรารถนาเป็นแน่แท้๑๓ 
 6. มรรค 8 
  มรรค แปลว่า  ทาง ทางด าเนิน วิธี, วิถีทาง 
  มรรค หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือแนววิธีส าหรับปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความดับทุกข์ มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน คือ 
อริยมรรค อัฏฐังคิกมรรค มัชฌิมาปฏิปทา ทุกขริโรธคามิณีปฏิปทา๑๔ 
  มรรค คือ ทางหรือวิธีดับทุกข์ ได้แก่การด าเนินชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ เป็นธรรมะทีต้องน ามาปฏิบัติ จึงจะ
ได้ผล๑๕ 
  มรรค หมายถึง  หนทางหรือวิธีปฏิบัติส าหรับด าเนินไปสู่ ความดับทุกข์ เป็นหนทางที่ท าให้ผู้ด าเนินการ
เป็นพระอริยบุคคล มี 8 อย่าง คือ 

๑.สัมมาทิฐิ  หมายถึง ความเห็นที่ถูกต้อง ปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจ คือ เห็นทุกข์  
เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค 
   ๒.สัมมาสังกัปปะ  หมายถึง ความด าริ อันถูกต้อง ได้แก่ ความด าริในอันออกจากกาม, ในอันไม่
พยาบาท, ในอันไม่เบียดเบียน 
   ๓. สัมมาวาจา หมายถึง วาจาที่ถูกต้อง ได้แก่ การพูดจาที่เว้นจากวจีทุจริต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่
พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
   ๔.สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานที่ถูกต้อง ได้แก่การงานที่เว้นจากกายทุจริต 3 คือ ไม่ฆ่า
สัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
   5.สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง ได้แก่ เว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่มีโทษทั้ง 2 ฝ่าย 
คือ โทษทางโลก และโทษทางพระราชบัญญัติ  รู้ประมาณในการแสวงหา การรับ และการบริโภค 
   6.สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรที่ถูกต้อง ได้แก่ ความเพียรใน ปธาน 4 คือ เพียรระวัง
ไม่ให้บาปเกิดข้ึน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรให้กุศลเกิดข้ึน เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแล้ว 
   7.สัมมาสติ หมายถึง ความระลึกที่ถูกต้อง ได้แก่ ความระลึกได้ในสติปัฏฐาน 4 คือ  กาย 
เวทนา จิต ธรรม 
   8.สัมมาสมาธิ  หมายถึง ความตั้งใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความตั้งใจมั่นในการเจริญฌาน 4 คือ 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน  
  ธรรม 8 ประการนี้ เป็นทางอันยอดคือ เป็นยอดแห่งสังขตธรรม เป็นสะพานที่จะส่งผู้ข้ ามจากแดนของ
สังขตธรรม ไปสู่แดนของอสังขตธรรม และเป็นสามัคคีธรรมต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้มีก าลังมาก สามารถให้ผู้
ปฏิบัติบรรลุถึงความดับทุกข์ หรือ ความบริสุทธิ์ แห่งทัสสนะ  คือ วิสุทธิ 7 ได้๑๖ 
 ๗.สมาธิ 2 
  สมาธิ แปลว่า ความตั้งม่ันแห่งจิต หมายถึง อาการท่ีท าจิตใจให้ว่างจากนิวรณ์ เป็นจิตที่อาจหาญ ควรแก่
การงาน เพราะเป็นการรวบรวมความคิดของใจให้ตรงดิ่งไปในทิศทางเดียวกัน 2 อย่างคือ  

                                         
 ๑๓ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจ าแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมส าคัญส าหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หน้า 
๗๑-๗๔. 
 ๑๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), 
หน้า ๗๔๘. 
 ๑๕สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์, หัวใจพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :ชมรมเด็ก ๒๕๔๓), หน้า ๕๕-๕๖ 
 ๑๖คณาจารย์เลี่ยงเชียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมช้ันเอก รวมทุกวิชา, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๗), 
หน้า ๖๒-๖๓. 



๗๕๘ 
   ๑.อุปจารสมาธิ สมาธิเป็นแต่เฉียดๆ คือ สมาธิที่เกือบจะแน่วแน่ สามารถระงับนิวรณ์ได้ องค์
ฌานก็เริ่มเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าฌานในขั้นนี้ยังไม่มีก าลังมากพอ เพราะจิตยังไม่สนิทแบบแน่นในอารมณ์ หากรักษาจิตให้
มั่นคงในอารมณ์ไว้ไม่ได้ สมาธิก็เสื่อมลง จึงจัดเป็นสมาธิอย่างต่ า มีแก่สามัญชนทั่วไป 
   ๒.อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ คือ สภาวะจิตของบุคคลผู้บ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน จนจิตแนบ
แน่นมั่นคงอยู่ในอารมณ์กัมมัฏฐาน ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปที่อ่ืน ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวที่เรียกว่า “เอกัคคตาจิต” สมาธิขั้นนี้เป็นขั้น
สูงสุดซึ่งมีอยู่ในองค์ฌานทั้งหลาย จัดเป็นสมาธิชั้นสูง มีเฉพาะผู้ที่บ าเพ็ญสมาธิจนได้รูปฌาณ 4 
  การท าจิตใจให้เป็นสมาธิ โดยวิธีเจริญสมถกัมมัฏฐานนี้ ต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ในที่นี้ท่าน
แสดงหัวใจสมถกัมมัฏฐาน 5 อย่าง อันเป็นคู่ปรับของนิวรณ์ 5 เพ่ือเป็นอุบายวิธีเจริญสมาธิ๑๗ 
 หลักธรรมทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมส าหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันที่พุทธศาสนิกทุกคนพึงปฏิบัติ 
เพ่ือให้ชีวิตมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม แต่การที่จะกระท าการให้สัมฤทธิ์ผลนั้น สิ่งหนึ่งส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม
คือ การรักษาศีล 5 เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้ไม่กระท าผิด และเบียดเบียนผู้อ่ืน ท าให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน
ในโลกได้นี้อย่างมีความสุข 
 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน มีวัด และส านักปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย ทั้งในส่วนของ 
มหานิกาย และ ธรรมยุต  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันนี้คนไทยส่วนมากให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนา และ 
หมั่นฝึกฝนตนเองภายใต้ค าสอนของพระบรมศาสดา พระสมณโคดม พระพุทธเจ้า  ซึ่งหลักธรรมทั้งหมดที่พระองค์ได้ตรัส
สอนนั้น เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญที่ท าให้เราทุกคนสามารถด าเนินชีวิตไปในความถูกต้อง และเป็นวิถีแห่ง
หนทางความสงบ ของจิต สามารถพัฒนาตนให้มีสติรู้ อยู่เนืองๆ ในทุกวินาทีของการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข. 
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บทคัดย่อ 

สังคมเราอยู่ในยุคสภาพสถานการณ์ที่มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบและอยู่ในยุคโลกโซเชียลในปัจจุบันในสังคมจึง
ต้องการบุคคลที่เป็นนักบริหารที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา 
และได้รับการหล่อหลอมจากหลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิด
จนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุค
โลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน  1. วิกฤติการเมือง 2. วิกฤติด้านเศรษฐกิจ
 3. วิกฤติด้านสังคม4. วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาทางการเมือง 

1พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอธิปไตย ไว้ถึง 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการ
หลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน้นธรรมะเป็นใหญ่ ให้ผู้น ามีธรรมะ (มุขบุรุษท่ีดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) พระ
สุตตันตปิฎก เล่ม 20หน้า 186, เล่ม 11 หน้า 231 

2พระพุทธศาสนา เน้นเสรีภาพทางจิต เป็นศาสนาแรกที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้น า มี
สิทธิในด้านต่างอันไม่ก่อความเดือดร้อนสู่ตนเองและผู้อื่น 

3พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ในการด าเนิน
ตามอริยสัจ 4 นักการเมืองควรน าไปปรับใช้ตามเหตุสถานการณ์นั้นๆ 

4พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าที่ รู้กาล รู้เวลา   รู้หน้าที่ของตน 
ปัญหาความยัดแย้งทางการเมือง  ความยัดแย้งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ

หลายประการ  เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น  ในการ
แก้ปัญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้ว  นักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหาร นักปกครองซึ่งพระพุทธองค์
ได้แสดงว่า เป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือผู้บริหารปรากฏในพระคัมภีร์ศาสนาหลายแห่งด้วยกัน   แต่ในที่นี้จะขอ
น ามากล่าวเฉพาะที่ท่านได้แสดงไว้ใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความว่าผู้ปกครองหรือนักบริหารนั้น
จะต้องท านุบ ารุงประชาราษฏร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ  5 ประการผู้บริหารหรือนักปกครองที่ดีนั้น เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่พึงเว้นความล าเอียง (อคติ) หรือความประพฤติท่ีคลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการหลักของการพออยู่พอกิน
ในพระพุทธศาสนาบางท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.)พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาสังคม 
ค าส าคัญ : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, การประยุกต์ใช้ 
 
Abstract 

Situation of our society nowadays is full of selfishness and we are living in a socialized world. 
Therefore, now, our society is in need of an administrator who process of knowledge and  honesty. 



๗๖๐ 
Thailand is one of the countries embracing Buddhism and was lengthily shaped by Buddha's teaching 
as we can see the connection in Thai way of life, from birth to death. But when we are entered in the 
age where everything is connected: mass communication, economy, politics and culture. This is an 
important reason which lead Thai society to globalization world and bringing Thailand into crisis in every 
dimensions 1. Political crisis 2. Economy crisis 3. Social crisis and 4. Environment crisis. 
 
Buddhism and politic solution 

1. In Buddhism, we can see 3 types of  sovereignty which are supremacy of self, supremacy of 
Dharma and supremacy of the world or public opinion. The supremacy of Dharma is a ruling system by 
applying Dharma means to have leader with Dharma (Good ruler) and the people with Dharma (Good 
people). From Sutta Pitaka Vol.20 Page 186 and Vol. 11Page231 

2. Buddhism gives importance to freedom of spirit and Buddhism is the first religion which 
support in human rights, right of selecting leader and right to do anything without putting yourself or 
others into trouble. 

3. Buddhism teach us to be sufficient in terms of practice and solving problems with wisdom. 
Four Noble Truths approach should be applied by the politicians in different situations.  

4. Buddhism teach us about the good faith in self conduct in terms of self responsibility in 
timely, in right place manner and know your role. 

Political conflict is one of social issue. The root cause of this problem can be different such as 
conflict of interest, conflict in ideas, lack of definite political ideology etc. To solve this problem, 
according to Buddhism point of view, the politician must have Dharma for administrator. As Buddha's 
teaching mentioned about qualification of ruler or administrator can be found in many books but here 
I would like to discuss about the one that is in Atthakatha, Atthakanibat, Aungkuttranikay said that ruler 
or administrator must nourish their people with Dharma of 5ruler's bases of sympathy. Good 
administrator or ruler, will perform his duty without unfairness (bias) or behavior deviated from 4 
Dharma of  sufficient living in Buddhism or some might known as Heart of the rich man (Uo.Ar.Ka.Sa.). 
Buddhism and solution for social problem. 
Keyword : Buddhism dharma,Application  
 
บทน า 
 

สังคมเราอยู่ในยุคสภาพสถานการณ์ที่มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบและอยู่ในยุคโลกโซเชียลในปัจจุบันในสังคมจึง
ต้องการบุคคลที่เป็นนักบริหารที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่างมาก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกมุ่งมั่นในการ
เสริมสร้างคุณงามความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ 
อีกท้ังรวมไปถึงท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ เกิดข้ึนในองค์กร จึงต้องอาศัยหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาชี้น าทางในการประยุกต์เข้ากับบริหารตนเองและบริหารบุคคลในองค์กร 

ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจากหลักธรรม  ค าสอนใน
พระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึง
เป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ
ในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้คือ 



๗๖๑ 
 1. วิกฤติการเมือง 
 2. วิกฤติด้านเศรษฐกิจ 
 3. วิกฤติด้านสังคม 
 4. วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
วิกฤติทางการเมือง 

ปัญหาทางการเมือง   นักการเมืองมักมองเป็นเกมทางการเมือง เล่นพรรคเล่นพวก มือใครยาวสาวได้สาวเอา แต่
มักเป็นไปแบบเช้าชามเย็นชาม นักการเมืองส่วนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชน์  ความไม่สามัคคีของนักการเมือง 
แม้จะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เป็นไปอย่างไม่เต็มที่นักด้วยเกรงกลัวอ านาจและอิทธิพล ปัญหาอีกอย่างของ
การเมืองคือด้านการด าเนินนโยบายผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับสังคมและประเทศชาติ  ผู้บริหารประเทศยังไม่ได้มีการ
บริหารอย่างเต็มความรับผิดชอบ ยังมีการเล่นการเมืองมากเกินความจ าเป็นซึ่งมีผลท าให้การด าเนินนโยบายต่างๆยังไม่ได้
แก้ปัญหาที่แท้จริงของประเทศ บางครั้งนโยบายหลายๆ นโยบายก็ดูน่าจะดี แต่กลับไม่ได้ผลเต็มที่ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการ
ไม่สามารถน า นโยบายไปปฏิบัติกันอย่าง มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล บ่อย ครั้งเป็น การด าเนินนโยบายเพ่ือสร้าง
ภาพให้แก่ ส่วนตน แต่ให้ความส าคัญของประสิทธิผลน้อยมาก หรือ แทบจะไม่ให้ความส าคัญเลย 

ระบบราชการก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการส่งออก และ อีก หลายๆ ธุรกิจหน่วยงานต่างๆ มีการ
ท างานซ้ าซ้อนกัน ซึ่งอันที่จริงแล้ว โครงสร้างของระบบราชการก็ได้มีการ ก าหนดไว้ดีแล้ว แต่ก็ไปผิดพลาดที่การปฏิบัติอีก 
เพราะต่างคนต่างพยายามสร้างผลงานให้โดดเด่น ในสายตา ของผู้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งนักการเมือง จนลืมนึกถึง
ประชาชน แต่ ก็มีข้าราชการระดับกลาง และ ระดับล่างที่มีแนวความคิดที่ดี ๆ แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือเนื่องจาก
ติดที่ระบบราชการที่ยังเป็นระบบศักดินา ผสมกับระบบอุปถัมภ์อยู่ตราบใดที่ผู้ใหญ่ในภาครัฐยังไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้ 
ปัญหาของชาติไทยคงมีแต่การสูญเสียไปอย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบต่อสังคมไทย  
 1ในแง่ของปัจเจกบุคคล คนไทยย่อมประสบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานะของประเทศไม่ไว้ใจในข้าราชการ
และนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ 

2ในแง่ของสังคม มุมมองโดยรวมของสังคมไทยย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจของชาวต่างชาติเท่าที่ควร ความเชื่อมั่นใน
รัฐบาลโดยรวมก็ลดลงตามล าดับ 

3ในแง่ของเศรษฐกิจ การบริหารด้านนโยบายของรัฐบาลเป็นผลโดยตรงด้านเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาล
วางแนวนโยบายผิดพลาด ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ย่อมเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอน 
 4ในแง่ของศาสนา ปัจจุบันก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา อันเกิดจากการ
พยายามแทรกแซงกิจการพระพุทธศาสนา และพยายามลบล้างความเป็นพุทธศาสนาในหน่วยงานนั้นๆ ที่นักการเมืองบาง
คนเป็นรัฐมนตรี ดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาทางการเมือง 

1พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงอธิปไตย ไว้ถึง 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการ
หลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเน้นธรรมะเป็นใหญ่ ให้ผู้น ามีธรรมะ (มุขบุรุษท่ีดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) พระ
สุตตันตปิฎก เล่ม 20หน้า 186,เล่ม 11 หน้า 231 

2พระพุทธศาสนา เน้นเสรีภาพทางจิต เป็นศาสนาแรกที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้น า มี
สิทธิในด้านต่างอันไม่ก่อความเดือดร้อนสู่ตนเองและผู้อื่น 

3พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ในการด าเนิน
ตามอริยสัจ 4 นักการเมืองควรน าไปปรับใช้ตามเหตุสถานการณ์นั้นๆ 

4พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแก่หน้าที่ รู้กาล รู้เวลา   รู้หน้าที่ของตน 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  ความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ

หลายประการ  เช่น  ผลประโยชน์ขัดกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอน เป็นต้น  ในการ
แก้ปัญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแล้ว  นักการเมืองจะต้องมีธรรมะส าหรับนักบริหาร นักปกครองซึ่งพระพุทธองค์
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ได้แสดงว่า เป็นคุณสมบัติของนักปกครองหรือผู้บริหารปรากฏในพระคัมภีร์ศาสนาหลายแห่งด้วยกัน  แต่ในที่นี้จะขอ
น ามากล่าวเฉพาะที่ท่านได้แสดงไว้ใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความว่าผู้ปกครองหรือนักบริหารนั้น
จะต้องท านุบ ารุงประชาราษฏร์ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าราชสังคหวัตถุ  5 ประการ คอื 

1. สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบ ารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเป็นต้น อันเป็นธัญญาหารให้เกิดผลผลิตที่ดี มี
การส่งเสริมการเกษตรและกสิกรรมให้อุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์พื้นฐานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจ 

2. ปุริสเมธะ ฉลาดสามารถในการบ ารุงคน ส่งเสริมคัดเลือกคนมาท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของเขาและการงานที่จะท านั้น ๆ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้ดี 

3. สัมมาปาสะ ผูกประสานสงเคราะห์ประชาชนพลเมืองบ่วงคล้องใจคน คือการดูแลสุขทุกข์ของประชาชน 
ส่งเสริมอาชีพ เช่น จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในทางพาณิชยกรรมหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเลื่อม
ล้ าหรือช่องว่างจนแตกแยกกัน ซึ่งเป็นการท าให้จิตใจของประชาชนเลื่อมใสในผู้ปกครอง 

4. วาชเปยยะ พูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวานดูดดื่มใจ รู้จักพูดรู้จักชี้แจงแนะน ารู้จักทักทายถามไถ่ทุกข์สุข
ของประชาชนทุกชั้น ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ด้วยถ้อยค าที่ประกอบด้วยเหตุผล ที่เป็นหลักฐานมีประโยชน์ เป็นทางแห่ง
การสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเสริมความสามัคคีท าให้เกิดความเข้าใจดี ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ 

5. นิรัคคฬะ บริหารประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยป้องกันและบ าราบโจรผู้ร้ายให้ประชาชนนอนตาหลับ โดย
ยึดหลักการที่ว่า "ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน"  และในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ได้แสดงไว้ว่า ผู้บริหาร
หรือนักปกครองที่ดีนั้น เมื่อปฏิบัติหน้าที่พึงเว้นความล าเอียง (อคติ) หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม  4 
ประการ 

1. ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ 
2. โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง 
3. โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
4. ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว 
นอกจากนี้  มีความประพฤติดีเป็นแบบฉบับในการด ารงชีวิตของนักปกครองเพราะการปกครองที่ดีคือ  การให้

แบบอย่างที่ดี  ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลต่อความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของประชาชน  
ขึ้นอยู่กับความซื่อตรงของนักปกครอง  การแก้ความคดของส่วนใหญ่จึงต้องเริ่มมาจากฝ่ายปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  2 ประเภทนี้ พระพุทธเจ้าตรัสยกตัวอย่างไว้ในโพธิราชชาดก ขุททกนิกายว่า 

"เมื่อฝูงโคก าลังข้ามแม่น้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคนอกนั้นก็คดตาม ในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ได้รับสมมติให้เป็น
หัวหน้าเป็นผู้ปกครองไม่เป็นธรรม คนนอกนั้นก็ประพฤติไม่เป็นธรรม ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองประพฤติไม่เป็นธรรม ชาวเมือง
ก็พลอยทุกข์กันไปท่ัว โดยนัยตรงกันข้าม เมื่อผู้ปกครองทรงไว้ซึ่งธรรม ชาวเมืองก็เป็นสุขกันไปท่ัว" 
วิกฤติด้านเศรษฐกิจ 

คนเราเมื่อเกิดมาแล้ว  จะสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันไปได้อย่างมีความสุขความเจริญ  ตลอดทั้งประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ  ของชีวิต  จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างน้อยก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่  คือ  
อาหาร  เสื้อผ้า  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรคและก็ต้องมีอย่างเพียงพอที่เรียกว่า  อยู่ดีกินดีถ้าแต่ละคนมีการอยู่ดีกินดี  ก็
ย่อมจะท าให้สังคมมีความมั่นคง  แต่ถ้าแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่มีความเดือนร้อนในเรื่องการกินดีอยู่ดี  
ก็ย่อมจะเป็นสาเหตุน าความอ่อนแอมาสู่สังคม  สังคมย่อมมีแต่ความเดือดร้อน  เป็นหนี้เป็นสินกันมาก  มีการท าผิด
กฏหมายบ้านเมืองมีโจรผู้ร้ายมากขึ้นปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้  สาเหตุที่แท้จริงก็เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ   อัน
เป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งในชีวิตประจ าวันของมวลมนุษย์  ซึ่งมนุษย์ต้องดิ้นรนในแต่ละวันก็ไม่ใช่อ่ืนไกลก็เพ่ือปากเพ่ือท้องที่
เรียกว่า  ท ามาหากินนั่นเอง 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1 ปัญหาการตั้งเนื้อต้ังตัวไม่ได้ มีคนเป็นจ านวนไม่น้อยที่เผชิญกับปัญหานี้ บางคนแม้มีหน้าที่การงานท าแล้ว บาง
คนจบการศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้ว บางคนถึงกับแต่งงานแล้ว บางคนมีงานท าได้รับเงินเดือนมากพอสมควรแต่ก็ไม่สามารถ
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สร้างเนื้อสร้างตัวในทางเศรษฐกิจได้ บางคนแม้มีอายุมากถึงวัยกลางคนแล้ว หรือบางคนแม้เกิดในตระกูลที่ร่ ารวยแต่ก็ยัง
ไม่สามารถยืนอยู่ด้วยล าแข้งของตนเองในทางเศรษฐกิจได้ และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร แม้กาลเวลาจะ
ล่วงเลยไปหลายปีก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม ไม่สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้  บุคคลต่าง ๆ 
ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานี้เป็นผู้เผชิญกับปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมภายนอกและตัวเองก็สูงวัย
พอสมควร น่าจะประสบความส าเร็จมากกว่านี้ ปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้น่าจะลดน้อยถอยลงมากกว่านี้  แม้มี
ครอบครัวแล้วก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนอยู่ หรือโตแล้วก็เหมือนไม่โต ชนิดที่เลี้ยงไม่รู้จักโต ส าหรับปัญหาดังกล่าว ได้มีหลัก
ค าสอนในทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นธรรมะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจส่วนบุคคลและครอบครัวถ้าได้น าเอาไปเป็นแนวทางแห่ ง
การประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจในชีวิตประจ าวันแล้ว ก็เชื่อได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้
อย่างแน่นอน หลักธรรมดังกล่าว 

2ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากเป็นปัญหาหนึ่งก็คือ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคน
จน คนรวยก็รวยเหลือเกิน ส่วนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนร่ ารวยมีจ านวนน้อยแต่มีรายได้มาก ขณะเดียวกัน คนจน
มีจ านวนมากและมีรายได้ต่ ามาก เมื่อความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมีเช่นนี้ ก็ย่อมท าให้คนจนมีความเดือนร้อนเป็นทุกข์
และก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งขึ้น  เมื่ออยากจะท าอะไรก็มักจะติดขัดกลายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปเสียหมด และ
โอกาสที่จะต้องกู้หนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน ความยากจนก็ดี การกู้หนี้ยืมสินก็ดี  ล้วนแต่เป็นสาเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งสิ้น 

3ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในการท างานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งของกลางคือ  เงินไว้จับจ่ายใช้สอย
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เมื่อมีงานท า ก็ย่อมจะได้เงินเป็นค่าตอบแทน ดังค าขวัญที่ว่า  "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็
ย่อมมีผู้ที่เป็นเจ้าของงานในฐานะนายจ้าง และผู้ท างานในฐานะลูกจ้าง นานจ้างกับลูกจ้างนี้ ก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่
บ่อยครั้ง สาเหตุความขัดแย้งอาจมีมากมายหลายอย่าง เช่น ลูกจ้างไม่สนใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเท่าที่ควร 
ขาดประสิทธิภาพในการท างานหรือมีผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของนายจ้าง ส่วนนายจ้างก็อาจจะไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน นายจ้างใช้วิธีปกครองลูกจ้างไม่เป็นธรรม หรือไม่เข้าใจชีวิตจิตใจของลูกจ้างที่ต้องการเรียกร้องให้ขึ้น
ค่าจ้างเนื่องจากค่าจ้างต่ าไม่เพียงพอต่อการครองชีพและนายจ้างไม่ยอมขึ้นให้เล่านี้  เป็นต้น  ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
สังเกตได้ว่าความขัดแย้งต่าง ๆ ถ้าฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งมักเสีย  เช่น  ถ้านายจ้างขึ้นค่าแรงค่าจ้างแก่ลูกจ้างนายจ้างก็จะ
รู้ว่า เป็นการเสีย เพราะต้นทุนสูงขึ้น เป็นต้น  แต่ความขัดแย้งส่วนมากเกิดขึ้นเนื่องจากลูกจ้างรู้สึกว่า ถูกนายจ้างเอา
เปรียบหรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ลูกจ้างจึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพ่ือเรียกร้องสิ่งที่ลูกจ้างต้องการท าให้เกิดสมาคม
ลูกจ้างและการนัดหยุดงาน เป็นต้น เพ่ือให้มีก าลังต่อรองกับนายจ้างในการเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ ที่ตนต้องการ  มีการรวม
ก าลังลูกจ้างเพ่ือเจรจาต่อรองกับนายจ้างและใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น นัดหยุดงานก็เพ่ือให้เกิดอ านาจการเจรจาต่อรอง 
กล่าวคือ ถ้าอ านาจการเจรจาต่อรองของฝ่ายใดมากว่าก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกว่าในการเจรจา ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งจึง
มักจะเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร การหยุดงาน หรือการท าลายซึ่งกัน
และกัน จึงเป็นเหตุการณ์ธรรมดา ในระบบเศรษฐกิจ เป็นการท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย์ ตลอดท าให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอย่างน่าเสียดายเมื่อมีการหยุดงาน 

4ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม โจรผู้ร้ายปล้นทรัพย์สินของผู้อ่ืนนอกจากเป็นผู้ท าผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นอาชญากร
น าความเดือนร้อนมาสู่สังคมแล้วยังเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมและท าลายเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย  เพราะเป็น ผู้
เบียดเบียนเจ้าทรัพย์และถ่วงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไม่ประกอบสัมมาอาชีวะแล้วยังขัดขวางผู้อ่ืนซึ่งท าการ
ประกอบสัมมาอาชีวะเพ่ือประโยชน์และความเจริญของบ้านเมืองการแก้ปัญหาโจรผู้ร้าย จะต้องแก้ให้ถูกจุดและผู้ที่จะ
แก้ไขได้ดี  ได้แก่ผู้เป็นหัวหน้าฝูงชนผู้ปกครองหรือผู้บริหารบ้านเมืองโดยจะต้องแก้ไขที่ปัญหาเศรษฐกิจ 
ผลกระทบต่อสังคมไทย 

1ในแง่ของปัจเจกบุคคล คนไทยย่อมกินอยู่อย่างแร้นแค้นอดอยาก ไม่สามารถตั้งตนได้ เป็นต้นไม่สามารถจะ
กระท าอะไรตามที่ต้องการ 

2ในแง่ของสังคม ย่อมก่อให้เกิดช่องว่างเหลื่อมล้ ากันระหว่างคนรวยกับคนจนเป็นภาระของสังคมที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และความไม่ม่ันคงทาง
สังคม ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม 



๗๖๔ 
3ในแง่ของการเมือง เศรษฐกิจของชาติย่อมเป็นตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนักปกครอง คุณภาพของ

ประชาชน และการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ 
พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า จุดประสงค์ของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพ่ือบ าบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดความมั่ง
คั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ หรือจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ก็เพ่ือให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี  หรือมีมาตรฐานในการครองชีพ
สูงขึ้น ในทางเศรษฐกิจถือว่า ยิ่งมีการอยู่ดีกินดีด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมากเพียงใด ชีวิตย่อมมีความสุขและสะดวกสบาย
มากเพียงนั้น และเชื่อว่า เมื่อมีสินค้า  และมีการบริการที่ผลิตได้ให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประชาชนก็จะมี
ความสุขและความเป็นอยู่ดีขึ้น ความสุขดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าเป็นความสุขในด้านวัตถุ  จะกล่าวว่าความมุ่งหมายของ
เศรษฐกิจก็เพ่ือจะสร้างความสุขใจด้านวัตถุให้แก่มนุษย์นั่นเอง ก็ย่อมเป็นการถูกต้อง  พุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายที่จะ
สร้างความสุขให้แก่มนุษย์เช่นเดียวกัน  แต่พุทธศาสนาแบ่งความสุขออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ คือ โลกิยสุข  และโกุตตร
สุข โลกิยสุข เป็นความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผู้ครองเรือน  เป็นความสุขที่พัวพันกับทรัพย์สมบัติและวัตถุกามต่าง ๆ 
เป็นประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือด้วยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยู่ในความสุขประเภทนี้ เพราะเป็นความ
สุขของการแสวงหาและได้สิ่งของมาบ าบัดความต้องการ ส่วนโลกุตตรสุขเป็นความสุขของผู้สิ้นกิเลสาสวะ และส าเร็จ
อรหัตผลแล้ว เป็นความสุขที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน ไม่พัวพันอยู่กับวัตถุกามหรืออารมณ์กามใด ๆ เป็นประเภทนิรามิสสุข  หรือ
สุขไม่เจือด้วยอามิส ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการบรรเทาความต้องการหรือทะยานอยากเสียได้  เป็นความสุขที่
เกิดข้ึนจากากรให้เสียสละ  จะกล่าวว่าเป็นหลักเศรษฐกิจชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได้ 
หลักของการพออยู่พอกินในพระพุทธศาสนา 

1ทิฏฐธัมมิกตัถะ ประโยชน์ปัจจุบัน หรือหลักสร้างความส าเร็จทันตาเห็น บางท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.
สะ.) อันเป็นค าสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางเศรษฐกิจ 4 ประการคือ 
  1 ต้องมีความหมั่น คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต รู้จัก
ใช้ปัญญาความสามารถจัดการด าเนินการไปให้ได้ผลดี ซึ่งเป็นทางให้ได้ทรัพย์ ข้อนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจข้อแรกคือ  
Productionหลักผลิตกรรม 
  2ต้องการรักษา  คือ  ต้องรู้จักเก็บคุ้มครองทรัพย์  หน้าที่การงานและผลงานที่ตนได้มาหรือได้ท าไว้ด้วย
ความขยันหมั่นเพียรนั้น  ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ  ถ้าเป็นทรัพย์  ก็ต้องยิ่งรู้จักเก็บออม  ข้อนี้ตรงกับ
หลัก  Saving  หลักเก็บออม 
  3ต้องเลือกคบคนดีเป็นเพ่ือน คือ เลือกคบแต่สุหทมิตร ได้แก่ มิตรแท้ เพ่ือนจริง ที่มีอุปการคุณ สมาน
สุขทุกข์ แนะน าประโยชน์ให้และมีความรักใคร่จริงใจ ถ้าด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทหรือสหกรณ์ ก็จ าเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดี 
ตรงกับหลักCooperation หลักสหกรณ์ 
  4ต้องมีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้ฝืดเคืองหรือ
ฟุ่มเฟือยตรงกับหลัก Household Budgetงบประมาณประจ าบ้านหรือการวางแผนการใช้จ่ายประจ าครอบครัว นั่นเอง 
 
การเว้นจากอบายมุข (เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์) 4 ประการ 
 1จากความเป็นนักเลงหญิงนักเที่ยวผู้หญิง (แม้แต่นักเลงชาย) 
   2เว้นจากความเป็นนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ 
   3เว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนัน 
   4เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย 

2 ต้องด าเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งค่ังด ารงอยู่ได้นาน 4 ประการ 
   1ของหาย รู้จักเสาะแสวงหาคืนมา 
   2ของเก่าของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม 
   3รู้จักประมาณความพอดีในการกินการใช้ 
   4พ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้มีศีลธรรม 



๗๖๕ 
เพียงเท่านี้ ก็สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนบุคคลหรือครอบครัวได้  เมื่อแก้ที่บุคคลหรือครอบครัวได้  ก็ชื่อว่า

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ 
3หลักกตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณตนหรือรู้จักความพอดีในการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบไม่โลภมาก

จนเกินไป และเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายด้วยต้องไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป  และต้องมีอัตตัญญุตา 
คือ ความเป็นผู้รู้จักตนเอง คือ ต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามีชาติตระกูลยศต าแหน่ง หน้าที่การงานความรู้ความสามารถแค่ไหน
เพียงไร แล้วต้องประพฤติตนให้สมกับภาวะนั้น ๆ อย่าหลงตัวเอง อย่าลืมตัวเองเป็นเด็ดขาด เช่น เป็นนายจ้างจะต้องเอา
ใจใส่ดูแลในเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ พระพุทธเจ้าได้ทรงวางวิธีที่นายจ้างจะพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างไว้  5  
ประการ 

1จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง เพศ วัย ความสามารถ 
2ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู ่
3ให้สวัสดิการมีช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ เป็นต้น 
4มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ 
5ปล่อยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และให้โอกาสพักผ่อนรื่นเริงตามสมควร 
การค้าขายเป็นอาชีพที่ยอมรับกันว่า เป็นอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง

ลักษณะของพ่อค้า  ที่อาจสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจให้แก่ตนได้ว่า  ต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ 
1จักขุมา มีหูตาไว้กว้างขวางสามารถจ าแนกต้นทุน ก าไร สินค้าต่าง ๆได้เป็นอย่างดีว่า สินค้าชนิดนี้ซื้อมาราคา

เท่านี้ ขายราคาเท่านี้จะได้ก าไรเท่าไร เป็นต้น 
2วิธูโร มีความช านิช านาญในการค้าเข้าใจในการซื้อสินค้าเข้า จ าหน่ายสินค้าออก รอบรู้การตลาดอ านาจการซื้อ

ของลูกค้า เป็นต้น ไม่ท าให้สินค้าของตนตกค้าง 
๓นิสสยสัมปันโน  เป็นคนมีหัวใจในทางการค้า และมีแหล่งเงินต่าง ๆ ให้การสนับสนุน เช่น คุ้นเคยกับเศรษฐี

คฤหบดี  นายธนาคารให้ความเชื่อถือ สนับสนุนในด้านทุนด าเนินการ 
หลักพุทธธรรมส าคัญ ที่ควรจะน ามาประยุกต์ได้กับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร์ ์ 

1เน้นการพ่ึงตนเอง ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้วยการพิจารณาอย่าง
แยบคาย เห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ขณะที่ความหมายที่มักเข้าใจกันในทางเศรษฐศาสตร์คือ 

2เน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เป็นข้อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในแง่ความหมายทางธรรม และยังน ามา
ประยุกต์กับเศรษฐกิจได ้

3เน้นอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง: ประโยชน์ข้อนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
กันแทนที่จะเป็นการแข่งขัน ซึ่งมีทางเป็นได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย แต่สิ่งที่ต้องขจัด
ออกไปอย่างสิ้นเชิงคือ ความโลภ 

4เน้นการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์ สุจริต มีมานะอดทน สัมมาอาชีวะ ข้อนี้จะเน้น
การผลิตไม่ผลิต การบริโภคไม่บริโภค ในลักษณะที่ไม่เป็นผลดีแก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นการปฏิบัติธรรมหรือ
หน้าที่ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตส่วนหนึ่ง 

5เน้นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ข้อนี้ถือเป็นหัวใจของพุทธธรรม ในการด าเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง
มุ่งเน้นสันติสุข ท่ามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ถ้าหัน
มาร่วมมือกันสังคมก็จะได้รับประโยชน์มหาศาล 
 6พยายามละกิเลสและความโลภ ความโลภน าไปสู่พฤติกรรมที่เน้นการเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อความไม่มั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุส าคัญ ที่อาจจะน าความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสู่ตนเองและสังคม 

7การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระท าความผิด เน้นการมีจิตใจเป็นกุศลมีเจตนา
หรือความตั้งใจดีต่อผู้อ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ย่อมน ามาซึ่งจิตที่สงบและมีสติมั่นคง น าไปสู่ปัญญาและความพ้นทุกข์ 



๗๖๖ 
เหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการน าเอาพุทธเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากพุทธธรรมไปประยุกต์ซึ่งอาจจะมองว่าเป็น

เรื่องเพ้อฝัน แต่ถ้าหากท าได้ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันจะเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 
วิกฤติด้านสังคม 

สภาพของสังคมไทยปัจจุบัน นับวันยิ่งเลวร้ายลงทุกทีตลอดทั้งปัญหาทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และ
จริยธรรม ในด้านการสรรค์สร้างคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมก็หาได้ยากมากผิดกับเมื่อ 10-๓0 ปีที่
แล้ว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปัจจุบันมีแต่สภาพของความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ ไม่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน โดยเฉพาะ
สังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเป็นสังคมของพระพุทธศาสนา แต่การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในด้านจริยธรรม
ลดน้อยลงหรืออาจจะหายไปในบ้างท่ี เช่น ในรั้วมหาวิทยาลัย เมืองไทย ในอดีตเคยได้ชื่อว่าเมืองแห่งพระพุทธศาสนา เป็น
สยามเมืองยิ้ม ประชาชนหน้าตาเบิกบานไม่เคร่งเครียดเหมือนในปัจจุบันที่รัฐบาลประกาศว่า ประชาชนยากจนข้นแค้น 
นายทุนข่มเหงคนจนข่มผู้ใช้แรงงาน มองดูสภาพสังคมที่เดือนร้อนอยู่ทุกวันนี้ เป็นอย่างไร ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น มีคน
เข้าใจหรือยึดมั่นในพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน จึงอับจนก็ว่าได้ ไม่ว่า
สังคมจะมีสภาพทางสังคมมากน้อยเพียงใด แต่ในทุกสถาบันก็มีปัญหาด้วยกันแทบทั้งสิ้น 
ปัญหาของสังคม 
 1ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว ครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุกคน  
ก็ถือก าเนิดเกิดก่อจากแต่ละครอบครัวนั่นเอง และเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดถ้าสัมพันธ์ภาพ หรือสภาพ
ครอบครัวที่ดี ไม่พิการหรือแตกร้าวปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ เช่น การหย่าร้างคนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เป็นต้น ซ่ึง
เป็นปัญหาสังคมที่จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว จึง
นับว่าเป็นปัญหาสังคมทีส าคัญมากที่จะต้องได้รับการแก้ไขอีกหลาย ๆ ฝ่ายโดยรวดเร็วและถูก จึงนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่
ส าคัญมากที่จะต้องรับการแก้ไขจากหาย ๆ ฝ่ายโดยรวดเร็วและถูกต้องเพ่ือผลประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับของครอบครัว
และสังคมโดยส่วนรวม 
 2ปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น
อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เช่น สันดานเป็นอาชญากร ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
 3 ปัญหาศีลธรรมเสื่อม ปัญหาข้อนี้จุดส าคัญที่ตัวเองของบุคคลแต่ละบุคคล เพราะตัวเองแต่ละคนมักจะวาง
เฉยต่อศีลธรรมดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ประพฤติผู้ที่ประพฤติทุจริต เช่น พวกขโมยก็ไม่อยากให้ใครมาขโมยพวกตนต่อไป 
พ่อค้าที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไม่อยากจะให้ข้าราชการมาใช้อ านาจนอกหน้าที่ขูดรีดเนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาได้ทุก
วัน ๆ มีเพ่ือบ้านมาระรานกัน ข้าราชการไม่มีความปราณี เจ้าที่ไม่ยุติธรรม นี้เป็นความจริงซึ่งสามารถพิจารณาเห็นได้ใน
สังคมทุกวันนี้ 
 4. ปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณีนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคมล้วนมีหญิง
โสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกล่าวได้ว่าหญิงโสเภณีเป็นผลิตผลทางสังคมและก็กลายเป็นปัญหาสังคม เหตุที่หญิงโสเภณี
มักอ้างในเมื่อถูกซักถามถึงเหตุที่ต้องมาเลี้ยงชีพแบบนี้  
  กชีวิตทางครอบครัว  มีสภาพไม่มั่นคง  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ไม่รับผิดชอบเต็มที่   หรืออาจ
เกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได้ 
  ขชีวิตการแต่งงานไม่ราบรื่น เมื่อหย่าร้างกับสามี  ต้องเลี้ยงตนเอง  เมื่อไม่รู้ว่าจะหาวิธีใดเลี้ยงชีพจึงต้อง
หากินทางนี ้
  คประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ต้องท ามาหากินแบบนี้  เพราะถือว่า จะช่วยผดุงฐานะทาง
เศรษฐกิจของบ้านได ้
  งเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง  
  จเพราะถูกหลอกลวงไปโดยอ้างว่า จะให้ไปท างานรับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่แล้วถูกบังคับให้ขายตัว 
เลยกลายเป็นโสเภณีไป 



๗๖๗ 
  ฉเพราะปัญหาว่างงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ชเพราะคบเพ่ือนไม่ดี เลยถูกเพ่ือนชักชวนไปท างานประเภทบริการอ่ืน ๆ ก่อนแล้วในที่สุดก็กลายเป็น
บริการทางเพศ 
  ซเพราะผู้ปกครองหรือพ่อแม่บางคนยินยอมที่จะให้ไปประกอบอาชีพเช่นนั้น 
 สาเหตุต่าง ๆตามท่ียกมากล่าวพอเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้แหละที่ท าให้เด็กเยาวชนหรือเด็กหญิงตัวน้อย ๆ อายุ  
1๐-18 ต้องกลายเป็นโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยู่ในห้วงอเวจี ไม่มีอิสระในตัวโสเภณีบางคนถูกบังคับให้ท างาน
ชนิดไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเพียงพอทั้งไม่ให้ลา ไม่ให้หยุด หรือไม่ให้มาสายจนสุขภาพร่างกายทรุดโทรม ร่างโรย ชีวิตตาย
ด้านตั้งแต่เยาว์วัย ผลตอบสนองที่สังคมได้รับจากหญิงโสเภณี จนกลายเป็นปัญหาสังคมนั้น มีหลายประการ เช่น 

1 การแพร่เชื้อโรค ผู้หญิงโสเภณี เป็นผู้ส าส่อนทางเพศย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งกามโรคและโอกาสที่จะแพร่เชื้อ
กามโรคให้แก่ผู้ชายที่ไปเที่ยวผ่อนคลายความก าหนัดได้เป็นอย่างมากและง่ายดาย เช่นโรคเริม แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง 
หนองในเทียม ซิฟิลิส โดยที่สุดแม้แต่เชื้อเอดส์ 

2ท าลายความมั่นคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา  ก็อาจจะน าเชื้อมาเผยแพร่ให้สมาชิกของครอบครัว  แทนที่
จะติดโรคคนเดียวก็กลายเป็นสองคนหรือสามคน นอกจากจะเสียเงินไปเป็นค่าบ ารุงบ าเรอให้โสเภณีแล้วก็ต้องน าเงินทอง
มาใช้จ่ายเป็นค่ายารักษาโรค  เป็นจ านวนมิใช่เล็กน้อยแทนที่จะได้น าเงินนั้นไปใช้จ่ายบ ารุงความสุขแก่ครอบครัว และบาง
ทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟ้องหย่ากับสามีในเรื่องเช่นนี้  มักมีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  หรือบางทีก็
เกิดเป็นการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายในครอบครัว  ขาดความไว้วางใจกันในระหว่าง คู่ครอง  สมาชิกของ
ครอบครัวขาดความอบอุ่นและมีปมด้อยเป็นการท าลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได้  ซึ่งก็เป็นการบ่อนท าลาย
ความมั่นคงของครอบครัวอันเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 

3เป็นต้นเหตุท าลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผู้หญิงหรือสตรีโดยทั่ว ๆไป จะต้องเป็นผู้มีความ
ละอาย มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีแต่คุณธรรมจรรยาดังกล่าวจะหาได้ยากมากในพวกผู้หญิงโสเภณี มีแต่จะ
เป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่า หญิงพวกนี้มีความละอายน้อยขาดจรรยา มารยาที่ดีงามและมีความประพฤติชั่วช้ากักขฬะ
หยาบโลน 
ผลกระทบกับสังคมไทย 

1 ในแง่ของปัจเจกบุคคล ย่อมท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพถดถอย ขาด
สติปัญญาความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต เป็นต้น 

2 ในแง่ของสังคมส่วนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
3) ในแง่ของการเมือง บุคคลในสังคมเป็นส่วนประกอบส าคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกันย่อมก่อให้เกิด

ความไม่ม่ันคงในการเมือง ไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
4 ในแง่ของเศรษฐกิจย่อมเป็นปัญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคมการว่างงาน การขาด

รายได้ การประกอบอาชีพไม่สุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมย่อมส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของสังคมด้วย 
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาสังคม 
 3.3.1 ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่าง เช่นสาเหตุทางเศรษฐกิจบ้าง 
สุขภาพอนามัยบ้าง สิ่งแวดล้อมบ้างและสาเหตุที่ส าคัญที่สุดก็คือการบกพร่องในหน้าที่ของบุคคล ไม่คนใดก็คนหนึ่ง หรือ
เกิดบกพร่องพอ ๆ กัน สาเหตุเหล่านี้น่าจะเป็นบทเรียนส าหรับผู้จะมีชีวิตครอบครัว ควรจะได้พิจารณาข้อคิดบางประการ
ก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน  
  1. ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะต้องมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

2. ใจะต้องมีความม่ันคงในทางการเงิน 
3. จะต้องพร้อมที่จะอดทนในการเผชิญต่อความยุ่งยากอันจะพึงมีข้ึน 
4. จะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่อยู่หรือบ้านพัก 
5ทั้งสองฝ่ายจะต้องแสดงความจริงใจต่อกัน 
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  6จะต้องมีความสมบูรณ์แห่งสุขภาพและการสนองความต้องการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปัญหาที่จะน าไปสู่
การแตกร้าวในครอบครัวโดยเฉพาะการหย่าร้างอันเกิดจากทางฝ่ายสามี ทางพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ในสังขปัตตชาดกว่ามี 
8 อย่าง คือ 
 1สามี เป็นคนเข็ญใจ   

2สามีเป็นขี้โรค 
3สามีเป็นคนแก ่    
4สามีเป็นคนขี้เมา 
5สามีเป็นคนโฉดเขลา   
6สามีเป็นคนเพิกเฉย 
7สามีไม่ท ามาหากิน   
8สามีหาทรัพย์มาเลี้ยงดูไม่ได้ 

สาเหตุจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นก็อาจจะแก้ได้โดยการงดจากอบายมุข (เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์) 4 ประการ
ดังกล่าวไว้นั้น โดยเฉพาะข้อที่ 4การเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย แล้วพยายามเลือกคบแต่เพ่ือนที่ดีที่เป็นกัลยา
มิตร  เพราะเพ่ือนนั้นนับว่าเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่อิทธิพลและมีความส าคัญมาก คนที่ได้ดีมีความส าเร็จในชีวิตได้นั้นก็
เพราะมีเพ่ือนดี หรือคบแต่เพ่ือนดีนั่นเองดังที่กล่าวกันว่า "คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว" จะรู้ได้อย่างไรว่า เพ่ือนดีที่จัดเป็น
กัลยาณมิตรนั้น  มีลักษณะอย่างไร พระพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไว้มนทีฆนิกายปาฏิกวร รคว่า
ลักษณะของเพ่ือนที่ดี หรือเพ่ือนแท้ มี 4ประการคือ 

1เพ่ือนที่มีอุปการะ                        
2เพ่ือนที่ร่วมสุขร่วมทุกข ์
3เพ่ือนที่แนะน าประโยชน์                             
4เพ่ือนที่มีความรักใคร่ 
3.3.2สาเหตุมาจากการบกพร่องในหน้าที่ อาจจะแก้ได้โดยการรักษาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด พ่อบ้านแม่เรือนต่าง

ก็มีหน้าที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผู้เป็นสามี ก็ต้องท าหน้าที่ที่พึงท า
ต่อภรรยาดังนี้ เช่น ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา ไม่เกี่ ยวข้องกับสตรี
อ่ืนในทางประเวณี เป็นต้น 

ส่วนผู้เป็นภรรยา ก็ต้องท าหน้าที่ที่พึงท าเป็นการอนุเคราะห์สามีดังนี้ เช่น จัดการงานภายในบ้านในฐานะที่ตน
เป็นแม่บ้านให้สะอาดเรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ไม่ประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึก ต่อความเป็นภรรยา
สามี ได้แก่ การเกี่ยวข้องกับชายอ่ืนในทางชู้สาว หรือไม่หึงหวงจนเกิดเหตุ เป็นต้นพร้อมกันนั้นก็จะต้องน าเอาหลักธรรม
ส าหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการ มาใช้ต่อกันในบ้านด้วย ดังนี้ 

1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระท า 
2. ทมะ ฝึกตนคือรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดตัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้งปรับตัวปรับใจเข้าหากัน 
3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่ว่าม ทนต่อความล่วงล้ ากล้ าเกินกัน และร่วมกันอดทนต่อความ

เหนื่อยยาก ล าบากตรากตร า ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 
4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ าใจ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ความพอใจ ส่วนตนเพ่ือคู่ครองได้ เช่น อดหลับ

อดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข้ เป็นต้น ตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรสหายของคู่ครองไม่ใจแคบ 
ฝ่ายพ่อบ้านหรือสามี  ก็จะต้องเป็นผู้เห็นใจแม่บ้านหรือภรรยาเป็นกรณีพิเศษด้วย ทั้งนี้เพราะสตรีมีความทุกข์อัน

เป็นลักษณะเฉพาะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชายซึ่งสามีจะต้องเข้าใจและพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจ
ด้วย เช่น ผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของสามีทั้งที่เป็นเด็กสาว สามีควรให้ความอบอุ่นใจ ผู้หญิงมีระดู ซึ่งบาง
คราวก่อปัญหาให้เกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและร่างกาย ฝ่ายชายควรเข้าใจ  ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งยามนั้นต้องการความเอา
ใจใส่  บ ารุงกายใจเป็นพิเศษ เป็นต้น สมาชิกครอบครัว ไม่ใช่มีแต่สามีภรรยาเท่านั้น สมาชิกที่ส าคัญอีกจ าพวกหนึ่งก็คือ
ลูก ๆ ผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นพ่อแม่จะต้องรักษาหน้าที่ของตนที่จะต้องมีต่อลูกโดยปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดและ
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ยุติธรรมกับลูก ๆ ทุกคน หน้าที่ของพ่อแม่นั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสแนะเอาไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เช่น ห้ามไม่ให้
ลูกท าชั่ว แนะน าให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น 

3.3.๒ ปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็น
ประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เช่น สันดานเป็นอาชญากร 
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ส าหรับสาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ได้กล่าวถึงวิธีแก้มาแล้วข้างต้น ซึ่งอาจจะน ามาใช้ในกรณีนี้ได้
เช่นเดียวกัน ส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่น แหล่งจ าหน่ายยาเสพติด เป็นต้น ถ้าจะให้ได้ผลดี ทางฝ่ายรัฐบาลหรือชนชั้น
บริหารน่าจะได้จัดการแก้ไขให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางฝ่ายบ้านเมือง อาจจะแก้
ด้วยการน าเอาธรรมะไปเป็นหลักในการท างาน เมื่อเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีท่ีดีงาม ก็
จัดการให้เป็นไปในทางดีเสีย ก็จะเป็นอุบายวิธีแก้ไขท่ีได้ผลมากทางหนึ่ง 

3.3.๓ปัญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแห่งศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาส่วนตัว  ส่วนครอบครัว
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจฯลฯ การแก้สาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจนั้น  ได้กล่าวไว้แล้ว  แต่ในที่นี้นับว่า
ส าคัญมากที่สุดก็คือส่วนตัวแต่ละบุคคล จะเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะไขไปสู่การแก้ปัญหาศีลธรรมเสื่อม คือจะต้องจัดการ
กับตัวเราเองให้ได้อย่างน้อย 2 วิธี คือ 
  1พยายามหัดหรือปลูกฝังให้เกิดความฝังใจในการรังเกียจความชั่วช้าต่าง ๆ และประทับใจในความนิยม
ชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจ้ง อาจจะโดยวิธีพิจารณาให้เห็นว่า ความชั่วเป็นตัวสกปรกเป็นของเสียของ
เหม็นสาบไม่มีใครชอบ 
  2พิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้นั้น 
มักจะรู้เทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเป็นการฝึกไม่ลืมตน และยังสามารถท าตนให้เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายได้ 
เพราะคนที่ลืมตนนั้นเมื่อตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นฝ่ายเหนือคนอ่ืนก็มักจะข่มขู่หรือเหยียบผู้อ่ืนโดยปราศจากความ
ปรานี 

3.3.๔ ปัญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชรญาณโรรส ได้ทรงรจนาไว้ในหนังสือเบญจศีลเบญจ
ธรรม เกี่ยวกับผู้เที่ยวซุกซนชอบคบค้ากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการต่าง ๆ คือ 
  1ต้องเสียทรัพย์เป็นค่าบ าเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพย์ที่เสียไปนี้ ไม่ใช่ส าหรับท าอุปการะโดยฐาน
เมตตาท่ีได้ชื่อว่าเป็นอันจ่ายด้วยดี แต่เป็นค่าปรับเพราะลุอ านาจแก่กิเลสกาม 
  2หญิงแพศยาผู้ประพฤติส าส่อนในกาม ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรค อันท าให้ร่างกายพิการไปต่าง ๆ เสีย
ก าลังไม่แข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดต่อกันได้ มีบุตรภายหลังแต่เป็นคนมักมีโรค ไม่แข็งแรง 
  3เสี่ยงต่ออันตรายต่าง ๆ เพราะหญิงแพศยา ย่อมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝ่ายชายต่างคนก็จะเกิด
หึงหวงเกียจกันและกันขึ้นเองเป็นฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันขึ้นแล้วท าลายกัน 

ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแล้ว  การจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ  แก้กันไปให้ถึงต้นเหตุจริง ๆ 
น่าจะได้สาวหาต้นเหตุของการเกิดโสเภณีอย่างแท้จริง น่าจะเป็นไปได้ที่ว่า เพราะตราบใดยังมีคนไปเที่ยวโสเภณี  ตราบ
นั้นก็ต้องมีโสเภณีแน่  และหากยิ่งมีคนไปใช้บริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งขึ้นแล้วท าไมจึงมีคนถึงมีอารมณ์ทางเพศ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ก็เพราะ 
 1สภาพสังคมที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ วีดีโอ 
ละคร เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาต่าง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือลามกต่าง ๆ ทั้งของเด็ก
และผู้ใหญ่ มีการเผยแพร่ยั่วยุกามราคะจัดยิ่งขึ้น ฉะนั้น ตราบใดที่การสื่อสารต่าง ๆ ยังป้อนภาพเสียงสัมผัสที่เร่งเร้า ปลุก
อารมณ์ทางเพศให้ระอุฮือโหมแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาแล้ว  ตราบนั้นปัญหาโสเภณีย่อมไม่มีวันลดน้อยลงไปได้  และ
โสเภณีมีแต่จะถูกเพ่ิมจ านวนให้มารองรับอารมณ์กามของผู้ชายมากขึ้น พร้อมกันนั้น สื่อสารลามกต่าง ๆ ก็จะออกมาเอา
ใจลูกค้า กามตัณหาก็เพ่ิมทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก 
 2ตัวบุคคลแต่ละคน  พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนให้รักษาศีล 5เป็นนิจศีลส าหรับบุคคลทั่วไป มิให้ขาดมิให้
ท าลาย ซึ่งในศีล 5 นั้น มีข้อที่ 3ที่ให้มีเจตนางดเว้นจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียดดังกล่าวไว้ในบทที่  2 ข้อ



๗๗๐ 
ที่ว่าด้วยเบญจศีลเบญจธรรม เมื่องดเว้นจากการประพฤติในกามนี้เป็นขั้นของศีล แต่จะมีธรรมควบคู่ด้วย คือจะต้องมีกาม
สังวร ปติวัตร และสทารสันโดษ  เพราะฉะนั้นบุคคลแต่ละคนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงของการเกิดโสเภณีเพราะ
บุคคลแต่ละคนขาดธรรมคือกามสังวร ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแนะน าให้ "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมัก
มากในกาม" ก็เพราะในด้านของปัจเจกชน หากไม่มีความสังวรในกามแล้วจิตใจก็จะหาความสงบมิได้ จะมีความกระวน
กระวายแสวงหากามอยู่เรื่อยไป ทั้งจะวิจิตรพิศดารขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีขอบเขต  เพราะว่าการเสพกามจะท าให้เต็มอ่ิม
นั้นไม่ได้ มันไม่เหมือนกับการกินข้าว  ที่กินแล้วยังรู้จักอ่ิม แต่การเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอย่างหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด  วิธีการที่ฉลาดกว่าในการที่จะท าให้อ่ิมในกามให้เกิดขึ้นก็คือ  วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให้น้อยลง  
น้อยลงเรื่อยๆ จนหยุดไปเอง 

การจะถือหลักที่ว่า "น้ ามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เป็นธรรมดาของปุถุชน  เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่จบ
การศึกษามีหน้าที่การงานแล้วก็สามารถมีครอบครัว คือ  มีสามี หรือภรรยา  เป็นเพ่ือนคู่ชิดมิตรคู่ใจเป็นคู่สร้างคู่สม มี
ความรักท่ีบริสุทธิ์ต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกัน เข้าใจกันและกัน อาจมีเพ่ือนต่างเพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจ
คอกันและกันก่อน และอย่าชิงสุกก่อนห่าม  ถ้าจะให้ดีก็ต้องให้พ่อแม่ท้ังสองฝ่ายรับรู้เห็นชอบด้วย จะได้มีหลักประกันหรือ
มีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันว่า เข้าตามตรอก ออกตามประตูอย่าเข้าหลังบ้านออกทางหน้าต่าง ไม่ปลอดภัยแน่ จะต้อง
แน่ใจว่าเป็นความรักท่ีบริสุทธิ์จริงใจต่อกันให้มีสติสัมปชัญญะ อย่าให้ถึงขั้นมืดมน ดังที่กล่าวกันว่า  "ความรักเหมือนโรคา 
บันดาลตาให้มิดมน" รักอย่างนี้มีเพ่ือต่างเพศอย่างนี้มีจุดหมายที่แน่นอนเพ่ือจรรโลงชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวอย่างนี้ มี
จุดหมายที่แน่นอน เพ่ือจรรโลงชีวิตคู่หรือครอบครัวอย่างนี้ไม่มีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยู่แล้ว  
วิกฤติสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม (สามารถจับต้อง
และมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัย
ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปท้ังระบบ 

4.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็น
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จากการพัฒนา ขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณาได้จากความรุนแรงของปัญหา มีถึง 4 ระดับด้วยกัน
คือระดับโลกระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการร่อยหรอหมดไปและความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ที่เรียกว่า ภาวะมลพิษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีมีทีท่าว่าจะเลวร้ายลงทุกวัน อันจะต้องระดมความคิดและการกระท าช่วยกันแก้ไข
ทุกวันนี้ก็คือ 
 1มลพิษทางอากาศ มาจากก๊าซหลายชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนได
ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน สารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ รวมทั้งอานุภาคบางชนิดและไอของตะกั่ว โรงงาน
อุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ ยิ่งหนาแน่นมากเท่าไร มลพิษในอากาศก็เพ่ิมมากเท่านั้น 
 2มลพิษทางน้ า น้ าในแม่น้ าล าคลองปัจจุบันเน่าเสีย มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะมนุษย์ได้ทิ้งขยะ สารเคมี ปุ๋ย 
ซากสัตว์ น้ าสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก ฯลฯ มนุษย์จึงต้องเผชิญกับน้ าไม่บริสุทธิ์ที่ตนใช้ยังชีพและมนุษย์ก็ยังรู้ดีต่อไป
ว่า น้ าเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตอย่างหนึ่ง และน้ าที่ตนใช้ยังชีพก าลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที แต่มนุษย์ก็ไม่หยุดยั้งในการท าน้ าให้
เป็นพิษ เพราะความละเลย ความเห็นแก่ตัว มักง่าย และความไม่เอาใจใส่ของมนุษย์นั่นเอง แม่น้ าล าคลองต่าง ๆ จึงเ น่า
เหม็นเป็นจ านวนมาก 
 3มลพิษทางดิน การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น มูลของสัตว์ การใช้ปุ๋ยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถ้ากองทิ้งไว้จะเกิดการสลายตัวท าให้เกิดสารอินทรีย์และ   อนินทรีย์ 



๗๗๑ 
พอฝนตกลงมาน้ าก็จะไหลไปบริเวณข้างเคียง สารต่าง ๆ ก็ตามไปด้วย ท าให้ละแวกนั้นมีพิษไปด้วย นอกจากนี้ขยะ
บางอย่างก็ยากต่อการท าลายหรือท าลายเพียงบางส่วน ซึ่งถ้าทิ้งไว้ที่ใดก็มักจะคงอยู่ในสภาพเช่นนั้น ถ้าเกิดใครมักง่ายทิ้ง
ลงตามท่อระบายน้ า จะท าให้เกิดการอุดตัน ถ้าทิ้งลงในแม่น้ าล าคลองจะท าให้ตื้นเขินและเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรไป
มา สิ่งที่สบายตัวยากท่ีกล่าวมาเช่น พลาสติก โลหะ ฝ้าย หนัง เป็นต้น 
 4มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปัจจุบัน นับวันอากาศจะแปรปรวนไปจากเดิม เพราะมนุษย์มีการประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและท าลายมนุษย์ เช่น ระเบิดไฮโดรเจน ฝนเทียม การถางป่าตัดต้นไม้ ขาด
ความเย็น หรือการอยู่ในเมืองอย่างแออัดไม่มีต้นไม้ท าให้ฝนไม่ตก หรือความร้อนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น 

กาลเวลาผ่านมาจนกระทั้งถึงระยะเม่ือไม่กี่สิบปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา (ระยะสิบปี) ซึ่งเรียก
กันว่า "ทศวรรษแห่งการพัฒนา" นั้น ปรากฎว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในบางส่วนของโลกและปัญหา
ดังกล่าวนี้ ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศทั้งท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา เช่น 
ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ า 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว เช่น น้ ามัน แร่ธาตุ ป่าไม้ พืช สัตว์ ทั้งที่เป็น
อาหารและที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เพ่ือการศึกษา 

ปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุมชนไม่ ถูกต้องท าให้เกิดการ
แออัดยัดเหยียด ใช้ทรัพยากรผิดประเภทและลักษณะ ตลอดจนปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมและปัญหาจากของเหลือทิ้งอัน
ได้แก่มูลฝอย 
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1การเพ่ิมของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพ่ิมของประชากรก็ยังอยู่ ในอัตราทวีคูณ 
(Exponential Growth) เมื่อผู้คนมากขึ้นความต้องการบริโภคทรัพยากรก็เพ่ิมมากขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่
อยู่อาศัย พลังงาน 

2การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (EconomicGrowth & Technological 
Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นท าให้มาตรฐานในการด ารงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกว่า
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของชีวิต มีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการน าทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นและผลสืบเนื่องอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 
 1ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิ ป่าไม้ถูกท าลาย ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนน้ า 
 2ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในน้ า ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อันเป็นผลมาจาก
การเร่งรัดทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเอง 
ผลกระทบต่อสังคมไทย 
 1ในแง่ของปัจเจกบุคคล ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดโรคภัยเบียดเบียน ก่อให้เกิดความร าคาญ สภาวทางจิตเสื่อม ฯลฯ
จนกลายเป็นภาระปัญหาของสังคม 

2 ในแง่ของสังคม ชุมชนโดยรวมไม่เป็นที่สัปปายะในการอยู่อาศัย การดิ้นรนแสวงหาที่อยู่ใหม่จึงเกิดขึ้น การ
ท าลายก็เพ่ิมมากข้ึน จนกลายเป็นสภาวะลูกโซ่ สังคมจึงเสื่อมทรามขึ้น 

3ในแง่ของการเมือง วิกฤติต่างๆ ย่อมมีผลในทางไม่ดี อาจเป็นช่องทางให้นักการเมืองและข้าราชการแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากที่สุด ดังนั้นประเทศใดเกิดภาว ะวิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อมย่อมตกอยู่ในสายตาของชาวโลก เป็นที่แสดงว่าผู้น าของประเทศขาดประสิทธิภาพขาดนโยบายในการ
บริหารที่ดี เป็นต้น 

4ในแง่ของเศรษฐกิจ เมื่อเกิดวิกฤติต่างๆ ผลจากวิกฤตินั้นๆ ย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจของต่างชาติ การส่งออก
ระหว่างประเทศจึงชะงัก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงต้องหมุนเวียนภายในประเทศ ประชาชนจึงมีรายได้น้อยลง หรือไปหลงใน
อบายมุขต่างๆมากขึ้น ก็จึงเป็นสาเหตุการเกิดวิกฤติอ่ืนๆ ตามมา เช่น วิกฤติด้านสังคม ด้านการเมือง เป็นต้น 



๗๗๒ 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

พระสงฆ์ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งของสังคม ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังด าเนินไปอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็
ควรจะได้ท าความเข้าใจเรื่องความหมาย ขอบข่าย และสาเหตุของการท าลายสิ่งแวดล้อมเสียก่อนแล้วจึงแสวงหาจุดที่
เหมาะสมว่า พระสงฆ์ควรจะยืนอยู่ตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมา
นี้ ล้วนมีผลกระทบแก่การด ารงอยู่ของมนุษย์ในทุกๆด้าน มนุษย์ต้องการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แต่ขณะนี้ดินก็
หมดประสิทธิภาพในการผลิต ทุกวันนี้ต้องสร้างปุ๋ยเคมี เพ่ิมความอุดมให้แก่ดินซึ่งผิดธรรมชาติที่เคยเป็นมา ยิ่งเพ่ิมปุ๋ยเคมี
ลงไปมากเท่าไรก็เป็นการท าลายดินมากเท่านั้น คงต้องใช้เวลานานต่อการย่อยสลายผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทับถม
อยู่บนแผ่นดิน ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อย ๆ กว่าความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาก็คงจะใช้
เวลานานพอสมควรทีเดียว 

ชีวิตมนุษย์ต้องการน้ าเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท่ังหลับตาลงแต่ละวัน มนุษย์ต้องใช้น้ าใน
การอุปโภคบริโภคประจ าวัน เช่น อาบ ดื่ม ท าความสะอาดร่างกาย และสิ่งต่าง ๆ ใช้ในการผลิตผลทางการเกษตรในไร่นา 
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในทางคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน บรรทุกสิ่งของไปมา ติดต่อกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไร 
ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อเกิดมลพิษทางน้ า ประโยชน์การใช้งานเหล่านี้ย่อมลดลงและหมดไปในที่สุด แต่ความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ า มิได้หมดไปด้วย เมื่อความต้องการมีมากปัจจัยตอบสนองความต้องการมีน้อย การช่วงชิงสูง 
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะกันอย่างรุนแรงได้ในยุคพุทธกาลศากยะตระกูล กับโกลิยะตระกูลอันเป็นตระกูลฝ่าย
พุทธมารดาและพุทธบิดา ก็ทะเลาะกันเรื่องน้ า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปทรงห้ามบ่อย ๆ แต่พอพระพุทธองค์มิได้ทรงห้าม
ก็รบกันไม่มีวันหยุดหย่อน น้ าจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมาแก่โบราณกาล การขัดแย้งกันมีมานาน หากใช้ทรัพยากรน้ าไม่
เป็น น่ากลัวว่าในอนาคตจะมีการช่วงชิงจนเกิดความแตกแยกในสังคมข้ึนมาอีกเป็นแน่แท้  

อากาศและอุณหภูมิก็มีความจ าเป็นต่อชีวิตไม่น้อยไปกว่าสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ และส าคัญมากเสียด้วย มนุษย์ขาดน้ า
ยังพออยู่ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ขาดอาหารอยู่ได้นานหลายวัน แต่ขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ ไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสียชีวิตทันที 
หากไม่เสียชีวิตก็อาจจะพิการได้ หากอากาศเสียแผ่ขยายออกไปมาก ๆ ความเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ง่าย 
กระทบกระเทือนสุขภาพก่อน พอนานเข้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิต หากอากาศเสียขยายไปอย่างรุนแรงมนุษย์อาจจะต้อง
ตายจนสิ้นเผ่าพันธุ์ก็ได้อุณหภูมิ ก็มีผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์ไม่แพ้ สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ร่างกายที่ด ารงอยู่ได้
อย่างปกติสุขเพราะร่างกายมีอุณหภูมิสมดุลกับธาตุอ่ืน ๆ ในร่างกาย และอุณหภูมิในร่างกายย่อมมีความสัมพันธ์กับ
ภายนอกอย่างใกล้ชิด หากอุณหภูมิภายนอกร้อนมากจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวอยู่ได้ ก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
แน่นอน 

หากมองปัญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบว่าขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ไฟ ลม ก าลังมีปัญหาซึ่งอาจจะเพ่ิม
ความรุนแรงขึ้นทุกวันจนเข้าขั้นวิกฤตขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษย์ตามพุทธทัศนะประกอบขึ้นมาจากธาตุดิน น้ า ไฟ 
ลม ตามกฎของธรรมชาติ ต้องอาศัย ธาตุ 4 ที่ส่งเข้าไปสู่ร่างกายและถ่ายเทออกมาต้องบริสุทธิ์และสมดุล ร่างกายจึงจะ
ด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข ถ้าหากเสียดุลบ้างเล็กน้อย ร่างกายก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในรูปของความอ่อนแอหรือป่วยไข้ 
ถ้ารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์ก็พลอยพบ
กับความสุขสดชื่นไปด้วย แต่ถ้าเมื่อไรมีความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษย์ก็จะประสบทุกข์มากยิ่งขึ้น ภารกิจแห่งการ
ร่วมกันเผชิญปัญหา การค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาและทางแก้ให้พบ ซึ่งมั่นใจว่าทางแก้มีอยู่ จึงมิใช่เป็นหน้าที่ของมนุษย์
เพียงคนใด คนหนึ่ง หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกชีวิต เพราะมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความด ารงอยู่ และการ
ล้มสลายแห่งมนุษยชาติทีเดียว 

ในอดีตวิถีไทย คือวิถีแห่งธรรม เพราะธรรม คือแนวทางท่ีสอนให้มนุษย์สร้างดุลยภาพแห่งชีวิตระหว่างตน ชุมชน
และธรรมชาติรอบ ตัวว่าควรจะด าเนินชีวิตให้สอดคล้องสมดุลอย่างไร ตามความเชื่อ ตามวิถีทางพระศาสนาของตน
อย่างไร แต่ ณ ปัจจุบันนี้ธรรม นั้น ได้ผันแปร เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เมื่อมนุษย์หันหลังที่จะเข้าใจธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติ 
อันเป็นแม่บทแห่งธรรมมากขึ้น แล้วมุ่ง หน้าตักตวงท าลาย ธรรมชาติอย่างตะกละตะกลาม เมื่อมากเข้านานเข้าก็ยากที่
ธรรมชาติจะทานทนได้หรือ เพียงพอกับความโลภ อันไร้ขีดจ ากัดของมนุษย์ และยิ่งเมื่อวิถีชีวิตมนุษย์ เดินทางห่างไปจาก
ธรรมชาติ หลงใหลในเทคโนโลยีน าพา        อุตสาหกรรมเข้ามา ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าลายดุลยภาพที่เคยสอดประสาน



๗๗๓ 
เป็นวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติภัยแห่งผลพวงนั้นก็เริ่มลุกลามดุลยภาพแห่งชีวิตนั้นจะขาดวิถีแห่งธรรมเสียมิได้ เพราะ
ธรรมคือกรอบคิดหลักที่วางกระบวนการด าเนินชีวิต วางความหมาย แห่ง คุณค่าให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับธ รรมชาติ 
อันสงบและเรียบง่าย เนื่องจากปัจจุบันป่าต้นน้ า ถูกท าลาย ถูกบุกรุกแผ้วถางมากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากผลกระทบ
ของการพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืน อันขัดกับหลัก ปฏิบัติตามวิถี ชาวพุทธที่อยู่พอเพียงและเคารพธรรมชาติ 
การพยายามดึงเอาสถาบันพระศาสนา ชุมชนและประชาคมเมือง ให้มาสนใจ รับรู้และศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงกับสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุงและใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างมีเหตุผล
ต่อสิงแวดล้อม เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างถาวรต่อไป  หลักการอนุรักษ์ 
การที่จะให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่จะท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้และอยู่คู่กับโลกตลอดไปนั้น มีหลักการอนุรักษ์ 7 
ประการ คือ 

1ใช้อย่างฉลาด การจะใช้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขากแคลนหรือความหายากในอนาคต 
อีกท้ังพิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่างอย่างครบถ้วน 

2ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายาก ควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญ
ไป บางครั้งถ้ามีของบางชนิดที่พอจะใช้ได้ ต้องใช้อย่างประหยัด 

3ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น (ซ่อมแซม ปรับปรุง) กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพ
ล่อแหลมต่อการสูญเปล่า หรือจะหมดไปถ้าด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่ดีข้ึน 

4ปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติเดิม เช่น การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียน หลายอย่างจะท าให้ดินดีขึ้น 
5น าของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นการน าขวดน้ าพลาสติกกระดาษหรือเศษเหล็กเป็นต้นกลับมาใช้ใหม่ 
6ใช้สิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอย่าง เช่น ใช้แกลบขี้เลื่อยและขยะเป็นเชื้อเพลิง การใช้ปูนซิเมนต์ใน

การก่อสร้างแทนไม้ 
7ใช้เทคโนโลยีที่เหมาสมในการพัฒนา และต้องศึกษาผลได้ผลเสียอยางรอบคอบเสียก่อน เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า 

หรือเขื่อน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ  

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของตน" (โดยไม่
แย่งชิงกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน) ค าว่าสันโดยที่น าเอามาใช้เป็นภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตว่าส โตษะ คือความยินดี ความ
พอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมาย ค าว่าสันโดษว่า "ความยินดีหรือความพอใจ
เท่าท่ีตนมีอยู่มักน้อย" (อัปปิจฉตา) ซึ่งตรงข้ามกับมหิจฉตา ที่แปลว่า "มักมาก" ในของของผู้อ่ืน หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนค า
ว่า สันโดษ หากเป็นภาษาบาลี มาจากศัพท์ว่า สนฺโตสะ และมีอีกศัพท์หนึ่งว่า สนฺตุฏฺฐิ (สันตุฎฐี) ซึ่งก็หมายถึง "ยินดีด้วย
ของของตน" เช่นกัน จะเห็นได้ พบได้ในพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สนฺตุฏฺฐี ปรม  ธน " แปลตามที่ท่านแปลกันมาว่า 
"ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง" และอีกบทหนึ่งว่า "ย  ลทฺธ  เตน ตุฏฺฐพฺพ " แปลว่า "ได้สิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีข้อน่า
สังเกตว่า "ตุฎฺฐพฺพ " ที่แปลว่า "สันโดษ"แปลว่า "พอใจ" ก็ได้ ส่วนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (หน้า 774) มีว่า "สันโดษที่เป็นภาษาไทย มาจากภาษาบาลีว่า สนฺตุฏฺโฐ ภาษา
สันสกฤตว่า ส ตุษฺฎิ ก็มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ยกน ามาเสนอ ตั้งแต่ตอนต้นแล้ว ในภาษาอังกฤษ ค าว่า 
Contenment และ Satisfaction ส าหรับContentedness ตรงกับค าว่า สันโดษ ซึ่งให้ความหมายว่า "พอใจสันโดษพอ
ความต้องการ" ตามความหมายที่ผ่านมา ค าว่า "สันโดษ" ไม่ได้แปลหรือมีความหมายว่า ไม่ให้พัฒนาตน สังคม หรือ
ประเทศชาติ แต่ประการใด ค าสอนเรื่อง "สันโดษ" เท่ากับสอนให้ "รู้จักพอ" ค าว่า          "สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 
3 ประการ คือ 

1ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนได้มา โดยชอบด้วยศีลธรรมและนิติธรรม 
2ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่ก าลังกายและก าลังสุขภาพของตน ไม่ยินดีจนเกินก าลัง 



๗๗๔ 
3ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามท่ีเหมาะสมแก่ตน แก่ภาวะ ฐานะ และแนวทางในการด าเนินชีวิตของ

ตน 
สันโดษทั้ง 3 เป็นไปในปัจจัย 4 (ส าหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช์, ส าหรับคฤหัสถ์ 

เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเป็นสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อรรถ
กถาและฎีกามากมาย ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง การสอนเรื่องสันโดษ เป็นการสอนมิให้มีความปรารถนามาก อยากมีมาก
(มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน ก็ใช้ได้ทีละคัน มีบ้าน 10 หลัง ก็นอนได้คืนละหลัง จะ
โลภมาก มักมาก ไปท าไมกัน ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็น 3 ปิฎก คือ 

1พระวินัยปิฎก 21,500 พระธรรมขันธ์ 
2พระสุตตันตปิฎก 21,500 พระธรรมขันธ์ 
3พระอภิธัมมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิได้ทรงสอนให้สันโดษ เท่านั้น ยังมีค าสอนที่ให้ขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานะ)   มีความเพียร 

(วิริยะ, วายามะ) ให้มีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพ่ือนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพพอสมควร ไม่ฟุ่มเฟือย
เกินไป ไม่ฝืดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม สันโดษ   มิได้หมายความว่า สอนให้งอมือ
งอเท้า ไม่ขวนขวายศึกษาเล่าเรียน ไม่ประกอบการงานอาชีพแต่อย่างไร แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อีกว่า 
ต้องมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) คือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มีค าสอนที่ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เช่นจักร 4 คือธรรมะที่น าชีวิตไปสู่ความรุ่งเรือง ดุจล้อรถน ารถไปสู่ที่หมาย
ฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส อยู่ที่ในถิ่นท่ีดีสัปปุริสปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ปุพเพกต
ปุญญตา ความเป็นผู้ท าดีไว้ก่อน)  จักร 4 นี้ เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ช่วยให้ชีวิตประสบความก้าวหน้า เจริญงอกงามไพบูลย์ตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ ธรรมเป็นเครื่อง
เจริญ 4 มี (สัปปุริสส เสวะ คบคนดีเป็นสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟังพระสัทธรรม เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ โยนิโส
มนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย, แยบยล ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่
ธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตว่า มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณ (ความรู้จักพอ)จ าปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามี
มัชฌิมา ความรู้จักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง มีอัตตัญญุตา ให้รู้จักประมาณตนพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ที่ท าให้ผู้ปฏิบัติ มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง พัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนั้นมอง
อะไรอย่ามองด้านเดียว ต้องมองอย่างขึ้นที่สูงมอง หรือต้องมองอย่างนกมอง (bird's eye view) ค าว่าสันโดษนี้ อาจได้
แปลว่า "พอ, ความพอ, ความรู้จักพอ" คนรู้จักพอ จึงจะเป็นคนร่ ารวย คนไม่รู้จักพอจึงเป็นคนจนอยู่ตลอดกาล คนไม่รู้จัก
พอ จึงเท่ากับเป็นคนมีไม่พอ พอไม่มีนั่นเอง หากบุคคลในสังคมมีค าว่าพอแล้วย่อมไม่ก่อสร้างปัญหาใดๆ ให้กับสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 

 
การบริหารตนเองและการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

การบริหารตนเองและบริหารงานของผู้บริหารนั้นสามารถอ้างอิงน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันหลักการในทางทฤษฎีของการบริหารงานของท่านผู้รู้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นสากลทั่วไป แต่ในบางครั้งควร
บริหารงานในแนวต่างๆ ตามหลักการบริหารนั้นอาจจะมีความกระด้างอยู่บ้างก็เป็นไปได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การ
บริหารงานไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง แต่ถ้ามีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับ
หลักค าสอนของศาสนาแล้ว เชื่อว่าจะท าให้เสริมสร้างทักษะการบริหารงานได้ดี และสมบรูณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธ
ศาสนานั้นสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น ามาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งหากเรา
น ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในชีวิตประจ าวันจะเกิดความอ่อนนุ่มในการท างานมากขึ้น เกิดความยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมได ้

อนึ่งการบริหารงานย่อมต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ซึ่งคาว่า “ศาสตร์” แปลความว่า การบริหารย่อม
ต้องยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะที่คาว่า “ศิลป์” เป็นการใช้ทักษะเทคนิคในด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการ



๗๗๕ 
ช่วยบริหารงาน ประคับประคองให้เกิดความยืดหยุ่นแต่ต้องไม่ผิดกฎระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้ อันจะท าให้เกิดความ
เดือนร้อนภายหลังได้ ดังนั้นผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้ให้มากยิ่งขึ้นตามหลักธรรมต่อไปนี้ 
หลักพุทธธรรม สัปปุริธรรม ๗ ที่น ามาใช้ในการบริหารชีวิตประจ าวัน 

การประยุกต์ใช้หลักธรรม ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นหลักที่บุคคลที่เป็นผู้น า ต้องมีหลักธรรม ๗ ประการ ใช้ในการ
ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างสมดุล เพ่ือให้เกิดมีคุณธรรม จริยธรรม น ามาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความ
ปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหาร ควรรู้ทั้ง ๗ ด้าน ตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ที่ท าให้
พร้อมที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผู้น าหรือผู้บริหารมี ๗ ประการ คือ 

๑.ธมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้หลักการ กล่าวคือ เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะในงานใดก็ตาม ต้องรู้หลักการ
รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วจะต้องตั้งตนให้อยู่ในหลักการให้ได้ 

๒.อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้จุดหมาย ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ย่อมมีความแน่วแน่ ความเข้าใจ
ในการบริหารคนและบริหารงานให้มีความสอดคล้องกัน งานก็จะประสบความส าเร็จ ตรงตามจุดมุ่งหมายไม่อยากนัก 

๓.อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน กล่าวคือ ต้องรู้เสมอว่าตนคือใคร มีต าแหน่งหน้าที่อย่างไร อยู่ในสถานะใด 
มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพร้อม มีความถนัด มีสติปัญญา มีความสามารถ
อย่างไร อีกท้ังต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

๔.มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักพอประมาณ รู้จักความพอดี ซึ่งหมายความว่า ต้องมีขอบเขตอ านาจ ความ
เหมาะสมที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามต าแหน่ง ท าแค่ไหนจึงจะให้เกิดความพอดี ได้
สัดส่วน เกิดความสมดุล ซึ่งความพอดีจะทาให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง 

๕.กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เป็นผู้น า หรือผู้บริหาร ต้องรู้ล าดับความส าคัญ
ของงาน ระยะเวลาจังหวะ ปริมาณและห้วงเวลาให้เหมาะสม ต้องรู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับปัจจัย องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง สอดคล้องกลมกลืน เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จได้ 

๖.ปุริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน สังคม หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักสังคม ชุมชน ตั้งแต่สังคมที่มี
ขอบเขตกว้างขวาง คือสังคมโลก รู้สังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หน่วยงาน ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้ว่า
ในสถานการณ์ใด มีปัญหาหรือความต้องการอะไร และจะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมอย่างไร ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 

๗.บุคคลโรปัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักบุคคล หมายความว่า ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมงาน ไม่ใช่เป็นการรู้จักเฉพาะชื่อของเขา ต้องรู้จักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ งานบรรลุประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย นอกจากนั้นต้องรู้จักประโยชน์ที่เขาเหล่านั้นพึงได้ การทางานนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ให้เขาท างาน
เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องจักดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสม และต้องให้ทุกคนที่ท างานได้ประโยชน์ ได้ พัฒนาตนเอง ซึ่ง
ผู้น าหรือผู้บริหารควรรู้ว่าเขาควรได้ประโยชน์อะไร ที่จะน าไปสู่ความเจริญงอกงามแห่งการด าเนินชีวิตที่แท้จริงของทุกคน
ด้วย 
จากบทความดังกล่าวทั้งหมด หากผู้บริหาร ผู้น าองค์กร หน่วยงานต่างๆ น าหลักคาสอนในทางพุทธศาสนาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแล้ว เชื่อได้ว่าผู้บริหารคนๆ นั้น จะเป็นที่รักใคร่ของคนในองค์กร และสามารถน าพาองค์กร
ไปสู่จุดหมายปลายทางตามเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ เกิดความรักใคร่สามัคคีมีคุณธรรม จริยธรรม น ามาซึ่งความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ในองค์กรได้อย่างแน่นอน 

1. เว้นจากการท าชั่วและมุ่งท าความดี ทุกศาสนาสอนให้ละเว้นการกระท าความชั่วและท าแต่ความดีทั้งสิ้น 
เพ่ือให้ศาสนิกชนทั้งหลายเป็นคนดีนั่นเอง ถึงแม้แนวทางปฏิบัติของแต่ละศาสนาอาจมีข้อแตกต่างกันไป เช่น 
พระพุทธศาสนามีศีล คือ ข้อห้าม และธรรมะ คือหลักส าหรับเป็นข้อปฏิบัติ ศาสนาคริสต์มีบัญญัติ 10 ประการ ศาสนา
อิสลามสอนให้ยึดหลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ความรัก ความเมตตา แต่ละศาสนากล่าวถึงความรักความเมตตาไว้มากมายทั้งหลักธรรมค าสอนในคัมภีร์ และ
ค าสอนแทรกไว้ในแต่ละตอนของค าสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีค าสอนท านองภาษิตเตือนใจ เช่น พระพุทธศาสนามีคติธรรมที่



๗๗๖ 
ยึดถือ เช่น เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนโลกและพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดี ในศาสนาคริสต์พระเยซูทรงสอนว่า จงรัก
พระเจ้าอย่างสุดใจสุดความคิด และสุดก าลัง และจงรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรง
กล่าว ผู้ใดขาดความเมตตาเพ่ือนมนุษย์ผู้นั้นไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเน้นเรื่องความรัก ความเมตตา 
เพราะหากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน ต่างให้ความช่วยเหลื อซึ่งกันและ
กัน 

3. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ เมื่อมนุษย์มีความรักความเมตตาแล้ว ก็จะมีความเสียสละ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ศาสนาต่างๆ จึงสอนให้สงเคราะห์กันด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวัง
ผลตอบแทน แต่เน้นการเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่น พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ซึ่งได้แก่ 
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามได้มีการก าหนดหลักการให้ชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน (ซากาด) 
แก่ผู้ยากจนหรือสมควรได้รับความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 2.5 ของรายได้ ศาสนาคริสต์จะเน้นให้มนุษย์เสียสละ ให้
อภัย เอื้อเฟ้ือ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

4. ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้คนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความ
อุตสาหะ มีความพยายาม อันจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น พระพุทธศาสนา
สอนให้คนเคารพในการศึกษา สรรเสริญความเจริญก้าวหน้า มีหลักค าสอน อิทธิบาท 4 อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา มีคติเตือนใจ เช่น ความเพียรอยู่ในความส าเร็จอยู่ที่นั่น ศาสนาอิสลามสอนให้คนใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตายและ
มีค าสอนว่า ผู้ใดมีความพยายาม ผู้นั้นจะได้รับผลส าเร็จ หรือค าสอนในศาสนาคริสต์ก็มีกล่าวไว้ว่า เราทั้งหลายภูมิใจความ
ยากล าบาก เพราะรู้ว่าความยากล าบากนั้นท าให้เกิดความอดทนและความอดทนนั้นท าให้เกิดอุปนิสัยที่ดี เป็นต้น 

5. ความยุติธรรม ค าสอนทุกศาสนาเน้นเรื่องความยุติธรรม เพราะการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้น 
จ าเป็นต้องมีหลักแห่งความยุติธรรมเป็นแกนกลาง พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้อยู่ภายใต้ อคติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ศาสนาคริสต์มุ่งเน้นในการรักษาความยุติธรรมในสังคมว่า เจ้าทั้งหลายอย่าเห็นแก่หน้าผู้ใด
ในการพิพากษา จงฟังท่าน ผู้ใหญ่ ผู้น้อย เหมือนกัน เจ้าทั้งหลายอย่ากลัวผู้ใด เพราะการพิพากษานั้นเป็นการตัดสินของ
พระเจ้า หรือศาสนาอิสลามสอนให้ด ารงความยุติธรรม แม้จะกระทบกระเทือนต่อตัวเจ้าของ ต่อมารดา บิดาหรือญาติ ไม่
ว่าเขาจะเป็นคนมีหรือคนจน และอย่าถือตามอารมณ์ใคร่ในการรักษาความยุติธรรม  

หลักธรรมกับการบริหารตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ที่น ามาประกอบในการใช้งานในชีวิตประจ าวันของ
ผู้บริหารนั่นคือ “สังควัตถุ ๔” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถนาไปประยุกต์ในลักษณะของการมีศิลปะในการท างาน 
คือ 

๑.ทาน คือให้เป็นไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละตามความสามารถ ตามศักยภาพ นั้นคือผู้บริหารควรมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ให้ความรัก เมตตา สร้างแรงจูงใจ ขวัญ และกาลังใจให้กับ
บุคคลในองค์กร ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความเสียสละต่อส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก ไม่นึกถึงประโยชน์
ส่วนตน 

๒.ปิยวาจา คือผู้บริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้เกิดความรัก
ใคร่ เกื้อกูลกันในหมู่คณะ หรือองค์กร 

๓.อัตถจริยา คือผู้บริหารควรอย่างยิ่งที่ต้องท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๔.สมานนัตตา ท าตนให้เข้ากับผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค กล่าวคือ ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ 
 

บทสรุปและวิเคราะห์ 
 

ปัญหาทุกปัญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยก าลังเผชิญอยู่นั้น เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกคน
ได้รับ  สาเหตุที่แท้จริงของทุกปัญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความด้อยคุณภาพของประชากร ทั้งระดับ



๗๗๗ 
ครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จ านวนประชากรที่มีคุณภาพต่ าเป็นจ านวนมากในสังคมเหล่านั้น ดังนั้นการแก้ปัญหาจึง
ต้องท าทุกวิถีทางที่จะสร้างคุณภาพท่ีสูงขึ้นไปแก่ประชาชนในสังคมไทย 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้  เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ก็เกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัว  
หวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น โดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน เห็นความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็นเรื่องไกลตัว  
แต่ถ้าคนเราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ มองว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน และคนเหล่านี้ไม่เอาเปรียบกันมีจิตส านึกดี เชื่อว่าปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแก่ตัวควรจะมองปัญหาสังคม  และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แล้วปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่ตามมา    จะแก้ไขปัญหาง่ายมาก  เพียงแค่คนมีจิตส านึก รู้จักค า
ว่า "หน้าที่ และมีวินัย " ปัญหาต่าง ๆ ก็คงไม่เป็นแบบวันนี้ และคงไม่ฝังรากจนเติบโตจนยากแก่การแก้ไข แต่ถ้าคิดจะ
แก้ไขก็คงไม่สายถ้าคิดจะท า กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และค่านิยม ควรที่ทุกฝ่ายทั้งอาณาจักร
และศาสนจักรต้องประสานร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาในระบบสังคม ค่านิยม อุดมการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
และร่วมกันปลูกจิตส านึกบุคคลในสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการน าเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์เข้ากับการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมในยุคต่อๆไป โดยสถาบันครอบครัวมี
อิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล 
ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน อีก
ทั้งยังช่วยลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้น าและพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ในวันข้างหน้า 
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อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
 
บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มุ่งวิเคราะห์บทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะนายจ้างที่จะต้องมีธรรมาภิบาลหรือ บรรษัทภิบาลที่
ก าหนดโดยภาครัฐให้ภาคเอกชนต้องดูแลลูกจ้างอย่างดีที่สุดรวมทั้งการบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่ วย
อธิบายให้เกิดองค์ความรู้ที่เติมเต็มได้มากยิ่งขึ้น ท าให้พบว่า พระพุทธศาสนามีกรอบในการดูแลสวัสดิการมีกรอบคุณธรรม
ส าหรับนายจ้างให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้การสร้างความร่วมมือตามกรอบบรรษัทภิบาลของนายจ้างอันประกอบด้วยการ
เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
 
Keyword : ธรรมภิบาล,นายจ้าง, พระพุทธศาสนา. 
 
Abstracts 
 
 This article aims to analyze the role of the private sector in particular, employers must have good 
governance or. Corporate Governance established by the government, the private sector must be 
employed optimally, including the integration of the Buddhist thought to help explain the cognitive 
fulfill even more, making the Buddhist framework. Commonwealth care is a moral framework for 
employers to carry out activities under the collaboration and create a good relationship between 
employer and employee, including increasing the role of self to others appropriately and in accordance 
with the mission assigned. 
 
Keyword :Good governance, employers, Buddhism. 
 
๑) บทน า  
 การจ้างงานในปัจจุบันได้ถูก าหนดด้วยระบบค่าจ้างตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเป็นตัวเลือก
ในการก าหนดอัตราค่าแรงจนน าไปสู่ภารกิจของรัฐในการออกกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างในบริษัทหรือ
ก าหนดกรอบการด าเนินของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เรียกว่า บรรษัทภิบาล ทุก ๆ บริษัทจะต้องมีมาตรการรับรอง
กฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยแรงงานซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายมากมายได้ระบุไว้ เช่น พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง พ.ศ.๒๕๓๔ และพ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งต่อมาได้ก าหนดกรอบไปยังระบบ
รัฐวิสาหกิจด้วยจึงได้ออกพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ เพ่ือการคุ้มครองในการเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะ
เป็นในรูปบริษัทหรือกึ่งบริษัทก็ตามย่อมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเดียวกัน แต่กระนั้น การออกกฎหมาย
มาบังคับใช้ใช่ว่าจะท าให้ปฏิบัติการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างจะหมดไปหลายกรณีมีการฟ้องร้องเรียกว่าค่าเสียหายมากมาย 
หลายกรณีก็สามารถระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ บางกรณีไม่สามารถจัดการปัญหาเรื่องแรงงานได้หมด
เป็นต้น ปัญหาทั้งหมดจะน าไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลแรงงานหรือศาลอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องโดยสถิติคดีศาลแรงงาน
กลางและแรงงานภาค ๑-ภาค ๙ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคดีที่ค้าง ๔,๓๘๗ คดี มีคดีใหม่ที่รับเข้ามาพิจารณา ๙,๙๓๒ คดี 
มีคดีพิจารณาส าเร็จไปแล้ว ๑๐,๐๘๘ คดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือ
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ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์การ
ใช้สิทธิทางศาลการละเมิดของนายจ้างและลูกจ้างกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเป็นต้น ๑๘ดังนั้น ท าให้
เห็นว่า ความไม่เป็นธรรมในองค์กรเอกชนที่ต่อการจ้างงานไม่ได้รับความเป็นอย่างมากจนน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนของคดี
ความต่าง ๆ ในศาลยุติธรรม ศาลแรงงานอย่างมากหากประเทศขาดซึ่งวิสัยทัศน์เพ่ือให้แนวทางส าหรับสร้างภูมิคุ้มกัน
มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ขึ้นน่าจะเป็นค าตอบให้กับสภาพของแรงงานในประเทศไทยหรือมาตรการในการก าหนด
บรรษัทภิบาลให้กับองค์กรเอกชนได้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้ งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยหลักการสร้างธรรมาภิบาลให้กับ
นายจ้างตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่ผลของการปฏิบัติหลักธรรมภิบาลจะน าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพนายจ้างกับลูกจ้างได้ 
 ธรรมาภิบาลของนายจ้างตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นกรอบคิดในการเรื่องของความสัมพันธภาพตามแนวบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อผู้อ่ืนที่อาศัยอยู่รอบข้างซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน 
สิงคาลกสูตรซึ่งเป็นสูตรที่มองผู้อ่ืนที่ตนเองจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันหรือนายจ้างต้องอนุเคราะห์ลูกจ้าง
ประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ ๑. จัดการงานให้ท าตามก าลังความสามารถ ๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและ ความ
เป็นอยู่๓. จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น ๔. ได้ของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้  และ๕. ให้มี
วันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาส อันควร๑๙ทั้ง ๕ ประการนี้ย่อมเป็นธรรมาภิบาลของนายจ้างซึ่งทัศนะทางพระ
พุทธจะอธิบายควบคู่กับขอปฏิบัติของลูกจ้างต้องอนุเคราะห์นายจ้างประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ ๑. เริ่มเข้าท างาน
ก่อน๒. เลิกงานทีหลัง๓.เอาแต่ของที่นายให้ ๔. ท าการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น และ๕.น าความดีของนายไปเผยแพร่
ในสถานที่อ่ืนๆ ดังนั้น การน าแนวคิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างอันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่จะลุกลามออกไป
ภายนอกองค์กรหรือที่เรียกว่า บรรษัทภิบาลตามกรอบคิดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยเขียนมีความมุ่ง
ต้องการสื่อสารไปยังนายจ้างเท่านั้นเพ่ือให้ระลึกถึงคุณความดีของลูกจ้างด้วยความมีเมตตาต่อกันให้มากที่สุด 
 
๒) แนวคิดเกี่ยวกับธรรมภิบาล 
 ค าว่า“Governance”เป็นค าที่พัฒนามาจากค าว่า“Government”ที่แปลว่าการปกครอง ส าหรับ Governance 
นักวิชาการหรือผู้น าทางความคิดหลายคน แปลไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ตัวอย่าง เช่น แปลว่า การบริหารปกครอง การ
อภิบาล การบริหารจัดการ ระบบอภิบาล หรือ บางคนแปลว่า ธรรมาภิบาล เพราะเห็นว่ามีความเอนเอียงไปในทางดี เป็น
ต้น ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแปลถอดความเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร ค าๆนี้ ก็มีลักษณะที่เชื่อกันว่า เป็นการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนบทบาทของภาครัฐจากเดิมที่มีอิทธิพลครอบง าสังคมในทุกๆมิติสูงมาก ผ่อนปรนสู่การลดบทบาทของภาครัฐลง มี
การเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเน้นภาระรับผิดชอบต่อสังคมเน้นความคุ้มค่าเป็นต้น ซึ่งหากมองลักษณะของธรร
มาภิบาลตามแนวความคิดสากล เป้าหมาย โครงสร้างกระบวนการและสาระของธรรมาภิบาล  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปฏิรูปการเมืองเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย  รากฐานของธรรมาภิ
บาล ได้แก่ธรรมาภิบาลเชิงโครงสร้าง   เช่น  การปรับโครงสร้างองค์กรนิติบัญญัติ  การปรับโครงสร้างระบบราชการการ
ปรับโครงสร้างองค์กรอิสระและธรรมาภิบาลเชิงกระบวนการ  ได้แก่  การร่วมรับรู้ในการจัดการสิทธิในการร่วมให้ข้อมูล
และความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับรู้ สิทธิในการร่วมตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างธรรมาภิบาล
สากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาของวัฒนธรรมกับธรรมาภิบาลเดิมและความพยายามสร้างธรร
มาภิบาลพุทธเพื่อผสมผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม๒๐ 
   นอกจากนี้ ศัพท์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นค ากลางๆ ที่มิได้เจาะจงว่าเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อาจมีความหมายไม่
ดีที่เรียกว่า Bad Governance (อธรรมาภิบาล) ถ้าน าไปใช้ในกรณีที่หมายถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการ ดังเช่น

                                         
 ๑๘ส านักงานศาลยุติธรรม,“รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖”,(กรุงเทพมหานคร : ศาลยุติธรรม, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๐๙-๒๑๔. 
 ๑๙ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
 ๒๐บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาล(Good Governance) ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๒), 
หน้า  ๓๐. 



๗๘๐ 
ที่มองกันว่าประเทศแถบทวีปแอฟริกาเป็น Bad Governance (อธรรมาภิบาล) หรือ อาจเรียกว่า Good Governance 
(ธรรมาภิบาล) หากมีลักษณะที่สื่อไปในทางดี (สิ่งที่บรรดาประเทศตะวันตกพยายามยัดเหยียดให้เป็น) จากประสบการณ์
ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีการพูดถึง Bad Governance (อธรรมาภิบาล) แบบตรงตัวน้อยมาก หรือ บางทีอาจพูดถึง
แต่ไม่ได้ใช้ค าว่า Bad Governance (อธรรมาภิบาล) แต่โดยนัยแล้วสื่อมาทาง Bad Governance (อธรรมาภิบาล)  
ในขณะที่ Good Governance (ธรรมาภิบาล) มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก และเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป๒๑ในทุกๆวงการ
ทั้งในระดับโลก ประเทศ จนกระทั้งประชาชนทั่วไป ส่วนคณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้
บัญญัติว่า “ วิธีการปกครองที่ดี”แต่นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” ซึ่งไม่ตรงกับความหมายใน
ภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทางคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนว่า “สุประศาสนการ”ซึ่งต่อมาศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้น าเสนอค าว่า “ธรรมาภิบาล” อย่างไรก็ตามใน
ที่นี้จะขอใช้ค าว่า“ธรรมาภิบาล”๒๒ 
 จากความหมายและค านิยามของค าว่า ธรรมาภิบาล ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ซึ่งมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ของประเทศหรือองค์กร ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามค านิยามต่างเหล่านี้
มักจะมีหลักการส าคัญที่ตรงกันจะต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องของรายละเอียดหรือเป็นเรื่องของถ้อยค าส านวน จึงอาจสรุปได้ว่า
ธรรมาภิบาลหมายถึง การปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีงาม  โดยเป็นเรื่องของการพัฒนา และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสันติโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล  ตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริต
คอร์รัปชั่นลงเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคทุกฝ่ายในสังคม   คือภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 แนวคิดการบริหารองค์กรมักนิยมอธิบายการด าเนินกิจกรรมของรัฐที่มีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องควบก ากับและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนต่างก็พยายามที่จะน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไปปรับใช้โดย
ใช้ค าว่า บรรษัทภิบาลเพ่ือให้เห็นถึงความชัดเจนเรื่องความถูกต้องอันเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและประชาชนซึ่งส่วนมาก
บริษัทเอกชนต่าง ๆ ก็ก าหนดองค์กรต่าง ๆ ออกมามากบ้างน้อยบ้างแต่แตกกันออกไปเช่น ธรรมาภิบาลของ SCG ระบุ
นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ได้แก่ ๑. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า ๒.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการห้าม
คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเครือฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท๓.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล 
หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี ๔.
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ๕.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการข้อบังคับ
คณะกรรมการบริษัทข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ข้อบังคับ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นโยบายการก าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น๒๓ 
 กล่าวสรุปได้ว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรเอกชนที่เรียกว่า บรรษัทภิบาลสามารถน าไปใช้สร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะความมีคุณธรรมจริยธรรมของภาคเอกชนต่อลูกจ้าง แต่กระนั้นรัฐจะต้องก าหนด
แนวทางการส่งเสริมของภาคเอกชน บทบาทของเอกชน คือ การท าก าไรให้กับองค์กรของตนแต่กระนั้นการการ
บริหารงานตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมที่จะไม่เอารัดอาเปรียบผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายบ้านเมืองและคุณธรรมที่ไม้เห็นแก่ได้มากจนเกินไป เช่น การขึ้นราคาสินค้าจะต้องมีเหตุมีผลต่อสินค้านั้นๆไม่ใช่

                                         
 ๒๑พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธ,ี ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับค าว่า “Governance”, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://blog.eduzones.com/sanglam/๕๒๔๘๕   [วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๒๒บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ,เอกสารประกอบการบรรยาย ๘ มิถุนายน นนทบรุี : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๕, (อัดส าเนา). 
 ๒๓เอสซีจี,ค่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.scg.co.th/pdf/th/CG_th.pdf [วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๙]. 

http://www.scg.co.th/pdf/th/CG_th.pdf


๗๘๑ 
ขึ้นตามความชอบใจอย่างนี้เรียกว่าไร้คุณธรรม นอกจากนี้ ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าจะต้องได้ตามมาตรฐานการ
รับรองจากภาครัฐ 
 
๓) แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ 
 แนวคิดเรื่องแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ในสมัย สัญญา ธรรม
ศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด ๑๖๓ มาตราที่ระบุเหตุผลของการออกพระราชบัญญัติไว้ว่า ยังมีวิธีการไมเหมาะสมแก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สมควรใหมีกฎหมายวาด้วยแรงงานสัมพันธ์ขึ้นแทน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานใหเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใหนายจ้างจัดตั้งสมาคมนายจาง
และลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือแสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการจ้าง การจัดสวัสดิการ และสงเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวางนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนใหลูกจ้างจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเปนองค์กรในการหารือใน
กิจการตาง ๆ กับนายจ้างเพ่ือใหเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรองดองใหการท างานรวมกันระหวางนายจ้าง
กับลูกจ้างใหมีผลดียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้นจึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้จัดวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจไว้เป็นการเฉพาะ แตกต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ สมควรแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ มาอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔โดยระบุเหตุผลไว้ว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติ พ.ศ.
๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓ มาตรา ๔ (๔) บัญญัติมิให้ใช้พระราชบัญญัติ
นี้บังคับแก่กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้สหสัมพันธ์แรงงานตามกฎหมายดังกล่าวอาจเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้สอดคล้องกันจึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ซึ่งมีสาระส าคัญที่ระบุถึง ค านิยามหลักในพระราชบัญญัติโดยระบุไว้ ใน มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติ
นี้  "นายจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และ หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างให้ท าการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
นั้น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่ ง ได้รับมอบหมาย จากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทน "
ลูกจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้าง"สภาพการจ้าง" หมายความว่า เงื่อนไขการจ้างหรือ
การท างาน ก าหนดวันและเวลาท างาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้างอัน
เกี่ยวกับ การจ้างหรือการท างาน"ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง" หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง"ข้อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ข้อ
ขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง"การปิดงาน" หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้
ลูกจ้างท างานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน"การนัดหยุดงาน" หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ท างานชั่วคราว
เนื่องจาก ข้อพิพาทแรงงาน"สมาคมนายจ้าง" หมายความว่า องค์การของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"
สหภาพแรงงาน" หมายความว่า องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"สหพันธ์นายจ้าง" หมายความว่า 
องค์การของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไป ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"นายทะเบียน" หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้"พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมแรงงาน"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติแรงสัมพันธ์ กล่าวคือกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานซึ่งมีอยู่จ านวนมาก  ได้แก่  



๗๘๒ 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงาน
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) (ยกเลิก)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) (ยกเลิก)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง ก าหนดอัตราน้ าหนักให้ลูกจ้างท างานได้ 
พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘กฎกระทรวง ก าหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗กฎกระทรวง ก าหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๙ และยังมีระเบียบกระทรวงแรงงานระเบียบกระทรวงแรงงาน ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๘ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการท างาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ค าชี้แจงกระทรวงแรงงานค าชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ค าชี้แจงกระทรวง
แรงงาน เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราน้ าหนักให้ลูกจ้างท างานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ค าชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ค าชี้แจงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับห้องน้ าและห้องส้วมค า
ชี้แจงกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
 กล่าวได้ว่า สภาพของแรงงานมีผลต่อรองอ านาจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองภายใต้กลุ่มที่จัดตั้งอย่างถูกฎหมาย อัน
รองรับไว้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งสภาพโดยทั่วไป นายจ้างจะรังแก่ 
หรือเอารักเอาเปรียบลูกจ้างในสภาพก่อนออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องนึกถึงค าว่า 
บรรษัทภิบาลในความหมายใหม่ที่ควบคุมโดยการด าเนินงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนที่ใช้แรงงาน
ภายในประเทศให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ควรจะได้รับในฐานะผู้ก่อประโยชน์สุข
หรือผลก าไรให้กับนายจ้างในแต่ละวัน ดังนั้นความส านึกดีต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะต้องท าให้เกิดสั มพันธภาพ



๗๘๓ 
อันดีหรือไม่เอาเปรียบซึ่งกันแล้วกันนั้นก็คือ คุณธรรมของนายจ้างและลูกจ้างไปพร้อมกันโดยมีหลักนิติธรรมหรือกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองนั่นเอง 
 
๔) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามแนวพระพุทธศาสนาจะปรากฏอยู่คัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อที่ 
๒๗๑ หน้าที่ ๒๑๕ สิงคาลกสูตร สูตรกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันหรือสูตรที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้อยู่รอบตัวเราให้
มีความสมบูรณ์ซึ่งในหัวข้อจะกล่าวไว้เฉพาะการปฏิบัติบทบาทหน้าที่เฉพาะนายจ้างกับลูกจ้าง หรือทิศเหฏฐิมทิศ คือ ทิศ
เบื้องต่ าได้แก่ ลูกจ้างพร้อมกับก าหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างถึงธรรมาภิบาลที่เป็นคุณธรรมส าหรับผู้ว่าจ้างอีกด้วย 
 ก.สัมพันธภาพของลูกจ้าง ซึ่งสมัยก่อนจะถูกเรียกว่า ทาส กรรมกรคนงาน คนรับใช ซึ่งปัจจุบัรจะเรียกว่า 
พนักงาน บุคลากร ผูอยูใตบังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนเปนทิศเบื้องลาง ใหปฏิบัติตอนาย เจานาย ผูที่ท าหนาที่สูงกวา
ตามสายงาน เชน รองผูจัดการ ผูจัดการผูบังคับบัญชา ใหปฏิบัติ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. มาปฏิบัติงานก่อนผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่สามารถยึดถือความขยันในการปฏิบัติงานในองค์กร 
แต่ห้ามหวังในการแสดงตัวตนในการข่มเหงหรือการดูแคลนเพ่ือนร่วมงาน 
 ๒.เลิกงานหลังจากหัวหน้างานกลับแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องการให้เกียรติต่อหัวหน้างานในการเลิกงานก่อนหรือลากลับ
บ้านก่อนเพื่อป้องกันการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหัวหน้าอาจจะมองว่าลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ที่ขี้เกียจหรือไม่ขยัน 
 ๓. การรับสิ่งของเฉพาะที่หัวหน้างานมอบให้เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องความสุจริตของบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรที่มี
การป้องกันความสงสัยหรือในการกระท าความผิดอ่ืน ๆ  
 ๔. การพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบงานให้มี
ความก้าวหน้าอยู่เสมอ หรือในขณะการประชุมอบรมจะต้องเสนอความคิดเห็นอยู่บ่อยเพ่ือให้เห็นถึงความต้องการที่อยาก
ให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 ๕. กล่าวถึงคุณความดีของหัวหน้างานบ่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการยกย่อง สรรเสริญหัวหน้างานที่สามารถท าให้
ภาพพจน์ หรือ ภาพลักษณ์ในองค์กรสื่อสารออกให้ผู้อ่ืนรับรู้ถึงความดีของผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น แต่หากตนเองกล่าว
ร้ายให้กับหน้าผู้รับฟังอ่ืนจะพลอยไม่ไว้ใจผู้พูดนั้นด้วยและไม่มีใครอยากเข้าใกล้ผู้นั้น เป็นต้น 
 หลักมนุษย์สัมพันธ์ของลูกจ้างที่ควรมีได้แก่ 
 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างบางองค์กรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงานให้มีความ
สมบูรณ์มากที่สุด แต่กระนั้น ลูกจ้างที่อาศัยในองค์กรนั้นบ่อยครั้งที่ถูกละเลยเพราะไม่รู้จักการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง
หรือไม่รู้จักสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับหัวหน้างานท าให้ผลของความสัมพันธภาพไม่เป็นผลที่ดีมากนัก ดังนั้น 
ลูกจ้างหากต้องการสร้างสายสัมพันธภาพที่ดีควรปฏิบัติหรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ๑) เรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา ๒) ท า
งานใหดีหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ ๓) หางานท าใหความคิดของผูบังคับบัญชาเกิดผล ๔) ใหความเคารพยกยองผูบังคับ
บัญชาตามฐานะ ๕) อยากอเรื่องกับเพ่ือนรวมงาน๖) อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ๗) เขาหาผูบังคับ
บัญชาใหเหมาะสมกับโอกาสอันควร ๘) อยานินทานายลับหลัง๙) แสดงความขอบคุณเมื่อผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเรา ๑๐) 
สรรเสริญคุณความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร ๑๑) อยาบนถึงความยากล าบากตอหนาผูบังคับบัญชา และ๑๒) 
ลองประเมินตนเองว่าสมควรปรับปรุงตนเองอย่างไร 
 ข.สัมพันธภาพของนายจ้าง  
 การก าหนดบทบาทของนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มุ่งสู่ผลก าไรให้เกิดขึ้นต่อองค์กรของ
ตนเอง ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดก าหนดหนาที่ของนายนายจางผูบริหารผูจัดการพึงสงเคราะห อนุเคราะห
กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจาง ผูเปนทิศเบื้องลางโดยหนาที่ ๕ ประการ๒๔คือ  
 ๑. การมอบหมายจัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง ความสามารถซึ่งเป็นการมอบหมายภารงานตามความ
จ าเป็นและเพ่ือให้ผลิตของงานออกมาได้มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
                                         
 ๒๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 



๗๘๔ 
 ๒. ให้ค่าจ้าง และให้รางวัลซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขทางสวัสดิการส าหรับผู้ที่ท างานภายในองค์กรนั้นเพ่ือให้เกิด
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ๓. รักษาพยาบาลในเวลาที่เขาเจ็บไข้ซึ่งเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพของลูกจ้างตามกรอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดการเรื่องบประมาณในการดูแลสุขภาพประจ าปี 
 ๔. ได้ของแปลกๆ พิเศษๆ มาก็แบ่งปันให้ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกจ้างได้ และเป็นการเผื่อแผ่สิ่ง
ดีๆ ให้กับลูกน้องในองคก์รนั้น ๆ  
 ๕. การใหหยุดตามโอกาสเป็นการให้โอกาสต่อลูกจ้างและเป็นไปตามกรอบของกฎหมายแรงงานที่ต้องการให้มนุษย์
ควรมีวันเวลาพักผ่อนในแต่อาทิตย์อย่างน้อย ๒ วัน เช่น วันเสาร์กับวันอาทิตย์หรือวันอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย
ไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากนัก หรือให้มีการท่องเที่ยงบ้าง เป็นต้น 
 หลักมนุษยสัมพันธภาพของนายจ้างที่ควรปฏิบัติต่อลูกจ้าง ได้แก่  
 ๑. การรูจักควบคุมตนเองในดานตางๆ คือ ๑) ไมโมโหฉุนเฉียว ๒) ไมหลงอ านาจ๓) ไมหลงตัววาเกงกวาคนอ่ืน ๔) 
ไมตัดสินใจเวลาโกรธ ๕) ไมเลือกที่รักมักท่ีชัง 
 ๒. การรูจักสงเสริมก าลังใจ ดังนี้ ๑) ถาเขาเสียใจไมนานนักเขาอาจจะหาย แตถาเขานอยใจคงตองใชเวลานานมา
กกวาจะหายได ๒) พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ๓) แสดงความเชื่อมั่นในตัวผูใตบังคับบัญชา ๔) ยกยองเมื่อเขาท าความ
ดี ๕) เอาใจใสและเห็นใจในความยากล าบากของเขาบาง 
 ๓. การรูจักการใหรางวัล เชน ๑) ใหรางวัลโดยไมท าใหรางวัลนั้นเปนเครื่องท าใหคนอ่ืนเกลียดชัง ๒) หลีกเลี่ยง
การขมขูและขูเข็ญ ใหรางวัลดีกวาการท าโทษ ๓) ใหรางวัลพอเหมาะกับผลงานที่ไดท าส าเร็จ ๔) ใครท าดีใหรางวัลตอบ
แทน ๕) ใหรางวัลที่เปนเครื่องแสดงน้ าใจมากกวาเปนเครื่องแสดงสินน้ าใจ 
 ๔. การรูจักวิพากษวิจารณ เชน ๑) ไมต าหนิตอหนาผูอ่ืน ๒) หลีกเลี่ยงการต าหนิอันเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ๓) 
ต าหนิวาอะไรผิดมากกวาต าหนิวาใครผิด ๔) กอนจะต าหนิใหฟงความคิดเห็นของเขากอน ๕) วิจารณหรือต าหนิดวย
อาการสุภาพ ไมต าหนิเวลาโกรธ 
 ๕. รจูักฟง เชน ๑) พยายามฟงใหมาก ๒) พูดเทาที่จ าเปน ๓) แสดงความเอาใจใสและตั้งใจเวลาฟง ๔) ฟงเพ่ือหาข
อยุติ มิใชฟงเพ่ือขัดแยงหรือจับผิด ๕) ฟงใหตลอด อยาขัดจังหวะเมื่อไมจ าเปน๒๕ 
 กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ของตนเองในต าแหน่งต่าง 
ๆ ที่ต้องปฏิบัติตนเองเพ่ือการสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเอง แต่กระนั้น การปฏิบัติงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ย่อมต้องมีการก าหนดความคาดหวังของกันและกัน กล่าวคือ การว่าจ้างของนายจ้างย่อมต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพหรือ
คุณค่าของผลงานนั้นจึงยอมจ่ายค่าจ้างให้กับลูกตามราคาเงินรายวัน รายเดือน หรือประเภทอ่ืนตามที่ตกลงกันไว้ แต่หาก
ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพก็จะเป็นภารให้กับองค์กรนั้นเพราะลูกจ้างไม่สามารถจะสร้างงานดีมี
คุณภาพให้เกิดขึ้นจ าต้องอาศัยรูปแบบการประเมินผลออกมาใช้เพ่ือการใช้ให้ลาออกหรือไล่ออกแล้วแต่กรณี แต่หากมอง
ในมุมของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามแนวพระพุทธศาสนาจะกลับว่าความส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ 
การอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของลูกจ้างกับนายจ้างมองผู้อ่ืนอย่างมีเมตตาต่อกัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตนเองให้
เหมาะสมกันการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการพัฒนางานให้มีความสอดคล้องกับสัมพันธภาพให้มากที่สุด ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้จะ
ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้วยกันทั้งคู่เพราะทั้งลูกจ้างกับนายจ้างต่างก็ท าหน้าที่บนฐานของเงื่อนไขของตนเอง
มากกว่าที่จะเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่มีคุณธรรมในองค์กร 
 
๕) บทวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของนายจ้างตามแนวพระพุทธศาสนา 
 แนวคิดของแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยต่างก็ทยอยกันออกมาเพ่ือ
การบังคับใช้ให้กับกลุ่มนายจ้างเพ่ือปกป้องกลุ่มลูกจ้างที่ท างานหาเงินเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของครอบครัวซึ่งหลักคิด
กล่าวคิด การสร้างแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความเหมาะสม และความสมดุลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เกิดความพอใจ
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๗๘๕ 
หรือไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบต่อกัน ซึ่งที่ผ่านมาหรือแม้ในปัจจุบันก็ตามที่ก าลังใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานก็ยังมีการ
ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ท าให้ศาลแรงและศาลอ่ืน ๆ ยังคงท าหน้าที่ในการตัดสินคดีต่าง ๆ ในการระงับข้อพิพาทระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างไม่เว้นแต่ละวันก็ด้วยเพราะความไม่มีธรรมาภิบาลต่อกันนั้นเองซึ่งส่วนใหญ่ลูกจ้างจะฟ้องนายจ้างเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิของตนเองที่พ่ึงมีผ่านกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น เมื่อหลักคิด
ในการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ลงตัวก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือที่เรียกว่า นโยบายองค์กรกับพฤติกรรมปฏิบัติตนเองไม่สอดคล้องกันหรือบางครั้งระบบการจ่ายผลตอบแทนก็
เป็นปัญหาในหลาย ๆ บริษัท เป็นต้น เพราะฉะนั้น การเสนอแนวประเด็นธรรมาภิบาลของนายจ้างตามแนว
พระพุทธศาสนาจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประมาณ ๕ ประเด็นได้แก่ 
 ๑. ประเด็นเรื่องพฤติกรรมของนายจ้างซึ่งโลกปัจจุบันมีการด าเนินธุรกิจแบบเสรีนิยมบ้าง สังคมนิยมบ้าง บาง
ประเทศไทยก็เป็นเผด็จการ ส าหรับประเทศไทยได้ด าเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนตามหลักทุนนิยมหรือเสรีนิยมท าให้
ประเด็นเรื่องของพฤตกรรมการเอารัดเอาเปรียบต่อลูกจ้างหลากหลายรูปแบบจึงเกิด เช่น การใช้อารมณ์ร้ายแรงต่อ
ลูกจ้าง การใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อลูกน้อง ท าให้บรรษัทภิบาลจึงไม่เกิดขึ้น ดังนั้น การ
สร้างบริษัทภิบาลให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่ถูกจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเท่าเทียมทางด้านความรู้สึก ไม่
เลือกที่รักมักที่ชังต่อลูกน้องที่เรียกว่า ความไม่มีอคติต่อลูกน้องคนใดคนหนึ่งรวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานในทุกเรื่อง ๆ 
รวมทั้งการมองลูกน้องเป็นเสมือนผู้ที่ช่วยเหลือให้ตนเองประสบผลส าเร็จทางธุรกิจ 
 ๒. ประเด็นเรื่องการการจ่ายผลตอบแทนเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ 
รวมทั้งบริษัทเอกชนที่ต้องมีเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงระหว่างการว่าจ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานใด ซึ่งการจ่าย
ผลตอบแทนต้องดูคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างรอบคอบทั้งการศึกษา ความสามารถ ทักษะ การทุ่มเทการปฏิบัติงานขององค์กร 
การผลิตผลงานเป็นไปตามปกติ นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกน้องอาจจะมีเรื่องของผลตอบแทนนอกเวลาหรือ
ล่วงเวลาเพ่ิมเติม ดังนั้น การจ่ายผลตอบเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงความคุ้มค่าขององค์กรหากสามารถปฏิบัติงาน
หรือสร้างคุณภาพของงานได้มากก็ควรมีการจ่ายผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับบุคลากร และเป็นการ
แสดงออกถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบแก่ลูกจ้างจนเกินไป 
 ๓. ประเด็นเรื่องสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ เพราะการดูแลลูกน้องหรือลูกจ้างเป็นเรื่องขององค์กรที่ถูกก าหนดเป็น
นโยบายของบริษัทหากเป็นภาครัฐจะเป็นเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการ แต่หากเป็นลูกจ้างของบริษัทต่าง ๆ จะมี
กรอบของการใช้สิทธิ และสวัสดิการในบางเรื่องอาจจะไม่ครอบคลุมหรือเพียงพอต่อความต้องการของลูกจ้างซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนั้น ๆ เช่น สวัสดิการเรื่องการศึกษาของบุตร สวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การการหยุดงานพักผ่อนประจ าปีเป็นต้น ซึ่งส่วนมากบริษัทจะปฏิบัติอย่างนี้ แต่กระนั้นหากมองในเชิง
สวัสดิการทางพระพุทธศาสนาจะต้องเปิดโอกาสให้กับลูกจ้างได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรม การท าบุญ การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา การหยุดงานในวันพระ การสร้างกิจกรรมเพ่ือนันทนาการเชิงพุทธ เป็นต้น ซึ่งการสร้างสิทธิ และสวัสดิการ
ลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า สวัสดิการเชิงพุทธ ซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกน้องได้มีบุญ มีกุศลมากขึ้น มีความฉลาดทาง
พระพุทธศาสนามากขึ้น 
 ๔. ประเด็นเรื่องการเลิกจ้าง การให้หยุดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งนับได้ว่า เป็นเรื่องมาตรการที่บริษัทเลือกบริษัท
มากกว่าเลือกลูกจ้างเพราะหากบริษัทแบกรับภาระการจ้างงานต่อไปอาจจะท าให้บริษัทมีปัญหาจึงต้องใช้วิธีการเลิกจ้าง 
หรือให้หยุดงาน แต่กระนั่น การระบุเหตุน่าจะมีข้อตกลงอันใดอันหนึ่งภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้อย่างชุดเจนในเรื่องของ
การชดเชยในการจ้างให้ออก ซึ่งเป็นสิ่งที่รับยากมากเมื่อมองจากความรู้สึกของลู กจ้าง แต่ส าหรับผู้บริหารหรือเจ้าของ
บริษัทก็มีความจ าเป็นจะต้องเลือกปฏิบัติอย่างนั้น เพราะนั้น การเลิกจ้างงานถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในกรอบคิดทาง
พระพุทธศาสนา แต่วิธีการกระท าหรือวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกกระท าย่อมจะต้องมีเงื่อนไขที่ดีมองถึงความมีเมตตากรุณาต่อกัน 
เช่น การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเชิญเข้ามาพูดคุย การชดเชยรายได้เพ่ือยังชีพต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น ซึ่ง
วิธีการเหล่านี้จะอยู่ที่การพูดคุยการมากกว่าการใช้วิธีการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานที่ไม่ได้
สะท้อนถึงคุณความดีของลูกจ้างที่ผ่านมา 



๗๘๖ 
 ๕. ประเด็นเรื่องขวัญและก าลังใจของลูกจ้างในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งปกติการมองถึงลูกจ้างหรือลูกน้องของระบบ
บริษัทเอกชนย่อมถูกคาดหวังในการปฏิบัติงานเต็มเวลาที่สอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือนเป็นหลักโดยไม่ได้มองถึงระบบ
ความสัมพันธ์หรือพลังในการสร้างคุณภาพชีวิตของลูกจ้างแต่ประการใด ท าให้ฐานคิดของนายจ้างกับลูกจ้างจึงไม่สอดรับ
กับความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้บางบริษัทอาจจะไม่สนใจเรื่องขวัญและก าลังใจของลูกจ้างเลยแม้แต่น้อย หาก
ผู้ใดปฏิบัติงานในองค์กรลักษณะก็พลอยได้รับความล าบากใจตามไปด้วยเพราะความคาดหวังในการปฏิบัติงานย่อมสูงกว่า
ปกติ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ออกมาก็ย่อมไม่มีคุณภาพอีกด้วยเพราะคนผลิตหรือผู้ที่สร้างผลงานไม่มีคุณภาพทางจิตใจ ผลงาน
ที่ออกมาย่อมไม่มีคุณภาพตามที่คาดหวังอีกด้วย ดังนั้น นายจ้างจะต้องระลึกไว้เสมอว่า หากสามารถสร้างให้ลูกจ้างมี
ความสุข มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานองค์กรนั้น ๆ จะมีความสุขอย่างยิ่ง หรือสามารถท าให้ลูกจ้างหรือพนักงาน
ในองค์กรทั้งหมดมีความรู้สึกรักองค์กรก็จะยิ่งท าให้ขวัญและก าลังใจของลูกจ้างเต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์ผลงานให้
ออกมาสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้น 
 
๖) บทสรุปวิเคราะห์ 
 บทความวิชาการเรื่องธรรมาภิบาลนายจ้างตามแนวพระพุทธศาสนาได้สะท้อนมุมมองบางประการที่สามารถให้
คุณค่าต่อการด าเนินกิจกรรมของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศให้เหมาะสมกับค าว่า บรรษัทภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการ
ที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกน้องหรือพนักงานในองค์กรนั้น ๆ ให้เกิดร้าวฉานจะกลายเป็นประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างซึ่งน าผลไปสู่การจ้างให้ออกจากการท างานอย่างไม่เป็นเรื่อง หรือในกรณีประเด็น
อ่ืน ๆ ที่บริษัทมีเหตุผลเพ่ือการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ท่ีอาจจะก่อความเสียหายให้แก่บริษัทของตนเอง เป็นต้น ซึ่งหาก
ไปศึกษาและตรวจสอบกฎหมายที่ว่าด้วยแรงงานจะพบหลายฉบับที่ระบุถึงการรับรองสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่าง
มากมายรวมทั้งการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑และกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาก าหนดงานที่ให้มีการคุ้มครอง
แรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นเพราะฉะนั้น ธรรมภิบาลของนายจ้างจะถูก
บังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการเอาเปรียบลูกจ้างในองค์กรหรือบริษัททั่วไปแต่กระนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็ยังมีปัญหาในเชิงความขัดแย้งอย่างมากจนน าไปสู่การจัดตั้ งศาลแรงงานเพ่ือท าการไกลเกลี่ย
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนและมีคดีความต่าง ๆ จ านวนมากที่รอการพิจารณาต่อไป 
 การน าหลักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกที่ส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกันซึ่งมิใช่ใช้ระบบของการระงับข้อพิพาทหรือน าขึ้นสู่เ วลาทีของการไกล่เกลี่ยแต่ประการใด มุมมองทาง
พระพุทธศาสนาพยามอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของความนายจ้างกับลูกจ้างว่าต้องให้ความสัมพันธภาพในเชิงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด มีการน าหลักเมตตากรุณามาใช้ในการบริหารงาน มีการ
น าหลักการเว้นอคติมาใช้ประกอบการพิจารณาคุณและโทษต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารที่มุ่งสู่จัดการงานให้ท าตามสมควร
แก่ก าลัง ความสามารถของลูกจ้าง การมอบให้ค่าจ้าง และให้รางวัล การจัดการรักษาพยาบาลการใหหยุดตามโอกาส และ
ได้ของแปลกๆ พิเศษๆ มาก็แบ่งปันให้เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการระบุบทบาทหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อลูกเพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องพฤติกรรมของนายจ้าง เรื่องการการจ่ายผลตอบแทน เรื่องสิทธิ และ
สวัสดิการต่าง ๆเรื่องการเลิกจ้าง และเรื่องขวัญและก าลังใจของลูกจ้างในองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมาภิบาล
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 
  
 ประเทศสมาชิกของอาเซียนมีทุนที่ส าคัญอยู่มากมาย อาทิ ทุนด้านเศรษฐกิจมีพืชพันธ์ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย
วัตถุดิบมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตท าให้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนหรือแม้แต่เข้ามา
พักอยู่อาศัยเมื่อมีสิ่งบวกย่อมที่จะมีสิ่งลบตามมา เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง และละเมิด
สิทธิของบุคคลอ่ืน ล้วนเกิดมาจากประชาชนของแต่ละประเทศขาดหลักธรรมที่ช่วยให้ตนเองรู้ตนเองดังนั้นทุนอีกทุนที่
ส าคัญที่อาเซียนจะขาดไม่ได้ คือทุนทางพระพุทธศาสนาโดยประเทศสมาชิกที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องให้ความส าคัญ
และสนันสนุนให้ประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่หลักธรรมให้ตนเองสามารถสัมผัสผลได้และ
ช่วยกันเผยแผ่ให้กว้างไกล เพราะพระพุทธศาสนาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นระบบแนวทางการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องของมนุษย์เพื่อใช้แก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิต  
 
ค าส าคัญ: ทุนพระพุทธศาสนา, การพัฒนา, อาเซียน 
 
Apstract 

ASEANmembercountrieshavesignificant capital remains abundant suchEconomic Capital There are plants that are 
rich with material.Have conditions suitable for living. To be of interest to foreigners.Ready to invest. Or even into the living 
room.When there is something positive that will inevitably have negative consequences.Such as environmental and resource 
incorrectly. And violate the rights of others. Are born from citizens of countries lacking principles that allow self-aware self so 
thatVenture capital is another key ASEAN indispensable is Capital Buddhism Member States by the Buddhists.Be featured and 
Noonan support people are Buddhists.Educated Practice and propagate principles Can expose themselves to work and help 
spread far and wide.Because Buddhism The doctrine of the Buddha This is the correct way of life of human beings.To solve 
problems and improve their lives. 
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บทน า 

อาเซียนเป็นการรวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมสันติภาพ และ
ความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมไปถึงเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภสพในการร่วมมือกับปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่ง และอ านาจต่อรอง

mailto:LBPAJ.999@hotmail.com


๗๘๙ 
กับประเทศสมาชิกผู้น า๑สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะพัฒนาอาเซียนให้ก้าวไกล เพราะอาเซียนมีทุนที่ต่างประเทศ
ต้องการ แต่อาเซียนจะไปได้ไกลและประชาชนในอาเซียนจะมีความสุขนั้น ทุนที่ส าคัญที่อาเซียนขาดไม่ได้ คือ ทุนทาง
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นมรดกท่ีล้ าค่าของชาวพุทธ เป็นศาสนาที่แท้จริง ถูกต้อง และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริงที่เรียกว่า สัจจะธรรม เป็นแสงสว่างน าทางให้ไปสู่ทิศทางที่ดีงาม สร้างความผาสุกและความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับคนและสังคม โดยประชาชนในอาเซียนที่เป็นชาวพุทธต้องศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรม พร้อมกันนั้นต้อง
ช่วยกันให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปในภูมิภาคนี้ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโอนี
เซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สังคโปร์ ไทย และเวียดนาม และยังรวมถึงประเทศคู่ค้าของอาเซียน ให้ได้มากที่สุด 
เหมือนปฎิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ยืนยัน 
เจตนารมณ์ของตนที่จะหล่อหลอมและพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประชาชนและรัฐบาลเพ่ือมุ่งส่งเสริม
หุ้นส่วนในศตวรรษที่ ๒๑ ของความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีและไว้วางใจกัน รับรู้ถึงความต้องการที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สันติ
เป็นมิตร และสมานฉันท์ในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนและจีน เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ให้ค าม่ัน ที่จะเสริมสร้างหลักการและวัตถุประสงค์ของแถลงการณ์ร่วมของการ
ประชุมประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๙๗ 
ปรารถนา ที่จะเพ่ิมพูนเงื่อนไขที่เอ้ืออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่
ถาวรและสันติ๒ 

เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพบว่ายังมีปัญหาที่ขัดต่อเป้าหมาย และเป็นปัญหาที่กระทบภาพลักษณ์ และ
ความน่าเชื่อถือของอาเซียนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบทบาทน าของอาเซียนในอนาคต ปัญหาหลักที่อาเซียนถูก
วิจารณ์จากภายนอกมาโดยตลอด ได้แก่ ปัญหาด้านเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เช่นในประเทศพม่าที่ประชาชนบางส่วน
ยังถูกก าจัดสิทธิ ส่งผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ เป็นการที่ผู้น าปฏิบัติไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง ในภูมิภาคนี้ถือเป็นท าเลทองในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์ แต่ประชาชนหรือผู้ที่มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้องตนเองจากทรัพยากรเหล่านี้ 
ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ขาดความโปร่งใสในการท างาน ปัญหาความสัมพันธ์ภายในของประเทศสมาชิกปัญหาช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน และปัญหาจากอิทธิพลของประเทศนอกกลุ่ม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ต้องยอมรับว่าอาเซียน
ยังขาดการน าทุนที่มีอยู่แล้วในบางประเทศ และเป็นทุนที่ส าคัญ  คือ ทุนทางพระพุทธศาสนาที่ต้องน ามาปฏิบัติถึงจะเห็น
ผลและสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

ทุน (Capital)อาเซียนมีทุนหลาย ๆ ทุน ซึ่งแต่ละทุนสามารท าให้อาเซียนเป็นที่รู้จัก และต้องการเข้ามามี
ความสัมพันธ์ของนานาประเทศ ทุนเหล่านั้น ประกอบไปด้วย ทุนด้านการค้า ซึ่งประเทศในอาเซียนตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับ
จีน จึงเป็นทางผ่านของพวกพ่อค้าและนักเดินทางที่จะไปจีน หรืออินเดีย เปรียบเสมือนตลาดนัดสินค้าระหว่างเอเชีย
ตะวันตก-ออก กับท าให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางการค้า ทุนด้านเศรษฐกิจ มีพืชพันธ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์
เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่ยุโรปต้องการ เช่น ข้าว ไม้สัก เครื่องเทศ ยางพารา พวกแร่ธาตุต่าง ๆ ทุนด้านวัฒนธรรม เป็นแหล่งรับ
วัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรมผสมจีนอินเดีย และยังได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและวรรณคดีรวมอยู่ด้วยซึ่งทุนเหล่านี้ย่อม
ท าให้ต่างชาติ หรือแม้แต่สมาชิกในอาเซียนเองเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และแสวงหาผลประโยชน์ จึงท าให้พระพุทธศาสนาเป็นทุนที่
อาเซียนต้องมีเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน จากการเห็นแต่ประโยชน์เพียงเล็กน้อย และเสียประโยชน์ส่วนใหญ่ไป โดยต้องพัฒนา
ประชาชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องปฏิบัติตามล าดับ คือ ต้องศึกษา ต้องปฏิบัติและต้องเผยแผ่ปกป้อง 
พระพุทธศาสนา และให้เป็นศูนย์กลางในอาเซียน 
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๗๙๐ 
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะมนุษย์สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่สังคมได้ในการบริหารงาน

องค์การจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนเองโดยการเพ่ิมศักยภาพให้สูงขึ้น๓การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถพัฒนาได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับองค์การองค์การและบุคคลที่ท าหน้าที่การพัฒนาจึง
จ าเป็นต้องท าการศึกษามรรควิธี (Means) เพ่ือก าหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายสุดท้าย (Ends) นั่นคือความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้กรอบแนวคิดตัวแบบ
กระบวนการรูปแบบกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุก
สถานการณ์ ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถน าเอาหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ได้เพราะมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตมนุษย์อย่างแนบแน่นนับแต่สมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน จึงถือได้ว่า การพัฒนามนุษย์ คือ การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมในองค์การที่มีประสิทธิภาพ คือ มีความยุ ติธรรม มี
ความสามารถในการท างาน มีความสามารถในการปรับตัว๔ดัง Gilley, Eggland, And Maycunich๕กล่าวว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่เป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ การเพ่ิมผลงาน และการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดยผ่าน
กิจกรรมความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ท้งัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน 
ศักยภาพในคนรวมทั้งความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
 ทฤษฎีที่สามารถน ามาอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี๓ทฤษฎีหลักได้แก่
ทฤษฎีจิตวิทยา  (PsychologicalTheory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ  (System 
Theory) ซึ่งทั้ง๓ทฤษฎีเปรียบเสมือนขาของม้านั่งที่ต้องตั้งอยู่บนจริยธรรม (Ethics) ซึ่งแต่ละขาของทฤษฎีจะต้องบูรณา
การเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นฐานให้กับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส าหรับแนวทางเลือกเชิงทฤษฎีคว ามส าคัญของ
พระพุทธศาสนา๖สามารถน าเอาหลักการเชิงพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับทฤษฎี ๓ ขา ได้อย่างลงตัว กล่าวคือ 
หลักการเชิงพุทธสอนให้ดูจิต ค านึงถึงความรู้สึก ของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยา พุทธศาสนาสอนให้อย่าอยู่
ด้วยความประมาทดังนั้นให้ตระหนักเสมอว่าชีวิตต้องด าเนินไปอย่างมีสติมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ระมัดระวังสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นการด าเนินการสิ่งใด ๆก็ตามต้องมีความคุ้มค่าลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินการหรือลงทุนซึ่งนั่น ก็คือ “ความไม่ประมาท” ส่วนแนวทางสุดท้าย คือพุทธศาสนาสอนให้เดินทางสายกลางสอน
ให้รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยและรู้แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆจึงสอดคล้องกับทฤษฎีระบบเพราะมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือปัจจัยน าเข้ากระบวนการปัจจัยน าออกและสะท้อนผลกลับ  

พระพุทธศาสนามีความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อย่างคือ ๑.พระพุทธศาสนามองว่า สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาตินั้น เมื่อธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย มนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ส่วนหนึ่งด้วย ก็จึงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เป็นองค์รวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยนี้ เราเรียกว่าความเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เป็นระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษย์มาเป็นพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยู่ในระบบนี้ มันก็อยู่ในระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนี้ด้วย จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือไม่เป็น ก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเท่านี้ 
 ๒. ในเมื่อมนุษย์อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระท าของมนุษย์ ก็ย่อม
เป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษย์ท าอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปัจจัยนี้ กระทบต่อ
สิ่งภายนอกบ้าง กระทบตัวเองบ้าง และในท านองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วย คือทั้งใน

                                         
๓ศิริพงษ์เสาภายน. การวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, ๒๕๕๓), หน้า ๔๒. 
๔ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป.), หน้า ๓๒. 
๕Gilley, J.W. Eggland, S.A. &Maycunich, A.M. Principle of Human Resource Development. Cambridge, ( M. 

A.: Perseus, ๒๐๐๒), p. ๓๑. 
 ๖Swanson, R. A. & Holton III, E. F.,Foundations of Human Resource Development,(San Francisco:Berrett-Koehler, 
๒๐๐๑), p. ๑๒. 



๗๙๑ 
มุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองท าไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเป็นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง ข้อส าคัญคือมองไปให้ครบตลอด
ทั่วระบบความสัมพันธ์นี้ ว่าชีวิตและกิจกรรมการกระท าของตนเอง ทั้งเป็นไปตามระบบเหตุปัจจัยแล้วก็ท าให้เกิดผลตาม
ระบบเหตุปัจจัยนั้นด้วย 
 ๓. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ทางพระเรียกว่าเป็นทัมมะ คือเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ ข้อนี้ถือว่าเป็น
ความคิดรากฐานที่ส าคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และ
ต้องฝึก หลักนี้เป็นแกนส าคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา และ
เพราะเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็นระบบที่มีความประสานกลมกลืน เช่นท าให้จริยธรรมกับ
ความสุข เป็นสภาพที่พัฒนาไปด้วยกันได้หรือเป็นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนี้ถือว่า ความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่
การฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่พัฒนาแล้วมนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุษย์นั้นเมื่อพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้
จริงอันนี้เป็นข้อยืนยันของพระพุทธศาสนาว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้จนประเสริฐสุดเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง 
 ๔. ความสามารถของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วอย่างหนึ่ง คือการท าให้ความแตกต่าง กลายเป็นความประสานเสริม
เติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมื่อมนุษย์ยังไม่พัฒนา ท าให้เกิดความแตกต่างเป็น
ขัดแย้ง หรือเกิดความสับสนแล้วความแตกต่างก็กลายเป็นความขัดแย้ง ศักยภาพของการพัฒนาคือการท าให้คนสามารถ
ท าให้ความขัดแย้งมีความหมายเป็นความประสานเสริม การพัฒนามนุษย์อย่างนี้จะต้องมาประยุกต์เข้ากับการแก้ปัญหา
สภาพแวดล้อมทั้งหมด๗ 

การจะพัฒนาอาเซียนนั้นทุนส าคัญ คือ พระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จ าเป็นที่จะต้องศึกษา ปฏิบัติ และ
เผยแผ่ปกป้อง ท าให้พระพุทธศาสนากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนให้ได้เพ่ือความก้าวไกล และมั่นคง ดัง
ภาพที่ ๑ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑ หลักการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 
 

๑. การศึกษา: พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  

                                         
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๖.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 

พระพุทธศาสนา
ในอาเซียน

ศึกษา 

ปฏิบัติ

เผยแผ่

ปกป้อง



๗๙๒ 
พระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้แต่ในกระบวนการพัฒนาตนนั้น 

จะต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนๆ เป็นตัวสนับสนุนในเบื้องต้นอีกด้วยจึงจะส าเร็จได้ด้วยดี องค์ประกอบนี้เรียกว่า“บุรพภาค
แห่งการศึกษา” มีอยู่ ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบภายนอก หรือการมีเงื่อนไขภายนอกไขภายนอกที่สนับสนุนให้การพัฒนาตนเองเป็นไปด้วยดี 
เช่น ได้รับการถ่ายทอดการสั่งสอนอบรมที่ดีจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพ่ือนที่ดีรวมไปถึงหนังสือ สื่อมวลชน และ
วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งได้ให้ข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง ให้ทัศนคติอันดีงาม เหล่านี้ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี
ซึ่งองค์ประกอบภายนอกนี้เรียกว่า“ปรโตโฆสะ” 

๒. องค์ประกอบภายใน หมายถึง ตัวผู้ศึกษาอบรมเองจะต้องเป็นคนรู้จักคิด รู้จักพิจารณารู้จักใช้เหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดเป็น คือมองสิ่งทั้งหลายตามหลักของเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้น ๆ 
ออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย องค์ประกอบนี้เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” 

หลักการศึกษาตามแนวพุทธศาสนานั้น บุคคลยังต้องเป็นผู้เรียนรู้หรือต้องศึกษาตลอดเวลา ตราบใดที่ยังไม่บรรลุ
ถึงความสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุติ(เสขะ) พระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงการศึกษา “ตลอดชีวิต” (สิกขาสาชีพ) 
มานานแล้ว ตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ บุคคลนั้นก็ยังไม่จบการศึกษา 
(อเสขะ) ค าว่า นักปราชญ์ (พหูสูตร) ก็ดี“ผู้มีการศึกษาดี”(สุสิกขิตะ) ก็ดี “ผู้เชี่ยวชาญ”ก็ดี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ที่
แท้จริง (อานิสงส์) ของการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนาตัวอย่างพระอานนท์เถรเจ้าท่านได้ปรารภกับตัวท่านเองว่า
“เรายังเป็นเพียงนักเรียน (เสขะ) ผู้ซึ่งยังต้องท างานให้สมบูรณ์ และพระศาสดาพระองค์ผู้ทรงเมตตานุเคราะห์เรา ก าลังจะ
ปรินิพพาน”๘ทั้งที่พระอานนท์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ (academic expert) บาลีใช้ค าว่า สุเมธะ เป็นนักปราชญ์ผู้มี
ความรู้ดี ท่านก็ยังเห็นว่า ท่านเป็นนักเรียน (เสขะ) ยังไม่จบการศึกษา (อเสขะ) แม้เป็นพระอรหันต์ ก็ยังต้องรู้ข่าวสาร
ข้อมูลที่จ าเป็นอยู่การศึกษาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาจะต้องค่อย ๆ พัฒนาจากข้ันต้นไปสู่ขั้นสูงสุด เหมือนกับการ
ขึ้นบันได หรือเหมือนกับการสอนนับเลข วิธีการนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อนุบุพฺพสิกขา (ให้ศึกษาไปตามล าดับขั้น) อนุ
ปุพฺพกิริยา(ให้กระท าไปตามข้ันตอน) และ อนุปุพฺพปฏิปทา (ให้ด าเนินไปตามข้ันตอน)๙ 

ขั้นตอนในการให้การศึกษาแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. ทรงแนะน าให้เป็นผู้มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นความน่ากลัวในโทษสัก

ว่าเล็กน้อยสมาทาน (รับ) ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย (ปาฏิโมกข์สังวร) 
๒. เมื่อผู้เรียน มีความรู้ และปฏิบัติได้ตามข้อแรกแล้ว ทรงแนะน าให้สูงอีกขั้นหนึ่ง คือ ให้ส ารวมอินทรีย์ ได้แก่ ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่รับอารมณ์ด้วยการรวบถือ (อนิมิตตัคคาหี) หรือแยกถือ (อนุพยัญชนัคคาหี) แต่ให้พิจารณารับโดย
การรู้เท่าทันถึงขั้นข่มอภิชฌา (ความยินดี) และโทมนัส (ความยินร้าย) ได้ (อินทรียสังวร) 

๓. เมื่อผู้เรียนผ่านขั้นที่สองแล้ว ทรงแนะน าให้สูงขึ้นไปอีกข้ัน คือ ให้รู้จักประมาณในการกิน กินโดยใช้สติปัญญา
พิจารณาอย่างแยบคาย ไม่บริโภคด้วยความสนุกสนานมัวเมา หรือเพ่ือประดับตกแต่งให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง อ้วนพี แต่
บริโภคเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ เพ่ือประพฤติพรหมจรรย์ (การศึกษา) เป็นต้น (โภชเนมัตตัญญุตา) 

๔.เมื่อปฏิบัติขั้นที่สามแล้ว ทรงแนะน าให้สูงขึ้นไปอีก คือ ให้มีความเพียรตลอดเวลา (ชาคริยานุโยค) และให้มี
สติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน (สติสัมปชัญญสมันนาคตะ) 

๕. เมื่อผู้เรียนผ่านขั้นที่สี่ไปแล้ว ทรงแนะน าให้สูงขึ้นไปอีก คือให้พอใจอยู่ในเสนาสนะอันสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
คณะให้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อก าจัดนิวรณ์จนสามารถหลุดพ้นจากกิเลส(วิวิตตเสนาสนะ) 

 

                                         
๘ที.มหา. ๑๐/๒๐๗/๑๕๔. 
๙ม.อุปริ. ๑๔/๙๔/๑๑๑. 

 



๗๙๓ 

 
กระบวนการของการศึกษาตามแนวพุทธศาสนาเรียกว่า”ไตรสิกขา”๑๐เป็นกระบวนการมุ่งฝึกอบรมและพัฒนา

มนุษย์ทุกคนทุกระดับ โดยพิจารณาส่วนประกอบทั้ง ๓ ส่วนในตัวมนุษย์ คือ ทั้งกาย จิต และปัญญา เพ่ือให้รู้จักด าเนินชีวิต
และกระท ากิจต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต ทั้งต่อบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนสรรพสิ่ง เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน คือ  

๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชวให้เจริญงอกงามข้ึนจนมีความ
พร้อมทางด้านความประพฤติ และความมีระเบียบวินัยที่ดีงาม  

๒. อธิจิตฺตสิกขา คือ การฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิให้เจริญงอกงามจนมีความพร้อม
ทางด้านคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตที่ดี  

๓. อธิปัญฺญาสิกขา คือการฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะให้เจริญงอกงามจนมีความพร้อมทางด้าน
ปัญญา และรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 

ดังนั้น ประชาชนในอาเซียนต้องฝึกอบรมตนหรือพัฒนาตน ตามหลักพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. การพัฒนากาย คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการรู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ด้วย  ๒. การพัฒนาศีล คือ การควบคุมกาย วาจา 
ไม่ให้มีพฤติกรรมออกมาในทางเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน ๓. การพัฒนาจิตใจ คือ การท าจิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม
พรั่งพร้อมใน ๓ ด้าน คือ ๓.๑ ด้านความดี เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อคนรอบ
ข้าง มีความกรุณาคิดช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความทุกข์ มีความกตัญณู มีสัมมาคารวะ เป็นต้น ๓.๒ ด้านความแข็งแกร่ง 
เช่น มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อเป้าหมายที่วางไว้ มีสติ (รู้จักยับยั้งชั่งใจ) มีวิริยะ (ความพากเพียร) มีขันติ (ความอดทน) 
มีสมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิต) มีสัจจะ (ความจริง) ๓.๓ ด้านความสุข เช่น จิตใจมีความสดชื่นร่าเริงเบิกบาน สะอาด สงบ 
ปลอดโปร่ง มีปีติปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนระวาย ไม่ขุ่นมัวหมองเศร้า ๓.๔ การพัฒนาปัญญา คือ การรู้จักเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจให้แก่ตัวเอง เริ่มตั้งแต่รู้จักเรียนรู้ศิลปวิทยาที่ดี มีประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิต เป็นผู้ขวนขวายใคร่เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ อยู่เสมอ เพ่ือก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรู้จักคิด รู้จักวินิจฉัย รู้จักใช่ปัญญาในการแก้ไขปัญหา
ชีวิตด้านต่าง ๆ  

 
๒. ปฏิบัติ : พระพุทธศาสนาเข้าถึงด้วยการปฏิบัติตาม 

                                         
๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๘. 

แผนภาพที่ ๒ การศึกษาทางพระพุทธศาสนา

อธิปัญฺญ 
สิ ข  

อ ธิ จิ ตฺ ต
สิกขา

อธิศีล
สิกขา



๗๙๔ 
 การพัฒนาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ถือการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง และการพัฒนาคนนั้น  ก็เริ่มต้นที่
ฐาน คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระส่วนแก่นแท้พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมควบคู่กันไป และเป็น
ปัจจัยต่อกันโดยค านึงถึงธรรมชาติแวดล้อมพร้อมไปด้วยตามหลักการที่จัดวางไว้เป็นระบบอย่างครบถ้วนชัดเจน ๑๑การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการให้พุทธศาสนิกชนที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ
หลักธรรมค าสอนเท่านั้น แต่จะต้องปฏิบัติตน ตามหลักธรรมค าสอนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
อย่างสงบสุข ส่วนการปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนานั้น จะช่วยส่งเสริมให้จิตใจของผู้ปฏิบัติ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
และมีแนวทางในการปฏิบัติ โดยเข้าใจจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างถ่องแท้การปฏิบัติตามพิธีกรรมดังกล่าว จึง
ช่วยเสริมให้สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนได้ง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ จุดมุ่งหมายของการศึกษาหลักธรรมกับชีวิตเพ่ือบรรลุบันได ๔ ขั้น 
การสร้างความตระหนัก (Awareness) หรือ การปลุกเตือนสติให้เกิด ความส านึก เห็นคุณค่า และความส าคัญ

ของหลักธรรม ที่ต้องน ามาใช  ้ในการด าเนินชีวิตตลอดไปการใช้ความพยายาม (Attempt) ที่จะแนะน าให้รู้จัก และเข้าใจ
ความหมาย จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของหลักธรรม แต่ละเรื่องและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การปฏิบัติตามหลักธรรม (Achievement) โดยการน าหลักธรรม ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการเห็นผลของ
การปฏิบัต  ิที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร และโทษของการปฏิบัติผิด เป็นอย่างไร สรุปว่าเป็นการน าหลักธรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่ชีวิตจริงให้ได้ 

การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ (Apply)โดยน าหลักธรรม ที่ตนปฏิบัติได้ผลดีแล้ว ไปเผยแพร่   แบ่งปัน 
ถ่ายทอดให้คนใกล้ชิด และชักชวนเพ่ือนมนุษย์ ในสังคมให้ปฏิบัติตามเพ่ือความดีงาม ความสงบสุขที่แท้จริงของคนใน
สังคม  
 
๓. เผยแผ่ปกป้อง: พระพุทธศาสนาจะกว้างไกลและย่ังยืน 
 พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนานนับแต่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ทรงประทานการอุปสมบท
แก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดง
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่ง การประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่ง
พระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วยพระพุทธด ารัส ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์ 
และความสุขแก่ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พวกทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดย
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และความงามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน๑๒ 

การประกาศพระพุทธศาสนา หมายถึง ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกวิธี ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่การเทศนา 
                                         

๑๑พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว, ๒๕๔๖), หน้า ๑-๒. 
๑๒วิ.ม. ๔/๓๒/๔๐. 

 ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดแบ่งปัน 
(Apply) 

3. ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักธรรม (Achievement) 

ให้ถูกต้องและเกิดผลส าเร็จ 
(Achievement) 

1. การปลูกเตือนสติให้ส านึกเห็นคุณค่าความส าคัญในหลักธรรมที่ต้องน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
(Awareness) 

2. การศึกษาท าความเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของธรรมแต่ละเรื่อง 
(Attempt) 

() การสร้างความตระหนัก (Awareness) 

การใช้ความพยายาม (Attempt) 

การปฏิบัติตามหลักธรรม (Achievement) 



๗๙๕ 
การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้
ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา การด าเนินการ
ใด ๆ ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าเป็น
ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๓ 
 การที่จะให้พระพุทธศาสนายั่งยืนนั้น ศาสนทายาทคือ ประชาชนที่นับถือพระพุทธศานาต้องช่วยแผยแผ่ ก่อนที่จะ
ถึงการเผยแผ่นั้นต้อง มีการศึกษาเพ่ือความเข้าใจ และสามารถน ามาปฏิบัติให้ได้สัมผัสผล แล้วจึงจะสามารถเผยแผ่ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยการเผยแผ่นั้นไม่เฉพาะเจาะจงแต่พระภิกษุ สามเณร แต่ยังรวมไปถึงประชาชนที่
เข้าใจและสัมผัสถึงคุณค่าอันหาสิ่งอ่ืนเปรียบมิได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจหลักค าสอนของศาสนาให้
ถูกต้อง แต่ก่อนจะเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ พุทธศาสนิกชนผู้นั้นจะต้องปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกท่ีดีเสียก่อน ผล
จากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจะท าให้จิตใจสงบ หน้าตาแจ่มใส ใครพบเห็นก็สรรเสริญยกย่อง และท าให้ผู้อ่ืนชื่นชมว่า การ
ที่เป็นคนดีนั้น เป็นผลมาจากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นเอง ก็เท่ากับเป็นการเผยแผ่คุณความดีของพระพุทธศาสนา ให้แผ่
กระจายออกไปปกป้องพระศาสนา กระท าได้โดยการรักษาและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ซึ่งสามารถท าได้
โดยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ ปฏิบัติตามค าสอนอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด โดยพยายามให้คนทั่วไป
เข้าใจ และทราบว่า แก่นแท้ของศาสนาอยู่ตรงไหน 
 
บทส่งท้ายว่าด้วยเรื่องทุนพระพุทธศาสนาในการพัฒนาอาเซียน    
       ทุนพระพุทธศาสนา คือ หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นระบบแนวทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องของมนุษย์
เพ่ือใช้แก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ เป็นหลักค าสอนที่ส าคัญ มีความโดดเด่น
เป็นการเฉพาะที่ศาสนิกพึงท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือที่จะเกิดความมั่นใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ ที่มีมหากรุณาคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง  โดยมีหลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๓  
 

 

                                         
๑๓กรมการศาสนา กระทรวงการต่างประเทศ, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙. 
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ค  สอ เป็ ท งส ย
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เป็ อเท  ิยม

สอนหลักอนัตตา

ให้ความส าคัญทัง้แก่
ปัจจัยภายในและ

ภายนอก

๘. ส่งเสริมสันติสุข
ส่วนบุคคลและ

มวลชน

ให้เห็นความจริงแท้
ของทุกข์และความ

ดับทุกข์

เข้าใจหลักการแห่ง
เหตุปัจจัยของสรรพ

ส่ิง

หลักกฎแห่งกรรม

ให้เรียนรู้ความเป็น
จริงของชีวิต



๗๙๖ 
 
แผนภาพที่ ๔ ทุนทางพระพุทธศาสนา 

 
๑. เชื่อม่ันในศักยภาพมนุษย์ในการพัฒนาตนเอง พุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของมนุษย์

ว่ า  เป็นสัตว์ที่ มี จิตใจสูง  และมีคุณสมบัติที่ สามารถพัฒนาหรือฝึกฝนได้ ๒.หลักการและวิธีการตามหลัก
เหตุผล พระพุทธศาสนามุ่งเน้นสอนให้ผู้คนหันมาให้ความส าคัญด้านสติปัญญา หรือเหตุผลมากกว่าความเชื่อหรือความ
ศรัทธา ๓. มีหลักการสากล เป็นสากลทั้งความคิดและการปฏิบัติ ได้สอนความจริงเป็นกลางไม่ขึ้นต่อบุคคล กลุ่ม ศาสนา 
หรือเชื้อชาติใด ๆ ๔. ค าสอนเป็นทางสายกลาง โดยพระพุทธศาสนาไม่มองสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งแต่มองว่า แล้วแต่
เหตุปัจจัย ๕.เป็นอเทวนิยมปฏิเสธปฐมเหตุ และเน้นคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ คือ ปฏิเสธอ านาจเทพเจ้าที่ ๖.สอนหลัก
อนัตตา สอนว่าแท้จริงนั้น สังขารทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มาจากส่วนประกอบต่าง ๆ รวมกันเข้าเป็น
ตัวตน ๗. ให้ความส าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมปัจจัยภายใน คือ การคิดตริ
ตรองพิจารณาใคร่ครวญด้วย ๘. ส่งเสริมสันติสุขส่วนบุคคลและมวลชนลักษณะค าสอนที่เห็นความส าคัญของสันติสุข
ของบุคคลและสังคมเป็นหลัก ๙. ให้เห็นความจริงแท้ของทุกข์และความดับทุกข์ อริยสัจ ๔ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ๑๐. เข้าใจหลักการแห่งเหตุปัจจัยของสรรพสิ่พ ๑๑.หลักกฎแห่งกรรม และ๑๒. ให้เรียนรู้ความเป็น
จริงของชีวิต การปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและกล่าวถึงผลที่ได้รับผลจากการปฏิบัติที่ถูกต้องบนฐานของความ
จริงซึ่งส่งผลให้ได้รับความสุขสงบ เย็น โดยหลักการปฏิบัติตามไตรสิกขา(The Threefold Training) คือการศึกษาทั้ง๓ มี
หัวข้อตามหลักดังนี้๑.อธิศีลศิกขาการฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทางกายวาจาและอาชีพให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล  
(Training in Higher Morality) ๒. อธิจิตตสิกขาการฝึกศึกษาด้านสมาธิหรือพัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่  (Training in 
Higher Mentality หรือ Concentration) ๓.อธิจิตปัญญาสิกขาการฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไปให้รู้คิดเข้าใจมองเห็นตาม
เป็นจริง (Training in Higher Wisdom)ไตรสิกขานี้เมื่อนามาแสดงเป็นคาสอนในภาคปฏิบัติทั่วไปได้ปรากฏในหลักที่
เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ (พุทธโอวาทที่เป็นหลักใหญ่๓อย่าง) คือ๑.สพพปาปสสอกรณการไม่ทาความชั่วทั้งปวง (ศีล) ๒.
กุสลสสูปสมปทาการบาเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม (สมาธิ) และ๓สจิตตปริโยทปนการทาจิตของตนให้ผ่องใส (ปัญญา) 
และหลักธรรมที่มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคลสังคมและโลกและสังคหวัตถุ๔หมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืนผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลหรือเป็นหลักการสังเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอยู่๔ประการได้แก่๑.ทานคือการ
ให้การเสียสละหรือการเอื้อเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบไม่เห็นแก่ตัวเราควรคานึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน
เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนาติดตัวตัวเอาไปได้๒.ปิยวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วย
ความจริงใจไม่พูดหยาบคายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสาหรับกาลเทศะพระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับ
การพูดเป็นอย่างยิ่งเพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นวิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น
จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคาหยาบเว้นจากการ
พูดเพ้อเจ้อ๓. อัตถจริยาคือการสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและ๔.สมานัตตาคือการ
เป็นผู้มีความสม่าเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
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๗๙๘ 
 

รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 

 พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี๑ 
 
บทคัดย่อ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลายประการ  ในบริหารจัดการองค์กรดังที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกก็มีถึง ๙ ประการ  ที่เรียกว่าพระพุทธคุณ ๙๒เช่น อรห  เป็นพระอรหันต์ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เป็นผู้ตรัสรู้เองโดย
ชอบ  เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีพระคุณสมบัติอ่ืน ๆ อีกมากมาย  โดยเฉพาะพุทธวิธีในด้านบริหารและปกครอง  ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงพระคุณสมบัติของนักบริหารและนักปกครองชั้นยอดของพระพุทธองค์    

ค าว่า  บริหาร  ตรงกับภาษาบาลีว่า  “ปริหร”  เป็นค าที่แสดงความหมายถึงลักษณะของการปกครองว่า  เป็น
การน าสังคม หรือ หมู่คณะให้ด าเนินไปโดยสมบูรณ์ น าหมู่คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน   ปริหร หมายถึงการแบ่งงาน  การ
กระจายอ านาจ  หรือ  การที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะก็ได้  ในพระไตรปิฎกมักจะใช้ค าว่า  ปริหร 
กับกลุ่มสังคม เช่น  “อห   ภิกฺขุสงฺฆ   ปริหริสฺสามิ  เราจักปกครองภิกษุสงฆ์”๓ เป็นต้น  

การบริหาร (Administration)  เป็นค าที่ มีความหมายคล้ ายคลึ งหรือเหมือนกับค าว่ า   การจัดการ 
(Management)  นอกจากสองศัพท์นี้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้ว  ยังมีศัพท์อ่ืน ๆ อีกมากที่น ามาใช้สับสนปนเปกันไป 
เช่น การบริหารรัฐกิจ สาธารณบริหารหรือ รัฐประศาสนศาสตร์๔ซึ่งถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ หน้าที่ของนัก
บริหารนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน  แต่เมื่อสรุปตามหลักอักษรย่อภาษาอังกฤษ  POSDC๕ทีมักจะพูดกันในปัจจุบันก็คือ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ  ว่ามีต าแหน่งอะไรบ้าง  แต่ละ
ต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่อย่างไร เป็นต้น 
๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้  ตามหลักแห่งการ
ใช้คนให้เหมาะกับงาน 
๔) การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการก ากับสั่งการ และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในที่ใด  
และท่ีส าคัญคือการป้องกันมิให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 
เมื่อน าหน้าที่ของนักบริหารมาศึกษาถึงพุทธวิธีในการบริหารแล้ว  จะเห็นได้ถึงพระคุณลักษณะของนักบริหารของพระ
พุทธองค์ได้เป็นอย่างด ี
 
ความส าคัญ:รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ 
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๗๙๙ 
Abstract 
 

Buddha is qualified in many qualifications. As we can see in organization management approach 
in Tipitaka divided into 9 points or can be called 9 Buddha's virtues such as Araham is a holy, worthy 
accomplished, Sammasambhuddho is fully self-enlighten. Moreover, qualification of Buddha are in 
many different fields especially in Buddhist management and administration which shown his 
competency as a great administrator and a ruler. 

The word administration or Borihan in Thai is correspondent with "Palihar" in Pali which describe 
character of administration as a leading of society or group of people to achieve goal, develop everyone 
in the same moment. "Palihar" means work allocation, power distribution or  a participation in 
administration from group member. In the tipitaka, weoften found the word "Palihar"in community 
context such as  “Araham Pikusagha Paliharisassami or I shall rule sangha”. 

Administration also similar to management. Besides a frequent switching-use of these two words, 
there are also others word that we are using interchanged such as  public affairs administration, public 
administrationor political administrative science and it is a science of political science. Roles of 
administrator are various but we can summarize into letter as POSDC: 
๑) Planning: define policy and measure to achieve predetermined goal. 
๒ )  Organizing: define line of command in organization such as what are the positions, role and 
responsibility of each position, and scope of power of each position for example. 
๓) Staffing: searching for staff to fill in defined position by applying "put the right man on the right job" 
approach. 
๔) Directing: direct and assign task for each section according to the plan. 
๕ )  Controlling: follow-up work progress of each section and see if there any problem or obstacle 
encountered. And the most important role of controlling is supervising if assigned person is working 
with all his effort, without fail or without corrupting in his role.  
Once we study on roles and responsibilities of administrator in terms of Buddhist management, we can 
see qualification of administrator in Buddha clearly.  
 
Keywords: Buddhist political administrative science 
 
บทน า 

ค าว่า  “รัฐประศาสนศาสร์” (public administration science) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
สาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานของราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ  
George J๖ “รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ องค์การ และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งทางราชการทั้งหลายและมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดและน าเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งออกโดยฝ่าย นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ ไปปฏิบัติ” 
 Nicholas Henry ๗“วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเอกลักษณ์ เพราะมีความแตกต่างจากวิชารัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่
ให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่มีระเบียบวิธีการศึกษาเป็นของ

                                         
๖George J. Gordon, ๑๙๗๘:  อ้างใน http://www.im๒market.com/๒๐๑๕/๑๑/๒๙/๒๑๐๗ 
๗ Nicholas Henry, ๑๙๘๐: ๒๗  อ้างใน http://www.im๒market.com/๒๐๑๕/๑๑/๒๙/๒๑๐๗ 



๘๐๐ 
ตนเอง วิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังแตกต่างจากศาสตร์การบริหารในแง่ที่ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องขององค์การของรัฐ ซึ่ง
มิได้มุ่งแสวงหาก าไรดังเช่นองค์การเอกชน และเป็นวิชาที่สนับสนุนให้องค์การของรัฐมีโครงสร้างกลไกการตัดสินใจและ
พฤติกรรมของข้าราชการที่เกื้อกูลการให้บริการสาธารณะ”  

ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการในการบริหาร
จัดการทีดีซึ่งนักวิชาการทางตะวันตกก าลังให้ความสนใจในหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาผสมผสาน และ
ประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ นักวิชาการชาวตะวันตกมองว่า การที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ซึ่ง
พัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดติดกับวัตถุ และมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหาร
จัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตกเอง ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่า
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหาร
จัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งเป็นหลักธรรม
ค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว 

 
พุทธวิธีในการบริหาร 
ในการบริหารจัดการองค์กรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระองค์ทรงมีวิธีหลากหลายประการ  ดังที่ปรากฏ

ในพระไตรปิฎกกล่าวไว ๙ ประการ ที่เรียกว่า พุทธคุณ ๙ ๘ เช่น อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้
เองโดยชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะพุทธวิธีในการบริหารและการปกครอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระ
คุณสมบัติของนักบริหารและนักปกครองชั้นยอดของพระองค์ เพราะพระคุณสมบัติในด้านนี้ของพระองค์นั่นเอง จึงท าให้
พระองค์สามารถประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วและเป็นปึกแผ่นคงสืบทอดมาถึงเราท้ังหลายถึงทุกวันนี้ 

ความหมายของค าว่า บริหารค าว่า บริหาร มาจากค าว่า  “ปริ-หร”  ซึ่งค าว่า  “ปริ” มีความหมายว่า  “รอบ” 
ส่วนค าว่า  “หร”  มีความหมายว่า น าไป  เมื่อน าค าทั้งสองมาร่วมกันเป็น  “บริหาร”  หรือ  “ปริหาร”  แปลได้ใจความ
ว่า  “น าไปรอบ”  หรือ  “การน าไปโดยรอบ”  คือการน าไปสู่ทิศทางต่างๆ ตามผู้น าจะพาน าไป  ดังนั้นค าว่าการบริหาร
โดยสาระแล้ว  “ผู้น า”  คือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ๙ ในพระไตรปิฎกมักจะใช้ค าว่า “ปริหร" เช่น 
“อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ์๑๐ เป็นต้น พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวไว้ว่า “ 
การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน” จากการให้ความหมายของค าว่า บริหารจะเห็นได้
ว่า การบริหาร (Administration) เป็นค าที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกับค าว่า การจัดการ (Management) 
นอกจากสองศัพท์นี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้ว ยังมีศัพท์อ่ืน ๆ อีกมากท่ีน ามาใช้ผสมปนเปกันไป เช่น การบริหารรัฐกิจ 
สาธารณบริหาร หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ กล่าวโดยสรุป การบริหารเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ เพราะการบริหารสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ิมเติมได้ แต่ในขณะเดียวกันการบริหารงานก็ต้องใช้ความรู้อันเป็น
ระบบที่เชื่อถือได้ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุผลโดยได้ทั้งงานและได้ทั้งน้ าใจจากผู้ร่วมงาน
หลักการบริหารที่เราทั้งหลายมักจะน ามาใช้ในการบริหารงานนั้นมักจะน าแนวคิดหรือทฤษฎีของต่างประเทศมาใช้เป็น
ส่วนใหญ่ ดังที่กุลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and Practice ของเดล (Dale) ได้
กล่าวถึงการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จผู้บริหารควรใช้กระบวนการบริหารงาน(Process of Management) ๗ 
ประการ (POSDCRB) คือ 

๑. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดล าดับกิจกรรมที่จะต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
ขององค์การ หรือหน่วยงาน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการก าหนดนโยบาย

                                         
๘ม.ม. ๑๒ / ๙๕ /๔๙ 
๙พระครูโสภณปริยติัสุธี(ศรีบรรดร� �ถิรธมฺโม),�พุทธกบัการบริหาร,�(พะเยา:�โรงพิมพเ์จริญองัษร,๒๕๕๘)หนา้�๔๐ 
๑๐ที.ม. ๑๐/ ๙๓ /๘๖ 



๘๐๑ 
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้การก าหนดให้มีแผนงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้
ปัญญาของมนุษย์และใช้ความเพียรพยายามที่จะน าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์การวางแผนที่
ดีย่อมท าให้ประสบผลส าเร็จถึงครึ่งหนึ่งแล้วดังคัมภีร์ยุทธศาสตร์ของซุ่นวูที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง"เป็น
การกล่าวให้เห็นถึงความส าคัญในการวางแผนที่ดีของแม่ทัพหรือผู้บริหาร ย่อมท าให้รบชนะศัตรู อย่างไรก็ตาม การ
วางแผนงานที่ดีต้องอาศัยข้อเท็จจริง สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งอดีต และปัจจุบันน ามาร่วมพิจารณาประกอบการวางแผนด้วย 
ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการท านายอนาคต จึงเป็นไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธองค์ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาในองค์การ มีต าแหน่งอะไรบ้าง 
แต่ละต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่อย่างไร ใครสั่งการใคร ซึ่งเป็นไปตามสายงาน 

๓. การจัดอัตราก าลัง (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคคลเข้าท างานในองค์การตามต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้หลักการใช้คนให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เพ่ือให้ทุกคนท างานตามความสามารถ
และเกิดประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งคล้ายคลึงกับสัปปุริสธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า คนมีหลายประเภทมีจริตแตกต่าง
กัน ต้องใช้คนให้เหมาะกับจริตของแต่ละคน  

๔. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การก ากับ สั่งการและมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายหรือแต่ละงานน าไป
ปฏิบัติตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) เป็นการติดตามฝ่ายหรืองานต่าง ๆ ว่าได้ด าเนินการถึงไหน มีปัญหา
อุปสรรคเกิดข้ึนที่ใดเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมงานละทิ้งงานหรือทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิธรรมโดยผู้บริหาร
ต้องหมั่นประชุมผู้ร่วมงาน 

๖. การรายงาน (Reporting) เป็นการรายงานผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการควบคุมการท างานอย่างมีหลักฐาน (การรายงาน) เพ่ือการปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิยธรรม๑๑เช่นเดียวกัน 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) เป็นการจัดท ารายงานการใช้เงินในการด าเนินงานต่าง ๆ และรายงานเงินที่
คงเหลือ เพ่ือการวางแผนทางการเงิน (Fiscal Planning) และการควบคุมการใช้เงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักจักขุมาและหลัก
วิธูโร 

 
แนวคิดการบริหาร 
การบริหาร หมายถึง  การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (getting things done through other people)  

การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จึงท าให้พระสังฆรัตนะ คือพระสงฆ์เกิดขึ้น  
เมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี
เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ใน
พระไตรปิฎก ซึ่งพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

หน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าที่ (function) ของผู้บริหารมีอยู่ ๕ ประการตามค าย่อใน
ภาษาอังกฤษว่า POSDC 

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จที่จะ
ตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

                                         
๑๑องฺ สตฺตก. ๒๓/ ๑๕ 



๘๐๒ 
S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้

เหมาะสมกับงาน 
D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้น า 
C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้ง

กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
 

การบริหารงานองค์กร 
การบริหารงานองค์กรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะ

เน้นการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในช่วงแรกของการบริหารงาน ซึ่งอยู่ในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จะเน้นการบริหารงานในองค์กร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ แต่ในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาปรับปรุงการ
บริหารงานขององค์กร จึงท าให้การบริหารงานมีความซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบการ
บริหารงาน เน้นการแข่งขัน และผลก าไรสูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม จึงมีศาสตร์ในการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามา
แทนที่ระบบเก่า โดยเพ่ิมองค์ความรู้ในการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ให้มีการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ เข้ามาประกอบเป็นหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะการแข่งขันขององค์กรที่มีความ 
หลากหลาย จึงมีการน าเอาเรื่องสมรรถนะ (Competency) เข้ามาใช้ในหลักการบริหารสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการ
ระบุทรัพยากรบุคคลว่ามีความสามารถและความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถดีที่สุด เป็นการแสวงหา
ความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป น ามาเป็นบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นเลิศขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กร เพ่ือการแข่งขันที่มีศักยภาพเหนือกว่า องค์กรอื่น ๆ ก่อนอื่นต้องขอกล่าวถึงระบบบริหารงานที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบริหารงานสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆการบริหารงานองค์กรซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญท่ีนักบริหารงาน ควรค านึง เพ่ือให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วย  

1. เงิน (money)  
2. วัตถุดิบ (materials)  
3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) และ 
4. แรงงาน หรือคน (man)  
จะคิดถึงองค์ประกอบส าคัญดังกล่าว เพ่ือพิจารณาก าหนดเป้าหมายขององค์กร ว่าจะมีทิศทางหรือแนวทางใน

การบริหารองค์กรอย่างไร แต่ต่อมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามที่มีการ
แข่งขันสูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
สมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น จึงได้มีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรของตน เพ่ือความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามา
สนับสนุนการบริหารงานขององค์กร เพราะเนื่องจากประเทศไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่
ส าคัญของสังคมไทย หรือองค์กร ต้องให้ความสนใจ เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากโลกในอนาคตเป็นโลกที่ท างานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตรมากขึ้น การแข่งขันจะมีอัตราที่สูงขึ้น และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมขึ้น และจะกดดันเรียกร้องในองค์กร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหา
แนวทางใน การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิด “ การมี
ส่วนร่วม (Participation)” มากขึ้น “ การให้อ านาจ (Empowerment)“ “ การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement)” “ การ
ท างานเป็นทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะต้องพัฒนา ไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจจาก องค์ประกอบส าคัญข้างต้น คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และ 
การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) นักวิชาการ ชื่อ Lather Gulicks และ
คณะ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่เรียกว่า “POSDCORB” ไว้ 7 ประการ คอื  



๘๐๓ 
1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องค์กรควรจะก าหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให้ หมู่สมาชิก หรือบุคลากร

ในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน  
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชา ที่คล่องตัว การเชื่อมสาย

บังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพ่ือสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี  
3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  
4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่

ทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร  
5. การประสานงาน (Co – ordinating) เป็นการประสานงานในเชิงระบบในองค์กร หรือ นอกระบบนอกองค์กร 

เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 

6. การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
การรายงานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะท าให้การบริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร  

7. การจัดท างบประมาณ (Budgeting) องค์กรควรจัดท าระบบบัญชี และงบประมาณเป็น แบบมาตรฐาน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการบริหารงานองค์กร  

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพ่ือเสริม
พลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ ( บุคคล ) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคใน
องค์กร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ การกระจายอ านาจที่เหมาะสม จะ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือน าองค์กรเข้าสู่เป้าหมาย และความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ของระบบทุน
นิยมในปัจจุบัน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
 

วิธีการบริหาร 
นักบริหารที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะทั้งสามประการดังกล่าวมาแล้ว สไตล์หรือวิธีการบริหารก็เป็นปัจจัยส าคัญใน

การสร้างความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหาร นักบริหารที่มีคุณลักษณะทั้งสามประการ อาจใช้วิธีบริหารงานที่ตน
เคยชิน วิธีการบริหารต่าง ๆ พอสรุปได้เป็น ๓ ประการ ตามนัยแห่งอธิปไตยสูตร ดังนี้คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ 
ธรรมาธิปไตย  
 ในการบริหารนั้นมีการบริหารอยู่หลายระดับสูงสุดนั่นก็คือ การบริหารประเทศ หรือการปกครองประเทศ 
และรองลงมาก็จะเป็นการบริหารของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่างๆ ตามล าดับ และถ้าเราจะแยก
การบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือเรียกว่าการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ในการบริหารนั้นผู้ที่มีอ านาจมากที่สุดก็คือ 
ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนก็ข้ึนอยู่กับผู้บริหารก าหนด ดังนั้นในการบริหาร
จึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักว่าผู้บริหารจะใช้หลักการอย่างไรในการบริหารงานผู้บริหารก็จะนึกถึง
อ านาจเป็นอันดับแรกในหลักพระพุทธศาสนานั้นได้แบ่งอ านาจหรือที่เรียกว่า อธิปไตยไว้ ๓ ประเภท คือ 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วยการ
ปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน 
ลักษณะของอัตตาธิปไตย ถ้าเป็นตัวบุคคลก็เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
เอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องส าคัญ สิ่งใดที่เราได้ท าตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระท าของเรา แต่สิ่งนั้นอาจ



๘๐๔ 
กระทบกระเทือนถึงประโยชน์และชีวิตของผู้อ่ืน คนที่เป็นอัตตาธิปไตยไม่ได้ค านึงถึงข้อนี้ตนคิดว่าจะท าอะไรก็ท าลงไป 
ไม่ได้พิจารณาว่า มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนหรือไม่ จะท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนหรือไม่ จะท าให้เราเดือดร้อนหรือไม่ 

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ 
กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้นั้น หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศลได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี
ด้วยเคารพเสียงหมู่ชนลักษณะของคนที่เป็นโลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แม้จะเป็นสิ่งที่
ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ท าไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบ้าน ซึ่งบางทีก็ท าให้ตัวเอง
ต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่า เมื่อมติของคนส่วนมากมีความคิดเห็นอย่างนี้ แม้ว่าสิ่งนั้นมัน
อาจเป็นการท าลายผลประโยชน์ของคนอ่ืน หรือเป็นการลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหนึ่งก็ตาม 

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท า
ด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดี
เต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ อย่างสามัญ
ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 

เมื่อเราน าอธิปไตยทั้ง ๓ อย่าง มาจับประเด็นของการบริหารว่าหากผู้บริหารใช้อ านาจแต่ละอย่างจะท าให้การ
บริหารนั้นมีผลไปในทิศทางใด และจะเป็นอย่างไรในที่นี้จะอธิบายถึงการใช้อ านาจในการบริหารหรือการปกปกครอง ๒ 
ระดับ คือการบริหารปกครองระดับประเทศและการบริหารงานในระดับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ โดยรวมกล่าวคือ 

๑.ในการบริหารประเทศหรือปกครองประเทศนั้น การปกครองทุกระบอบ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ อ านาจ
ตัดสินใจ อันนี้เป็นตัวก าหนดเด็ดขาด การปกครองระบอบต่างๆ ทั้งหลายนั้น เมื่อมองไปให้ถึงที่สุดตัวก าหนดก็อยู่ที่ 
อ านาจตัดสินใจ หมายความว่า อ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ไหน การปกครองก็คือระบอบนั้น จะเป็นระบอบการปกครอง
ไหนก็ดูว่าอ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ใด 

๑.ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลผู้เดียว ก็เป็น เผด็จการ 
๒.ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล ก็เป็น คณาธิปไตย 
๓.ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ก็เป็น ประชาธิปไตย 
เมื่อผู้น าเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญ่ของตน เอาความทะนงของตัว เอาทิฐิความเห็นความเชื่อ ยึดถือส่วนตัว เอา

ผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ก็เป็น อัตตาธิปไตย  เมื่อผู้น าตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเล่าลือ หรือ
แม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเอง คอยฟังว่าใครจะว่าอย่างไร อย่างที่ว่า แล้วแต่พวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา 
จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอ้ือประโยชน์ ก็เป็น โลกาธิปไตย  และเมื่อผู้น าความจริง ความถูกต้องดีงาม หลักกา ร 
กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน์ที่แท้จริงขององค์กรและประเทศชาติ เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ โดยใช้ปัญญาหาข้อมูลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง ให้ถ่องแท้ ชัดเจน และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา 
จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็เป็น ธรรมาธิปไตย 

ฉะนั้น ความเผด็จการของผู้บริหาร ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย คณาธิปไตย ก็
เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย ก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย แต่ที่เราต้องการ ซึ่งดีที่สุด คือให้เป็นธรรมาธิปไตย 
ถ้าเป็นผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบธรรมาธิปไตย ก็เป็นเผด็จการที่ดี แต่เรากลัวว่าเขาจะตัดสินใจไม่รอบคอบ เพราะรู้
ข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือปัญญาอาจจะไม่พอ เป็นต้น ถ้าคณาธิปไตยที่ไหน เป็นธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเป็นอย่างดีท่ีสุดของ
คณาธิปไตย แต่เราเห็นว่ายังมีจุดอ่อนอยู่มากทีนี้เราหวังว่า ถ้าระบอบเป็นประชาธิปไตย และคนใช้อ านาจตัดสินใจด้วย
เกณฑ์ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุดจะเป็นอย่างนี้ได้ ก็ต้องให้ประชาชนทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย เพราะประชาชนทุกคนมี
อ านาจตัดสินใจ ตั้งแต่เลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย 
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผู้น า คือ  ผู้ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้หลายคนมีบทบาทเป็น

ผู้น ากันอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า ปัญหาของผู้น า



๘๐๕ 
ก็คือท าอย่างไรจะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตาม เริ่มตั้งแต่หาทางให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่ต าแหน่งผู้น า เมื่อได้รับเลือกตั้ง
แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกช่วยกันท างานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนพร้อมที่จะได้รับเลือกตั้งให้กลับมา
ด ารงต าแหน่งอีกในสมัยหน้า 

ผู้น าจะประสบความส าเร็จตามขั้นตอนดังกล่าวได้ก็ต้องมีธรรมะประจ าใจ  ธรรมะข้อหนึ่งส าหรับผู้น าก็คือ นิ
วาตะ หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ค าว่า นิวาตะ แปลว่าตามตัวอักษรว่าไขลมออกบางคนพอได้รับเลือกเป็นผู้น าหรือ
เป็นกรรมการบอร์ดต่างๆ ชักกร่างหรือวางท่าพองลมด้วยทิฐิมานะว่าข้าเป็นผู้น าแล้วนะ สวมหัวโขนแล้วใส่ประจ าไม่เคย
ถอด ไปไหนก็ใส่หัวโขนข่มคนอื่น คนประเภทนี้ต้องไขลมออกบ้าง คือ หัดถอดหัวโขนออกบ้างแล้วจะสบายขึ้น 

ผู้น ามี  ๒  ประเภทคือ 
๑) ผู้น าที่นั่งอยู่บนหัวคน หมายถึง ผู้น าที่สวมหัวโขนข่มคนอื่นตลอดเวลา 
๒) ผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจคน  หมายถึง ผู้น าที่หัดถอดหัวโขนออกท าตัวเป็นกันเองมีนิวาตะ คืออ่อนน้อมถ่อมตน 

ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอ ผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจคนจะเป็นคนที่แข็งแรง แต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ 
 
คุณลักษณะของผู้บริหารหรือ ผู้น า 
ผู้บริหาร  หรือผู้น า  จะต้องท าหน้าที่ทั้ง ๗ ประการ   จึงจะสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ส าเร็จ เพราะฉะนั้น

นักบริหาร  หรือผู้น า  จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร๑๒ดังนี้ 
๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าสินค้าที่ไหนได้ราคา

ถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจึงได้ราคาแพง ในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตก ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผน
และฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า conceptual skill คือความช านาญในการใช้ความคิด 

๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้หรือ
เพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า technical skill 
คือ ความช านาญด้านเทคนิค 

๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่าง
เมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน มีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่
สามนี้ส าคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค าว่า human relation skill คือ ความช านาญ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

คุณลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความแตกต่างของผู้บริหารถ้าเป็น
ผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบในการวางแผนแลควบคุมคนเป็นจ านวนมาก คุณลักษณะข้อที่ ๑ (จกฺขุมา) และข้อที่ ๓ 
(นิสฺสยสมฺปนฺโน) ส าคัญมาก ส่วนข้อที่ ๒ (วิธูโร) มีความส าคัญน้อยลงมา เพราะผู้บริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงาน
ด้านเทคนิค หรือวิชาการให้ผู้ร่วมงานไปด าเนินการแทนได้ตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้นั้นส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ข้อ (จกฺขุมา วิธูโรและนิสฺสยสมฺปนฺโน) มีความส าคัญเท่า ๆ กัน กล่าวคือ ผู้บริหาร
ระดับกลางจะต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาที่จะมอง
การณ์ไกลหรือการวางแผนงานในอนาคตและวางแผนตัวเองเพ่ือที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปส าหรับผู้บริหารระดับต้น 
จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะข้อ ๒ (วิธูโร)และข้อ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) เพราะต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานหรือ
ทีมงานอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับต้นจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะข้อ ๑ (จกฺขุมา) ไปด้วย ก็คือ การ
พัฒนาปัญญาเพ่ือเตรียมพร้อมเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางต่อไปจากคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวถึงนั้น 

ส าหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้งสามข้อมีความส าคัญพอ ๆ กัน นั่นคือ เขาต้องมีความช านาญเฉพาะ
ด้าน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันเขาต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและ

                                         
๑๒องฺ. ติ . ๒๐/ ๔๕๘/ ๑๓๓-๑๓๔ 



๘๐๖ 
ไกล เพ่ือเตรียมตัว ส าหรับขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลางบางคนไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมในด้าน
สติปัญญา เมื่อขึ้นสูงก็ถูกผู้ใต้บังคับบัญชานินทาว่า “โง่แล้วยังขยัน” เหมือนกับภาษิตอังกฤษที่ว่า “สัญชาติลิงยิ่งปืนสูงขึ้น
ไปเท่าไร คนก็รู้ว่าเป็นลิงมากขึ้นเท่านั้น” 

ส าหรับนักบริหารระดับต้นที่ต้องลงมือปฏิบัติงานที่ร่วมกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดนั้น 
คุณลักษณะข้อที่ ๒  และข้อที่ ๓ คือ ความช านาญเฉพาะด้าน และมนุษยสัมพันธ์ส าคัญมากแต่กระนั้นเขาก็ต้องพัฒนา
คุณลักษณะข้อที่ ๑ คือ ปัญญาเอาไว้เพ่ือเตรียมเลื่อนสู่ระดับกลางต่อไป 

 ขงจื้อเตือนว่า “อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่ง หรือมีความสามารถ จงห่วงแต่ว่า สักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่อง
หรือเลื่อนต าแหน่งท่าน ท่านมีความเก่ง และความสามารถสมกับที่เขายกย่องหรือเลื่อนต าแหน่งหรือเปล่า” 

 
คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า โรคมี ๒ อย่าง คือ โรคทางกาย (กายิกโรค) และโรคทางจิตวิญญาณ (เจตสิกโรค) พระองค์

ทรงประกาศค าสอน เพ่ือรักษาโรคทางจิตวิญญาณ และได้รับการยกย่องจากพระสาวก ว่าเป็นแพทย์ผู้เยี ยวยารักษาโรค
ของชาวโลกทั้งปวง ยาที่พระองค์ทรงใช้รักษาโรคก็คือ ธรรมโอสถ 

ในครั้งพุทธกาล ใครป่วยเป็นโรคทางจิตวิญญาณใด  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมส าหรับรักษาโรคนั้น การฟัง
ธรรมได้ผลชะงัดนัก แต่ในสมัยปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว เหลือไว้แต่ธรรมโอส ถจ านวน 
๘,๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก ใครจะน าธรรมโอสถไปใช้ คงต้องเลือกขนานที่เหมาะสมกับโรคทางจิตวิญญาณที่
รุมเร้าตน เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคทางกาย ก็ต้องเลือกใช้ยาที่เหมาะกับโรคของตน “เพราะลางเนื้อชอบลางยา” 

การรู้จักเลือกธรรมโอสถที่เหมาะสมไปใช้ในชีวิต เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลว่าปฏิบัติธรรมน้อยให้คล้อย
ตามธรรมใหญ่ หมายความว่า ปฏิบัติข้อธรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรา เช่น ถ้าเป้าหมายของเราคือเป็นเศรษฐี 
เราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า”หัวใจเศรษฐี” หรือทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ประการ ถ้าเราต้องการความส าเร็จในชีวิต 
เราต้องปฏิบัติธรรมคืออิทธิบาท ๔ ประการการเลือกข้อธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ 
 

หลักการบริหารเชิงพุทธ  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่ามากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ในยุคปัจจุบันหรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน 

การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทาง
เดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร 
หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่  ยังขาดอะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่
เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัป
ปุริสธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร ( พระไตรปิฎกเล่มที่ 23) อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิง
พุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก าไร หรือการ
แข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการที่สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความ
เมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ ให้ยึดหลักการอยู่
ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ มี 7 ประการ คือ  

1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความจริง รู้หลักการ รู้
กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท า ให้เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการใน
องค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา “ โดยพิจารณา
หลักการและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร  



๘๐๗ 
2. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย คือ

รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่ องจากการกระท าตามหลัก หมายถึง การ
บริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่น าไปสู่ความม่ันคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
องค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  

3. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักท่ีจะปรับปรุงต่อไป ในที่นี้หมายถึง 
รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้
ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะท าให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร  

4. มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในการ
จ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอของ
องค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขั้นที่รอบคอบและ
รู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร  

5. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลาใน
การประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสของ
องค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า  เวลาใด
ควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดท่ีจะบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากที่สุด  

6. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะ
ประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จ าเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
พันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรร หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และ
พัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ 
รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้
มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมี
การพัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม 
และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความเป็น
มิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน  

ตามความหมายของสัปปุริสธรรม นั้นจะเห็นว่า พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสั งคม
ในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่
บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วนของ หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหาก าไร และ
การแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามา
ประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วย 

 
หลักธรรมส าหรับผู้บริหาร 
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติส าหรับนผู้บริหารหรือ ผู้น า  ที่มีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง

หมู่คณะ บริหารกิจการของหมู่คณะหรือองค์กร  รวมถึงประเทศชาติไว้อย่างมากมาย เพ่ือให้ผู้น าหรือผู้บริหารนั้นได้ใช้
อ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขแก่องค์กรและประเทศชาติอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความส าคัญของผู้น าหรือ



๘๐๘ 
ผู้บริหารเป็นอย่างมากว่าจะต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ฉะนั้นหลักในการบริหารตามแนว
พุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ 

๑. การบริหารตน เป็นหลักการที่ว่าผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถ
บริหารคนอ่ืนได้ด ี

๒. บริหารคน เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การบริหารบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓. บริหารงาน คนกับงานเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง คนได้ดีก็จะน า ไปสู่ความส าเร็จ

ของการบริหารงานอย่างแน่นอนหลักธรรมส าคัญที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เตรียมตัว เพ่ือเป็นผู้บริหารควรจะพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน 
คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะการพัฒนาทั้ง ๓ ด้านนั้น จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม ท า
อย่างไรจะพัฒนาได้ทั้ง ๓ ด้าน พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวรารามได้น าเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่งจะท าให้
การบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความส าเร็จสมความประสงค์ไว้ ๑๑ ประการ คือ 

๑. ส่งเสริมความรู้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนบริษัทของพระองค์ให้ทุกคนมีความรู้ การสอนคน
นั้นต้องจัดท าเป็นบัว ๔เหล่า๑๓ คือให้ความรู้ตามลักษณะภูมิปัญญา ดังนี้ 

๑.๑ บัวพ้นน้ า (อุคฆติตัญญู) เป็นคนมีปัญญาเพียงยกหัวข้อธรรมะขึ้นแสดงก็บรรลุแล้ว หรือเพียงแต่ยกหัวข้อ
เรื่องก็เข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายมาก 

๑.๒ บัวปริ่มน้ า (วิปจิตัญญู) เมื่ออธิบายความหัวข้อนั้นก็บรรลุแล้ว 
๑.๓ บัวใต้น้ า (เนยยะ) ต้องอธิบายเนื้อหาให้ละเอียดก็เข้าใจ สามารถแนะน าให้เป็นคนดีได้ 
๑.๔ บัวใต้น้ า (ปทปรมะ) อธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยเขาไป ให้เลิกสั่งสอนผู้บริหารคนใดที่พัฒนาแต่

ความรู้ของตนเอง โดยไม่พัฒนาความรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อยู่ ในความปกครอง ย่อมไปไม่รอด เหมือนมีแต่สมอง 
แต่อวัยวะทุกส่วนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต การท างานย่อมส าเร็จได้ยาก 

๒. อยู่อย่างเสียสละ ผู้บริหารต้องรู้สึกเสียสละให้กับลูกน้อง เช่นต้องมีสังคหวัตถุ ๔๑๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา 

๒.๑ ทาน โดยการเอ้ือเฟ้ือเจือจานแก่ลูกน้องด้วยวัตถุมากน้อยตามแต่สถานการณ์ 
๒.๒ ปิยวาจา โดยการพูดจากับลูกน้องให้ถูกใจ ผูกจิตผูกใจรัดรึงดึงใจไว้ถูกสถานการณ์และถูกกับอารมณ์ของคน 

(ปิยวาจานี้ไม่จ าเป็นต้องพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็ได้ แต่ต้องตรงกับคนและสถานการณ์ และท่ีส าคัญต้องมีเจตนาที่ดี) 
๒.๓ อัตถจริยา โดยการลงไปบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้น้อยโดยไม่เกี่ยงงอน เช่น ประธานงานศพ งานสวด งาน

บวช งานแต่งงานไปเยี่ยมยามป่วย ถามข่าว ให้ชื่อ สกุลของเราไปร่วมในงานของลูกน้อง 
๒.๔ สมานัตตตา โดยการวางตนสม่ าเสมอการเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความรู้ ก าลังความคิด และก าลัง

ทรัพย์เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในฐานะผู้บริหารและผู้ร่วมงานควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝ่ายจึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด 
๓. กระจายต าแหน่งงาน อ านาจของงานนั้นไม่ใช่อยู่ที่รวมอ านาจผู้บริหารหลายคนประสบความล้มเหลว เพราะ

ไม่ยอมแบ่งอ านาจลงไปการกระจายอ านาจภารกิจ เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารนโยบายแบบTQC ก็เน้นการกระจาย
นโยบาย (Policy Deployment) โดยการกระจายงาน กระจายอ านาจ และกระจายภารกิจ การไม่กระจายงานท าให้งาน
ไม่ทัน เพราะมีงานมาก ต้องใช้หลาย ๆ คนช่วยกันและท างานเป็นทีมลองมาพิจารณาต้นไม้ ต้นไม้ มีล าต้น มีราก มี
กิ่งก้านสาขา และมีหน้าที่ต่างกัน และสร้างความสมดุลด้วย มิเช่นนั้นต้นจะเอียงและจะล้มในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระองค์ทรงกระจายต าแหน่งงานมี ๘๐ พระอรหันต์เอก เรียกว่า เอตทัคคะ หรือ อสีติมหาสาวก ที่มีความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ เช่น พระโมคคัลลานะ ทรงยกย่องว่ามีฤทธิ์เสมอด้วยพระองค์พระสารีบุตร ทรงยกย่องว่ามีปัญญาเสมอ
ด้วยพระองค์ จ าไว้เสมอว่า “งานกระจุก ผู้บริหารตาย งานกระจาย ผู้บริหารรอด" 

                                         
๑๓องฺ.จต ฺุ ๒๑/ ๑๘๓/ ๑๓๓ 
๑๔องฺ.จต ฺุ ๒๑/ ๔๒/ ๓๒ 



๘๐๙ 
๔. ประสานสามัคคี งานทุกอย่างทุกชนิดมีปัญหาด้านการทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งชิงดี และมีความเข้าใจ 

คลาดเคลื่อนผู้บริหารที่ดีต้องประสานสามัคคีให้ได้ การประสานสามัคคีนั้นผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุด ต้องประชุมโต๊ะกลม ต้องมี
ใจกล้า เผชิญหน้ากล้าเรียกประชุมก่อนการประชุมต้องหาข้อมูลจากแต่ละคนก่อน เพ่ือหาเหตุที่ถูกต้องไม่ฟังความข้าง
เดียว แล้วน ามาตัดสิน ไม่ควรไล่โทษกัน หรือไล่บี้กัน จะสร้างความขัดแย้งบางท่านอาจเคยอ่านหนังสือ “การบริหารความ
ขัดแย้ง” ก็พอจะเข้าใจปัญหาได้ดี การบริหารแบบไทย ๆ ที่ผิดพลาดคือ จับผิดและลงโทษท าให้ขาดการประสานสามัคคี 
ไม่ค่อยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ชอบปรับทุกข์กัน ปรับโทษกัน การบริหารอย่างมีแต่ล้มเหลวในที่สุด เพราะจะเกิด
อาการ “คนแตกความสามัคคี" เพราะฉะนั้นควรระลึกไว้ว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในหน่วยงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จ
ประโยชน์ได้ดังใจปรารถนา 

๕. ไม่เอาดีแต่เพียงตัว คือ ไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อ่ืน เหยียบย่ าผู้อ่ืน แล้วเอาความดีมาใส่ตัวคนเดียว ย่อม
เป็นไปไม่ได้ การบริหารที่ประสบความส าเร็จนั้นจะเกิดจากทีมงาน ดังนั้นการบริหารงานจะต้องช่วยกันต้องมีการยกย่อง
ให้ก าลังใจ มีการมอบของขวัญรางวัลให้เกียรติกัน ยกย่องเชิดชูแม้ผู้บริหารไม่มีอะไรจะให้ก็หัดพูดค าว่า “ขอบคุณ”ให้มัน
ติดปากลูกน้องก็จะดีใจ ผู้บริหารยกย่องลูกน้อง ลูกน้องก็มีส่วนเกื้อกูลผู้บริหาร ศรัทธาผู้บริหาร ท าให้ผู้บริหารดูดีขึ้นไม่ได้
ตกต่ าแต่อย่างใด ในการกล่าวค าว่า “ขอบคุณ" กับลูกน้อง 

๖. ไม่เมาเรื่องเงิน “เขาให้เงินก็อย่างง อย่าไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะกลายเป็นพวงหรีด”
เราจะต้องพิจารณาว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดปัจจัย ๔ คือ ข้าว ผ้า ยา บ้าน เงินเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสะดวก การบริหารงานถ้าผู้บริหารเห็นแก่เงินก็จะใช้พนักงานอย่างทาส เอาเปรียบลูกน้อง หรือกินใช้จ่ายจน
เพลิดเพลินเจริญใจ คนระดับล่าง ระดับปฏิบัติการก็อย่าโลภเงินจนถึงกับโกงเงินบริษัท พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบถุงใส่เงิน 
ยังตรัสกับพระอานนท์ว่า นั้นเป็นงูเห่า เป็นอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ การจะท าอะไรก็ตามต้องระวังเรื่องเงิน 

๗. ไม่ใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาคือ นายจ้างของเราเราคือลูกน้องของท่าน บางคนชอบแอบอ้างนาย
ไปหากินทางทุจริตหรือไปอ้างกับคนอ่ืน เพ่ือจะได้อะไรบางอย่าง เลขาบางคนซึ่งใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา มักท าตัวใหญ่เกิน
ผู้บังคับบัญชา พระอานนท์เถระใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระอานนท์ขอพรจากพระพุทธเจ้า คือ ขออย่าให้รับเข้า
นิมนต์ ขออย่าส่งไปในที่นิมนต์ ขออย่าให้อะไรกับท่านเป็นพิเศษ เป็นต้นท่านปฏิบัติงานไม่ใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา และมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

๘. ตั้งเมตตาไว้เป็นนิจ ผู้บริหารต้องมีเมตตาต่อผู้ใต้ปกครอง ผู้ใต้ปกครองต้องมีเมตตาต่อผู้บังคับบัญชา ค าว่า 
“เมตตา" นี้ อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความนับถือ การบูชา การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี เทิดทูน
เหนือเศียรเกล้า ผู้บริหารควรมีหลัก ๓ ประการในเรื่องความเมตตา  

    8.1 มือเอ้ือม คือ เอ้ือมไปแตะไปจับผู้ใต้ปกครองเป็นลักษณะอาการทางกายที่สร้างความเป็นกันเองเป็นห่วง
เป็นใย แต่ต้องระวังอย่าให้เป็นการกระท าอนาจารต่อลูกน้อง 

     8.2 ปากอ้า คือ เป่า ปลอบ ปลุก เป็นลักษณะทางวาจาในการให้ก าลังใจลูกน้องทางวาจา 
     8.3 หน้ายิ้ม คือการให้ก าลังใจเป็นเรื่องของใจที่แสดงออกทางใบหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรง

ปฏิบัติอย่างนี้ต่อพระสงฆ์ต่อพุทธบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกัน ส่วนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไปเยี่ยมเยือนถามข่าว 
หมอบราบกราบไหว้ต่อผู้บังคับบัญชาบ้าง เราทุกคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 

๙. ใครท าผิดต้องเด็ดขาด ผู้บริหารงานต้องใจเพชรเด็ดขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะยอมรับกฎเกณฑ์ ผู้บริหารต้อง
เดินทางสายกลาง คือ ใช้ทั้งพระเดชพระคุณใครท าดีต้องให้รางวัล ใครท าชั่ วต้องลงโทษ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า นิคฺคณฺเห 
นิคฺคหารห  ก าราบคนที่ควรก าราบ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ยกย่องคนที่ควรยกย่อง[๗] 

๑๐. ไม่ประมาทมัวเมา สิ่งที่ไม่ควรประมาทมีการท างาน ร่างกายที่แข็งแรงของเรา ความรู้ของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ 
บริษัทจะยั่งยืนตลอดไปโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ เงินทองที่มีอยู่ในขณะนี้ คู่แข่งทางการค้า ความไม่ประมาทในการ
บริหารงานนั้นจะต้องแข่งขันกับเวลา แข่งขันกับบุคคลและแข่งขันกับพ้ืนฐานของการพัฒนาและสามัคคี 

๑๑. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรู้จักประมาณตน ประมาณการและประมาณสถานการณ์นั่นเอง การประมาณ
ในธุรกิจ เช่น บริษัทเรามีคนครบหรือไม่ แต่ละคนมีความรู้ครบไหม เงินทุนครบไหม คู่แข่งเป็นอย่างไรเป็นต้น และที่
ส าคัญผู้บริหารต้องประมาณเหตุการณ์ประมาณสถานการณ์ด้วย ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการประชุมกัน “เอาความคิดมา



๘๑๐ 
รวมกัน”ดูตัวเอง บริษัทที่เราท าธุรกิจอยู่ หน้าที่การงานที่ท าอยู่ ต้องประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เสมอ ๆ เมื่อวิเคราะห์
แล้วฟังเหตุฟังผลหาเหตุรากเหง้า แล้วตัดสินใจแก้ไขปัญหาและหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพุทธวิธีในการ
บริหารที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการน าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
แต่ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ท้าท้ายต่อนักบริหาร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นนักบริหาร 

ดังนั้น ถ้าท่านคิดว่าทฤษฎีที่น าเสนอมาทั้งหมด จะท าให้การบริหารนั้นประสบความส าเร็จแล้วไซร้ ท่านจะต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วยเพราะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนั้น รอการพิสูจน์จากท่านทั้งหลาย เมื่อใดที่ท่านลงมือ
ปฏิบัติได้แล้ว เมื่อนั้น ท่านจะเป็นผู้บริหารที่ดีที่สุด เพราะจะได้หัวใจของผู้ตาม เพราะผู้มีธรรมอยู่ในหัวใจย่อมเป็นศูนย์
รวมใจของคนร่วมงานและสามารถจัดการให้งานในหน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

พุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตย 
พระธรรมโกศาจารย์๑๕  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ได้ให้ความชัดเจนถึงการบริหารตามแนวของพระพุทธศาสนาว่า 

พุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการ
บริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไม่เป็นทั้งเป็นอัตตาธิปไตย ผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความพอใจของตนเป็นที่ตั้งโดยยึดคติว่าถูกต้องคือถูกใจข้าพเจ้า ผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วยการเป็นเผด็จการ ส่วน
ผู้บริหารที่เป็นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพ่ือให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ เขาพยายามท าให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผู้บริหารประเภทนี้มักหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนี
ปัญหา ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติว่าถูกต้องไม่จ าเป็นต้องถูกใจข้าพเจ้าหรือต้องถูกใจทุกคน เขากล้า
ตัดสินใจลงมือท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา เขาถือคติว่าอ านาจหน้าที่ มาพร้อมกับความ
รับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือประโยชน์สุขส่วนรวม ดังพุทธพจน์
ที่ว่า  “ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพ่ือเห็น
แก่ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่” 

บริหารงานที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งท าให้ได้ทั้งน้ าใจคนและของงาน นักบริหารแบบ
ธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นหลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกว่าพละ ๔ ประการอยู่ในใจ คือ  

๑)ปัญญาพละ หมายถึง ก าลังความรู้หรือความฉลาด ก าลังแห่งความรอบรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปนักบริหารต้องท าหน้าที่บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ดังนั้นเขาต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง คนอ่ืน และงานในความรับผิดชอบนั้นคือนักบริหารต้องมีความรู้ ๓ เรื่อง ได้แก่ รู้ตน รู้คน และรู้งาน 

๒) วิริยะพละ หมายถึง ก าลังแห่งความเพียรหรือความขยัน คนมีความขยันต้องมีก าลังใจเข้มแข็ง อาจกล่าวได้ว่า
วิริยพละก็คือก าลังใจนั่นเอง ก าลังใจต้องมาคู่กับก าลังปัญญาเสมอ   คนมีก าลังใจแต่ไม่มีก าลังปัญญาจะเป็นคนบ้าบิ่น คน
มีก าลังปัญญาแต่ขาดก าลังใจจะเป็นคนขลาด คนที่มีทั้งก าลังใจและก าลังปัญญาจึงจะเป็นคนกล้าหาญ นักบริหารที่มีก าลัง
ปัญญาแต่ขาดก าลังใจ มักถือนโยบายหลบภัยหนีปัญหา เหมือนกับนักมวยชั้นเชิงที่เอาแต่ถอยตลอด ๑๒ ยก แม้ว่าคู่ต่อสู้
เพลี่ยงพล้ า เขาก็ไม่กล้าใช้หมัดเด็ดเก็บคู่ต่อสู้ คนดูเบื่อนักมวยประเภทนี้ลูกเดียวฉันใด ประชาชนก็เบื่อผู้บริหารที่เอาแต่
หลบภัยหนีปัญหาฉันนั้น 

๓) อนวัชชพละ หมายถึง ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือข้อเสียหาย ได้แก่ นักบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต ” บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หน้าที่) ให้สุจริต” 

๔) สังคหพละ หมายถึง ก าลังการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับนักบริหาร ผู้
ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  ถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อ ไม่มีใครช่วย
ท างานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้  พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่า สังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจ

                                         
๑๕พระธรรมโกศาจารย,์ ศ., (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), การบรหิารตามแนวของพระพุทธศาสนา, ใน  
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๘๑๑ 
คน ได้แก่ ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยา คือ การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่น หรือสงเคราะห์ประชาชน และ สมานัตตา คือ การวางตัวสม่ าเสมอ 

พละหรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ช่วยท าให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นัก
บริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตั้งบุคลากรอ านวยการ และควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และ
มนุษยสัมพันธ์ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ เพ่ิมมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามถ้า
ใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ แม้เพียงบางข้อ  เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้เป็นส าคัญด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารเอง
ต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไม่เป็นทั้งเป็นอัตตาธิปไตย ผู้บริหารที่เป็น
อัตตาธิปไตยก็มักจะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้งโดยยึดคติว่าถูกต้องคือถูกใจข้าพเจ้า 
ผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วยการเป็นเผด็จการ ส่วนผู้บริหารที่เป็นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพ่ือให้ตนเองอยู่
ในต าแหน่งต่อไปได้ เขาพยายามท าให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผู้บริหารประเภทนี้มักหนีปัญหา เมื่อมี
ปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหา ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย 

กล่าวโดยสรุป ผู้บริหาร คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตย ที่ถือหลักการและ
ความส าเร็จของงานเป็นใหญ่จึงเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน ทั้งนี้เพราะนักบริหารมีธรรมเป็นพลังในการ
บริหาร ๔ ประการคือ ปัญญาพละ วิริยะพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ นักบริหารผู้มีธรรมอยู่ ในหัวใจ ย่อมเป็นศูนย์
รวมใจของคนร่วมงาน และสามารถจัดการให้งานในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ควรกล่าวไว้ในที่นี้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง แต่เป็นวิธีการปกครองที่ถือธรรมเป็นใหญ่ 
ธรรมาธิปไตยใช้ได้กับการปกครองในระบบต่างๆ นั่นคือการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบใดก็ถือว่าดีแท้ยังไม่ได้ถ้าไม่เป็น
ธรรมาธิปไตย แม้แต่ประชาธิปไตยก็อาจจะกลายเป็นเผด็จการโดยเสียงข้างมากถ้าไม่เป็นธรรมาธิปไตย 

ในระบอบการปกครองที่เป็นธรรมาธิปไตย ผู้บริหารสูงสุดต้องมีทั้งอัตตหิตสมบัติคือยึดธรรมประจ าใจและมีป
รหิตปฏิบัติคือมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์สุขส่วนรวมเม่ือผู้น าประพฤติธรรมสังคมส่วนรวมก็อยู่เป็นสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  
“เมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้ า ถ้าโคผู้น าฝูงไปตรง โคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมดในเมื่อโคผู้น าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้น า ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน ประชาชนทั้ง
ประเทศย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าพระราชาทรงด ารงอยู่ในธรรม” 

 
สรุป 
จากค าถามที่ว่า “รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ” นั้น ท าให้พบค าตอบที่ชัดเจนว่าการบริหารงานของผู้บริหารนั้น

สามารถน าหลักการในทางทฤษฎีของการบริหารงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  แต่
ถ้ามีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับหลักค าสอนของศาสนาแล้ว เชื่อว่ายิ่งจะท าให้
เสริมสร้างทักษะการบริหารงานได้ดี และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดี  เป็นคนมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหากน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ก็จะท าให้เกิดความอ่อนนุ่ม
ในการท างานมากขึ้น เกิดความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้   

เพราะการบริหารงานนั้นย่อมต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ควบคู่กันไป ซึ่งค าว่า “ศาสตร์” แปลว่า การบริหารย่อม
ต้องยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ส่วนค าว่า “ศิลป์” นั้นเป็นการใช้ทักษะเทคนิคในด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการช่วย
บริหารงาน ประคับประคองกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นแต่ต้องไมละเลยต่อกฎระเบียบแบบ
แผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเดือนร้อนภายหลังได้ ดังนั้นผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวนี้ให้มาก   

หลักธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารการจัดการองค์กรตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา นั่นคือ “สังควัตถุ ๔”  ซ่ึง
เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ในลักษณะศิลปะในการท างานของผู้บริหาร คือ  

๑.ทาน คือให้เป็นไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละตามความสามารถตามศักยภาพ นั้นคือผู้บริหารควรมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ให้ความรัก เมตตา สร้างแรงจูงใจ  ให้ขวัญ และก าลังใจกับบุคคล
ในองค์กร ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความเสียสละต่อส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
ส าคัญ 



๘๑๒ 
๒.ปิยวาจา คือผู้บริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีความรักใคร่ 

เกื้อกูลกันในหมู่คณะ หรือองค์กร  
๓.อัตถจริยา คือผู้บริหารต้องท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
๔.สมานนัตตา คือการท าตนให้เข้ากับผู้อ่ืนอย่างเสมอภาค กล่าวคือ ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ   
หลักสัปปุริสธรรม ๗   
การประยุกต์ใช้หลักธรรม ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นหลักที่บุคคลที่เป็นผู้น า  ต้องมีหลักธรรม ๗ ประการ ใช้ในการ

ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างสมดุลซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหาร ควรรู้ทั้ง ๗ ด้าน ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่จะเป็นแนวทางไนการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยคุณสมบัติในตัวผู้น าหรือ
ผู้บริหารมี ๗ ประการ คือ  

๑.ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้หลักการ กล่าวคือ เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะใดก็ตามต้องรู้หลักการรู้งาน 
รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์  ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วจะต้องตั้งตนให้อยู่ในหลักการให้ได้  

๒.อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้จักผลที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน ย่อมมีความแน่วแน่  มีความเข้าใจในการ
บริหารคนและบริหารงานให้มีความสอดคล้องกันงานก็จะประสบความส าเร็จ ตรงตามจุดมุ่งหมายได้ 

๓.อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน ผู้บริหาร ต้องรู้เสมอว่าตนคือใคร มีต าแหน่งหน้าที่อย่างไร อยู่ในสถานะใด 
มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพร้อม มีความถนัด มีสติปัญญา มีความสามารถ
อย่างไร อีกท้ังต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

๔.มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักพอประมาณ รู้จักความพอดี ซึ่งหมายความว่า ต้องมีขอบเขตอ านาจ ความ
เหมาะสมที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามต าแหน่ง ท าแค่ไหนจึงจะให้เกิดความพอดีได้ 
สัดส่วนเกิดความสมดุล ซึ่งความพอดีจะท าให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง  

๕.กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา ซึ่งความเป็นผู้น า หรือผู้บริหาร ต้องรู้ล าดับความส าคัญ ของงาน
ระยะเวลาจังหวะปริมาณและช่วงเวลาให้เหมาะสม ต้องรู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับปัจจัย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสอดคล้องกลมกลืน เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จได้  

๖.ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน สังคม ผู้บริหารต้องเป็นผู้รู้จักสังคม ชุมชน ตั้งแต่สังคมที่มี ขอบเขต
กว้างขวางคือสังคมโลก รู้สังคมประเทศชาติตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หน่วยงาน ผู้น า หรือผู้บริหารต้องรู้ว่าใน
สถานการณ์ใด มีปัญหาหรือความต้องการอะไร และจะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมอย่างไร ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  

๗.ปุคคลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมงาน ไม่ใช่
เป็นการรู้จักเฉพาะชื่อของเขา ต้องรู้จักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ งานประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย นอกจากนั้นต้องรู้จักประโยชน์ที่เขาเหล่านั้นพึงได้ การท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ให้เขาท างานเพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องจักดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสมและต้องให้ทุกคนที่ท างานได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตนเอง ซึ่งผู้น าหรือผู้บริหารควรรู้
ว่าเขาควรได้ประโยชน์อะไร ที่จะน าไปสู่ความเจริญงอกงามแห่งการด าเนินชีวิตที่แท้จริงของทุกคนด้วย   

                จากบทความดังกล่าวทั้งหมด หากผู้บริหาร ผู้น าองค์กร หน่วยงานต่างๆ น าหลักค าสอนในทางพุทธ
ศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแล้ว เชื่อได้ว่าผู้บริหารหรือผู้น าเหล่านั้น จะเป็นผู้น าหรือผู้บริหารที่นั่งอยู่ใน
หัวใจของคนร่วมงาน เป็นที่รักใคร่ของคนในหน่วยงานหรือองค์กรได้ และสามารถน าพาองค์กร ไปสู่จุดหมายปลายทาง
ตามตามวัตถุประสงค์ ร่วมถึงจะเกิดความรักใคร่สามัคคีในหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างแน่นอน 
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หลักสุจริต: การบริหารจัดการที่ดี 

         
ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
บทคัดย่อ 
 

สังคมไทยเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ความคาดหวังที่จะให้สังคมไทยผ่านพ้น
สถานการณ์ความขัดแย้งไปสู่สังคมความปรองดองสมานฉันท์และสังคมปลอดการทุจริตคอรัปชั่นจะต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  หรือร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายในการช่วยกันแก้ไขปัญหา  ประยุกต์ใช้
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี เช่น “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยู่หรือปกครองภายใต้กฎหมาย หรือใช้กฎหมายควบคุม  
“หลักการตรวจสอบอ านาจรัฐ” คือ เป็นการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  หลักสุจริตธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  เป็นต้น  
 บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการบริหารที่ดีตามหลักสุจริต  3คือ กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต  เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรมสู่การบริหารจัดการที่ดี  ระดับองค์กรและสังคม ได้แก่การประยุกต์ใช้หลักสุจริตธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับครอบครัว  สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  และสังคมภาพรวม เพื่อสร้าง
ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในทุกภาคส่วนของสังคม 
 
ค าส าคัญ:  สุจริต, การบริหารจัดการที่ดี 
 
Abstract 
 

Thai society is facing with conflict and corruption . A hope to turn over conflict society to be 
reconciled and corruption-free society must be realized by  solving corruption problem with different 
solution or a participation from every sectors is required.  An application of principle, concept and 
theory such as  “Legal State” means a state under or governing by law or ruling by law,   “Public state 
power inspection”  means an inspection of state power by public and private organizations, Buddhist 
Good Faith principle for example. 
 This article proposes good governance approach according to 3 Good Faith principles as 
followsgood conduct in action, good conduct in word and good conduct in thought to build a path of 
moral immunity to good governance in both organization and social levels by applying Buddhist Good 
Faith principle in family, educational institute, public and private organization and society to establish 
country and society good governance in all level. 
 
Keywords:  Good faith, good governance 
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๘๑๕ 
 

เมื่อกล่าวถึงสังคมไทยแล้วในสายตาของหลายๆ  คนอาจจะมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นในแง่
สังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุปถัมภ์  เป็นต้น  แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ ง
แล้วสังคมไทยก็มีอีกหลายปัญหา  ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
โสเภณี เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึงหรือไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหานี้มากเท่าที่ควร  นั้น
ก็คือ ปัญหาการคอรัปชั่น   ปัญหาการคอรัปชั่น (Corruption) หลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญ  เพราะอาจ
คิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองบ้าง  ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้าง  แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้ว  ปัญหาการ
คอรัปชั่นนี้นับว่า  เป็นสิ่งที่ เกี่ยวพันกับชีวิตของเราๆ  ประชาชนอย่างมากทีเดียว  ค าว่า  “คอรัปชั่น” นั้น 
นิยามความได้อย่างกว้างขวางมาก  เช่น การทุจริต การฉ้อโกง การฉ้อราษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่ละ
ความหมายล้วนให้ความหมายในเชิงแง่ลบทั้งสิ้นการที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นได้ต้องใช้หลาย  วิธีการเข้า
ช่วย หรือ ร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐ
ที่อยู่หรือปกครอง ภายใต้กฎหมาย หรือ ใช้กฎหมายควบคุม  “หลักการตรวจสอบอ านาจรัฐ”คือ เป็นการ
ตรวจสอยอ านาจรัฐโดยองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยปัจจุบันในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบางส่วน  
หรือหลายๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  เช่น ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  เป็นต้น ส่วนในการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น  เช่น 
องค์กรเอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน และกลุ่มมวลชนต่างๆ เป็นต้น  

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์พัฒนาองค์ธรรมความสุจริตทั้ง ๓ ด้าน คือ กายสุจริต วาจาสุจริต และจิตใจ
สุจริตทรงตรัสสอนขยายความว่า เมื่อปฏิบัติตัวด ารงตนอยู่ในหลักการนี้อย่างสม่ าเสมอแล้ว จะก่อให้เกิดความสุขทั้งใน
โลกนี้ และโลกหน้าด้วยเช่นกัน ดังพุทธพจน์ว่า  
 “บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต  ไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุขใน
โลกนี้ และโลกหน้า”๑ และนอกจากนี้พระองค์ทรงตรัสเตือนว่า“ลุกขึ้นเถิด อย่ามัวประมาทอยู่เลยจงประพฤติสุจริตธรรม
เพราะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า”๒ 
          จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงกระตุ้นเตือนให้เกิดแรงบันดาลใจ  ทรงเน้นย้ าว่า การลุกขึ้นใช้ชีวิตด้วยความไม่
ประมาทนั้น สะท้อนถึงการให้มนุษย์แต่ละคนยึดมั่นอยู่ในสุจริตธรรม เพราะเมื่อมนุษย์ยึดมั่นอยู่ในสุจริตธรรมโดยการ
สุจริตต่อธรรมแล้ว  ธรรมนั้นจะท าหน้าที่รักษามนุษย์แต่ละคนด้วยความสุจริตเช่นกัน  ประเด็นส าคัญมิได้หมายถึงการที่
มนุษย์สุจริตต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งในการด าเนินชีวิตและการท างาน แต่จ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยความ “สุจริตต่อ
ธรรม”  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน พระราชด ารัส ณ ต าหนักจิตรลดารโหฐาน   ในวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ว่า “...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง  จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง 
เพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญม่ังคง...”  นอกจากนี้ ทรงพระราชทานในโอกาสที่ประธาน
ศาลฏีกาน าผู้พิพากษาประจ ากระทรวง  เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันที่ ๒๐ 

                                         
๑พระไตรปิฎกภาษาไทย (ฉบับมหาจุฬาฯ) เล่มที่ ๒๕ /๑๐๘/๘๕ 
๒พระไตรปิฎกภาษาไทย (ฉบับมหาจุฬาฯ) เล่มที่ ๒๕ /๑๐๘/๘๕ 

 



๘๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๐ ว่า “... ในประเทศชาตินี้ ก็มีคนที่สุจริต และมีคนที่ทุจริต  ถ้าคนที่สุจริตซึ่งมีมาก ไม่สามารถที่จะ
ป้องกันตัวจากทุจริตชน ก็ท าให้ประเทศชาติล่มจม...” 

บทความนี้ได้น า เสนอแนวทางการบริหารที่ดีตามหลักสุจริต   3 คือ กายสุจริต  วจีสุจริตและมโน
สุจริต   เ พื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรมสู่การบริหารจัดการที่ดี   ระดับองค์กรและสังคม ได้แก่การ
ประยุกต์ใช้หลักสุจริตธรรม  ตามแนวพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับครอบครัว   สถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน  และสังคมภาพรวม  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในทุกภาคส่วน
ของสังคม 

ความหมายของสุจริต 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ประยุตฺโต)๓ให้ความหมาย  ของค าว่า  สุจริต  หมายถึง  ความประพฤติดี  ประพฤติ
ชอบ  ประกอบด้วย 

1. กายสุจริต  ความประพฤติชอบทางกายมี  3 คืองดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ ปาณาติบาต  อทินนาทาน 
และกาเมสุมิจฉาจาร 

2. วจีสุจริต  ความประพฤติชอบด้วยวาจา  มี 4 คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ มุสาวาท  ปิสุณาวาจา  ผรุส
วาจาและสัมผัปปลาปะ 

3. มโนสุจริต  ความประพฤติชอบด้วยใจมี 3 คือ อนุภิชฌา  อพยาบาท  และสัมมาทิฏฐิ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต๔  ให้ความหมายของค าว่า  สุจริต  หมายถึงประพฤติชอบ  สุจริตใจ  บริสุทธิ์  จริงใจ  

เช่น  เขาช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยความสุจริตใจ  ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน   
ค าว่า สุจริต มักใช้ควบคู่กับค าว่า ซื่อสัตย์ เป็น ซื่อสัตย์สุจริต เช่น กฎหมายก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ 

 
การทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น 
 ค าว่า “การทุจริตคอร์รัปชั่นมีความหมายเดียวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า การคอร์รัปชั่น”
ชัยวัฒน์ สุรวิชัย ๕ กล่าวว่า รูปแบบของคอร์รัปชั่นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราเร่งของยุคทุนนิยม และยุคโลกาภิ
วัตน์  และที่ส าคัญประชาชนเจ้าของประเทศตามไม่ทัน เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ และยิ่งกว่านั้น การที่รัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร จะจริงใจก าจัดและท าลายโรคนี้ให้หมดไป กลับท าเพียงรูปแบบ และสร้างภาพ หรือท ากับประชาชน หรือคู่แข่ง
ทางการเมืองเท่านั้น ในขณะที่ตัวเองกลับคิดและเสนอรูปแบบการคอร์รัปชั่นเชิงซ้อน คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายที่มีขนาดใหญ่ 
ได้เงินหรือผลประโยชน์ก้อนใหญ่ อีกทั้งใช้กระบอกเสียงของรัฐบาล หรือสื่อเอกชนที่สามารถควบคุมได้  สร้างภาพให้
ตนเอง และบิดเบือนข้อเท็จจริง 
 วิทยากร  เชียงกูล๖ กล่าวว่าในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นมีหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑) การยักยอก (Embezzlement) ได้แก่ การแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน 
 ๒) การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการที่ธุรกิจเอกชนให้สินบน (bribery) หรือ
ผลประโยชน์ภายหลัง (Kickback) แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ตัดสินใจท า หรือไม่ท าอะไรบางอย่างที่ท าให้ผู้ให้สินบนได้รับ
ผลประโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน 

                                         
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน้า ๙๐-๙๑. 
๔พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. (กรุงเทพฯ : บริษัทศิริวัฒน์อินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด.๒๕๕๖), หน้า ๑๒๔๒. 
๕ชัยวัฒน์ สุรวิชัย.  (๒๕๔๖). ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์. หน้า ๑๓-๑๕. 
๖วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๔๙).  แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล.  (กรุงเทพฯ : สายธาร.). หน้า  ๒๖-๒๗. 



๘๑๗ 
๓) การเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism) 
๔) การท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตน (Cronyism)  
๕) การใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Insider trading) ซึ่งน่าจะหมายรวมถึงการใช้

ข้อมูลภายในเพ่ือซื้อขายเงินตราต่างประเทศด้วย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงรู้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะตัดสินใจ
ประกาศลดค่าเงิน และมีการบอกข้อมูลนี้ให้นักธุรกิจและนักลงทุน สั่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพ่ือท าก าไรภาย
หลังจากท่ีมีการประกาศข่าวต่อสาธารณะ 

๖) การฟอกเงิน (Money laundering) ได้แก่ การโยกย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการทุจริต ฉ้อฉล หรือได้มาโดยผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม เช่น การพนัน การขายของเถื่อน กิจการโสเภณี การเป็นนายหน้าค้าแรงงาน ฯลฯ ไปเข้าธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพ่ือลบร่องรอยแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้องของเงิน มีทั้งการโยกย้ายไปต่างประเทศ
และภายในประเทศ 

๗) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทตนเองและพรรคพวก ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

๘) การเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) ได้แก่ การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน
ทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปลดเกษียณหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งงานแก่ญาติ หรือให้
ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืนๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือแลกกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทธุรกิจ 

การคอร์รัปชั่นจะมีหลายรูปแบบ  แต่ที่ส าคัญๆ มีอยู่ ๒ประเภท  
ประเภทแรกคือ ภาษีคอร์รัปชั่น ซึ่งนักการเมืองและข้าราชการเก็บจากพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชน ในรูปของ

ค่าคอมมิชชั่น และส่วยต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการรั่วไหลของเงินงบประมาณแบบอ่ืนๆ ภาษีคอร์รัปชั่นเหล่านี้ทุกคนรู้จักกัน
ดี และ  

ประเภทที่สองมีความซับซ้อนมากกว่าประเภทแรก เพราะว่า เป็นการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล(Conflict of Interest)เช่น 
รายได้ซึ่งนักการเมืองและพรรคพวกเพ่ือนพ้อง ได้รับจากการตั้งราคาสินค้า หรือบริการซึ่งพวกเขาท าการผลิตอยู่ในราคา
สูง  ผลประโยชน์ทับซ้อนแม้จะไม่เป็นการกระท าความผิดกฎหมายโดยตรง แต่ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างหนึ่ง ซึ่ง
รู้จักกันทั่วไปว่า “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” 

การทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายกรณี ผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นอาจจะใช้วิธีการโกงหลายรูปแบบไปพร้อมๆ กั นอย่าง
สลับซับซ้อนได้ การจ าแนกการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็นรูปแบบต่างๆ ข้างต้น เพียงเพ่ือช่วยอธิบายให้เห็นถึงปัญหาได้
อย่างกว้างขวางและชัดเจนขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบแยกจากกันโดยสิ้นเชิง  ดังเช่นที่ จรัส สุวรรณเวลา ๗ได้อธิบายให้
เข้าใจถึงความเลวร้ายในการปกครองบ้านเมือง ที่ประกอบไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอาพรรคพวกเข้าสวมงาน
ต าแหน่งต่างๆ การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพล และการเลือกปฏิบัติ โดยมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
 ๑) การเอาพรรคพวกเข้าสวมต าแหน่งการงาน (Nepotism)  คนไทยเรียกว่า เด็กฝาก ได้แก่ ผู้มีอ านาจและ
อิทธิพลใช้อ านาจหน้าที่และอิทธิพลน าคนที่ด้อยความสามารถเข้าไปรับต าแหน่งเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะ
พิจารณาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตามความสามารถและความเหมาะสม การซื้อต าแหน่งเป็นสภาพเลวร้ายที่สุดของรูปแบบนี้ 
ที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือเข้าสู่ต าแหน่ง เมื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่การงานด้อยความสามารถ การงานนั้นๆ ก็ถดถอย 
เจริญก้าวหน้าไม่ได้ ยิ่งประกอบกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง ประสิทธิภาพของงานก็ถดถอยเสียหาย 
 ๒) การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพลใช้อ านาจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เมื่อมีการเล่นพวกเอาบุคคลเข้าสวม
ต าแหน่งต่างๆ และท าการทุจริต ก็มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใช้อิทธิพลในกิจการต่างๆ (Cronyism) การกดขี่ข่มเหงผู้มีก าลัง
น้อย การรักษากฎหมายก็อ่อนแอ เพราะผู้รักษากฎหมายเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มอิทธิพล แม้แต่การออกกฎหมายก็อาจมี

                                         
๗จรัส สุวรรณเวลา. จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน.   (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๔๖), หน้า  ๒๑-๒๙. 



๘๑๘ 
อิทธิพลเข้าไปก ากับรายละเอียดของกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ตนเสียประโยชน์ สภาพของกลุ่มอิทธิพลมีทั้งส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น ในบางกรณีก็ใช้อ านาจมืด กระท าการอุกอาจข่มขู่ผู้อื่นด้วย 
 ๓) การเลือกปฏิบัติ (Favoritism) เป็นการช่วยเหลือพรรคพวกให้ได้รับประโยชน์หรือไม่ถูกลงโทษ เป็นรูป
แบบต่อเนื่องมาจาก nepotism  และ cronyism ผู้ที่มีหน้าที่แทนที่จะกระท าตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับบุคคลและ
ประชาชนโดยเสมอหน้ากัน อาจเลือกกระท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พรรคพวกของตน เลือกใช้กฎหมายเฉพาะการลงโทษ
ผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวกของตน หากเป็นพรรคพวกของตนกระท าผิดกฎหมาย ก็หาทางกลบเกลื่อนหรือปิดบังเสีย การหวัง
ผลประโยชน์นี้อาจเป็นการได้รับประโยชน์โดยตรงในขณะนั้นเลย หรือเป็นผลประโยชน์โดยอ้อมในระยะเวลาต่อไปด้วย 
กรณีท านองเดียวกันคือ ผู้ที่เป็นบริหารประเทศแต่กลับใช้วิธีการต่างๆดึงงบประมาณไปยังท้องถิ่นของตน เพ่ือให้เป็นฐาน
เสียงในการเลือกตั้งของตน ก็เรียกได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตต่อหน้าที่ในการบริหารงาน 
 พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ ประกอบกันเป็นการปกครองที่เลวร้าย ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับ
สถาบัน และระดับบริษัท นับเป็นโรคร้ายที่กัดกร่อนสังคมและเศรษฐกิจให้อ่อนแอลงซึ่งยากท่ีจะเยียวยา  
 

การคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 

ความรุนแรงของการฉ้อราษฎร์บังหลวง  หรือคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถูกจัดอันดับว่า  เป็นประเทศ
ที่มีการคอร์รัปชั่นสูงสุดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก  หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน๘ 

ข้อสัง เกตประการหนึ ่งคือประเทศที ่มีอัตราการคอร์ร ัปชั ่นสูง  มักอยู ่ในแถบเอเชีย  ซึ ่งแสดงว่า
พฤติกรรมการคอร์รัปชั่นมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมดั้ง เดิมของแต่ละสังคมอยู่ ไม่น้อย   ปรากฏการณ์ที่
แสดงว่าการคอร์รัปชั่นรุนแรงมากประการหนึ่งก็คือ  การที่ทางฝ่ายราชการได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท า
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นขึ้นหลายหน่วย  เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  (ป .ป .ช .) เป็นต้น   ทางฝ่ายเอกชนเองก็ได้มีการรวมตัวกันต่อต้านคอร์รัปชั่น เกิดขึ ้น
เช่นกัน เช่น เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น  (คตป.) กลุ่มแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคเหนือ โครงการ
สังคมโปร่งใส องค์การเพ่ือความโปร่ งใสในประเทศไทย  เครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น  เป็นต้น๙ 

การล่มสลายของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙หรือที่เรียกว่า “โรคต้มย ากุ้ง” นั้นมีสาเหตุเกิดสะสมมา
หลายปี จรัส สุวรรณเวลา๑๐ได้แสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจาก (๑) ความเลวร้ายทางการปกครองที่
ประกอบด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเอาพรรคพวกเข้าสวมต าแหน่งงานต่างๆ การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพล และการ
เลือกปฏิบัติ (๒) การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เช่นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า การประพฤติปฏิบัติที่สิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย 
ประสิทธิภาพของงานต่ า และการผัดวันประกันพรุ่ง และ (๓) ปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ทั้งปัจจัยทางกายภาพและ
ทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการขาดการปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของรัฐ บริษัทธุรกิจเอกชน และ
ขององค์การมหาชน 
 จรัส สุวรรณเวลา ได้กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือ คอร์รัปชั่น หรือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไป
ส าหรับนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการต่างๆ  อ านาจของนักการเมืองมีมากโดยเฉพาะการปลดหรือ

                                         
๘วิทยากร เชียงกูล. แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล.(กรุงเทพฯ : สายธาร.๒๕๔๙), หน้า ๖. 
๙ปกรณ์ มณีปกรณ์.  “ปัญหาสังคมไทย”ใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และ เอกวิทย์ มณีธร. (บรรณาธิการ).  มุมมองสังคมไทยแบบ

บูรณาการ. ( กรุงเทพฯ : เวิลด์เทรด ประเทศไทย.  ๒๕๕๙), หน้า ๙-๑๕. 
๑๐จรัส สุวรรณเวลา.  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน.   (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๔๖),  หน้า  ๒๑-๒๙. 



๘๑๙ 
ย้ายข้าราชการระดับสูง จึงมีการใช้อ านาจบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ข้าราชการหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินโครงการต่างๆ ในระยะหลัง มีการก าหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องได้รับด้วย 
หากข้าราชการชั้นรองลงมาไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้ ผู้ที่ร่วมมือก็ถือโอกาสหาผลประโยชน์ไปด้วย กระทบลงไปสู่ระดับล่างลง
ไปอีก จนเสื่อมถอยไปท้ังระบบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งก็คือเงินของประชาชน จึงไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงการ
ที่ดีแต่ไม่ได้จ่ายเงินใต้โต๊ะ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติและเกิดขึ้นก็มีไม่น้อยที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลตามต้องการในระดับท้องถิ่น ก็ได้ มีการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพราะอ านาจไม่ได้เป็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินของท้องถิ่น รวมไปถึงการเก็บภาษีเถื่อนที่
ชาวบ้านหรือประชาชนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจ่ายให้ในรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดสาธารณูปโภค ก็มีการฉ้อราษฎร์โดยการ
ตั้งราคาค่าบริการสูงเกินควรและบังคับให้ประชาชนผู้ใช้ต้องจ่าย  รายได้จากผลก าไรที่สูงแต่แทนที่จะไปสร้างความเจริญ
ของบริการ แต่กลับน าไปตอบแทนให้กับผู้บริหารและพรรคพวกเกินควร  นอกจากนี้ ในกิจการภาคเอกชนเองก็ตาม 
ผู้บริหารกิจการที่ด าเนินการฉ้อฉลให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพรรคพวก มีผลให้บริษัทหรือกิจการอ่อนแอลง อาจ
ถึงขาดทุนหรือล้มละลายในที่สุด ดังนั้น การปกครองที่เลวร้ายจึงไม่ใช่มีเฉพาะการปกครองระดับชาติหรือเกี่ยวข้องกับ
นักการเมืองหรือผู้มีอ านาจเท่านั้น ยังเกิดข้ึนในการปกครองของกิจการหรือบรรษัทด้วย  

วิทยากร เชียงกูล๑๑ได้กล่าวสรุปว่า การคอร์รัปชั่นของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยอย่างน้อย ๔ข้อ ดังนี้ 

๑) ท าให้คนกลุ่มน้อยคดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและ จริยธรรม  การเมือง
ไม่ได้พัฒนาเป็นประชาธิปไตยแบบท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคอย่างแท้จริง 

๒) ท าให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรของประเทศท่ีท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มี
งบเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขน้อยลง การก่อสร้างถนนหรือถาวรวัตถุต่างๆ มีคุณภาพต่ า ต้องซ่อมแซมบ่อยอายุ
ใช้งานน้อยกว่าที่ควรเป็นประชาชนได้บริการคุณภาพต่ า ฯลฯ 

๓) ท าให้เกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่ ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนาล้าหลังขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

๔) ท าให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร่ ารวย ความส าเร็จ โดยถือว่าการโกงเพ่ือให้ตนเองได้
ประโยชน์เช่น การโกงข้อสอบ การใช้อภิสิทธิ์ เล่นพวก โกงเล็กโกงน้อยต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ท ากัน ท าให้
ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม คิดแต่ในเชิงแก่งแย่ง แข่งขัน เอาเปรียบกันอย่างไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่มีจิตส านึก
ที่จะท างานร่วมกัน กลายเป็นคนเห็นแก่ได้ที่อ่อนแอ ไร้ความภาคภูมิใจ ไร้ศักดิ์ศรี ดังนั้น การจะพัฒนาคน ชุมชน และ
ประเทศชาติ เพ่ือจะร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ เป็นไปได้ยาก 
  
กายสุจริต : สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 กายสุจริต หรือ การกระท าทางกาย คือ ความสามัคคีร่วมแรงกายของผู คนในสังคมในการกระท าต่างๆ ที่
ถูกต้องดีงาม เป็นประโยชนตนและส่วนรวม เมื่อผู้น ามีการกระท าที่มีความสุจริตไม่โกงกิน บ้านเมืองก็มีความ
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามีการพัฒนาอย่ างทั่วถึงเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย เมื่อผู้น าไม่ทุจริตคดโกง ลูกน้องก็ไม่กล้า ถ้าผู้น าทุจริตลูกน้องก็ท าตาม ซึ่งธรรมะข้อนี้มีความส าคัญต่อบ้านเมือง
เป็นอย่างมาก กายกรรม หรือการกระท าทางกาย 3 อย่าง ได้แก่  
  1) เว้นจากการฆ่าสัตว์ (ปาณาติปาตา เวรมณี) เพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่ วมกันโดยสันติวิธี คิดถึงใจเขาใจเรา รู้จัก
การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ไม่ใช้วิธีท าลายผู้ด้อยกว่าอย่างโหดร้ายทารุณ และต้องการให้มนุษย์รู้จักให้อภัยกัน ไม่จอง
เวรกัน ไม่สร้างเวรภัยให้แก่กันและกัน 

                                         
๑๑วิทยากร เชียงกูล.). แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล.(กรงุเทพฯ : สายธาร.๒๕๔๙),หน้า ๗-๘. 
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  2) เว้นจากการลักทรัพย์ (อทินนาทานา เวรมณี) เพ่ือต้องการให้มนุษย์หาเลี้ยงชีพในทางสัมมาอาชีพ (อาชีพ
สุจริต) หลีกเลี่ยงการท ามาหากินที่เบียดเบียนบุคคล ก่อทุกข์ให้บุคคลอ่ืน ต้องการให้สร้างตัวด้วยสติปัญญา ด้วย
ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และไม่ต้องการให้มนุษย์ก่อเวรภัยให้แก่กันและกันด้วยเรื่องการท ามาหากิน 
  3) เว้นจากความประพฤติผิดในกาม (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) เพ่ือต้องการให้มนุษย์เคารพในสิทธิ์ของ
เพ่ือนมนุษย์ (สิทธิมนุษย์ชน) ด้วยเรื่องคู่ครองต้องการให้มนุษย์รักษาเชื้อสายมนุษย์ด้วยกันไว้ ให้รู้จักควบคุมอารมณ์
ปรารถนา ในเรื่องเพศได้ และป้องกันความผิดทางเพศและป้องกันอาชญากรรมทางเพศได ้
 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักกายสุจริต : สู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต้องเริ่มจาก ผู้บริหารหรือ ปัจเจก
บุคคล หากในระดับปัจเจกบุคคล น าหลักของกุศลกรรมบถด้านกาย ด้วยการท าให้เป็น เพ่ือก้าวไปไปข้างหน้า ด้วยการน า
แนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตให้ได้ ด้วยการ  
  ๑.ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน แต่จงช่วยเหลือเกื้อกูลเขา เพราะทุกคนต่างรักชีวิตของตนเองทั้งสิ้น เราจึงควรเห็นใจกัน 
ด้วยการไม่รังแก ไม่เบียดเบียนกัน กระท าด้วยความปรารถนาดี มีเมตตา และช่วยเหลือ เป็นกรุณา เป็นการกระท าที่
ถูกต้อง เพราะรายละเอียดของปาณาติบาต มิใช่ว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียวก็หาไม่ แต่ในระดับปัจเจก
บุคคลต้องมีการไม่ท าร้ายคนในครอบครัวมีภรรยา บุตร ธิดา เป็นต้น หากจะท าร้ายด้วยอาวุธต่าง ๆ มีมีด และไม้ หรือ
แม้แต่มือ แต่ให้มีใจละอาย ภรรยา บุตร ธิดา ต่างกลัวเจ็บ กลัวตาย ทุกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตต่างเก้ือกูลต่อกัน ไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง พยายามตั้งความปรารถนา ให้มีความแน่วแน่ว่า ตัวเองต้องมีความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนร่วมโลก ไม่มุ่งท าร้ายกัน 
ไม่ใช้งานจนเกินก าลัง ตบตีให้เจ็บปวด ให้พิการหรือเสียโฉม แต่ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน  
  ปัจเจกบุคคลที่ท าไม่ถูกทาง คือ งดเว้นจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ แม้แต่ท าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
อาจจะได้รับผลย้อนกลับ หรือได้รับผลตอบแทน คือ ระยะเวลาของชีวิตปัจเจกบุคคลนั้น อายุจะลดน้อยลง หรืออาจต้อง
เจ็บป่วยพิการได้ ซึ่งเป็นผลกรรมที่อาจตอบแทน แต่หากมองในมุมตรงกันข้าม ปัจเจกบุคคลมีการท าที่ ถูกต้อง ด้วยการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมมีผลคือความแช่มชื่นทั้งสองฝ่าย เท่ากับเป็นการเพิ่มยาบ ารุงชีวิตให้ยืนยาวต่อไป  
  ๒. ไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน หรือสิทธิของผู้อ่ืน แต่จงแบ่งปันและบริจาค การเบียดเบียนทรัพย์สิน หรือ
กรรมสิทธิ์ของใครก็ตาม ถ้าท าด้วยเจตนาถือว่าลักขโมย ฉ้อโกง การเอาสมบัติของผู้อ่ืนมาเป็นของตัวเอง เป็นการลัก
ทรัพย์ ซึ่งเกิดจากความโลภ เป็นพวกหิวจัด ได้แล้วไม่รู้จักพอ แม้ปัจเจกบุคคลนั้นจะมีฐานะ มีต าแหน่ง มีความสุขทางวัตถุ 
แต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จักอ่ิม จะเป็นคนเห็นแก่ได้ ซึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่เห็นได้ชัด เช่น ฉ้อโกง เอาต่อหน้า ตู่ กอบโกย 
ปล้น ค้าของเถื่อน คอรัปชั่น เป็นต้น  
  การกระท าที่ผิด ๆ ที่เกิดจากความโลภ ความอยากได้ เพราะมีความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ย่อมมีผลต่อตนเอง
คือ เหตุลักทรัพย์ ผลต้องติดคุก ฉ้อโกง ต้องมีคดี หรือแม้แต่การปอกลอก กอบโกย ยักยอกเอาสมบัติของส่วนรวม ตนเอง
ต้องสูญเสียทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกฉกชิงวิ่งราว ถูกขู่กรรโชกทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ เป็นต้น  
  ปัจเจกบุคคล หากท าให้ถูกต้องถูกทาง กระท าด้วยความไม่โลภอยากได้ของเขา เคารพในกรรมสิทธ์ในทรัพย์
สมบัติของภรรยา สามี บิดา มารดา ของบุตรธิดา และผู้อ่ืน ไม่คิดจะลัก หรือหยิบไปโดยไม่ได้อนุญาต และมีการงดเว้น
จากพฤติกรรมดังกล่าว หากงดเว้นได้ จะเป็นการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เป็นเหตุให้ได้ความรัก ความนับถือ ความเกรงใจ
ตอบแทน จะมีบริวาร มีพรรคพวก คนที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนมาก่อน เมื่อถึงคราวต้องการความร่วมมือร่วมใจ ก็
จะได้รับความช่วยเหลือ กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะส าเร็จได้  
  ๓.ไม่ส าส่อนทางเพศ แต่จงพอใจเฉพาะคู่ของตนเอง ปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ทุกวันนี้ในการด าเนินชีวิต คือ การมี
สัมพันธ์ทางเพศกับคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง เกิดเพราะการได้เห็นคนหน้าตาสวย หล่อ การได้ยินค าหวานหู ชวนให้
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ติดใจ การได้ใกล้ชิด การได้สัมผัสแตะต้องตัว ท าให้มนุษย์เกิดการรู้ การเห็น และติดใจอยากได้ไปเรื่อย ๆ หากควบคุม
ตนเองไม่ได้ ย่อมจะติดบ่วงแห่งมาร แห่งความอยากไม่มีที่สิ้นสุด  
  การประพฤติส าส่อนทางเพศ เป็นการท าความผิดที่ร้ายแรงควรจะละเลิก เพราะเป็นการเบียดเบียนท าร้าย
ผู้อ่ืนในสิ่งที่รักใคร่หวงแหน เพราะชายนั้น ไม่ควรมีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง มีหญิงต้องห้าม 
คือ หญิงที่มีสามี หญิงที่มีพ่อแม่ ญาติดูแล หญิงที่เป็นเถือกเถาเหล่ากอ มี ย่า ยาย แม่ ลูก หลาน เป็นต้น ส่วนหญิง ก็ไม่
ควรมีเพศสัมพันธ์กับชายอ่ืนที่ไม่ใช่คู่ของตน มีชายต้องห้าม คือ ชายมีภรรยา ชายที่เป็นเถือกเถาเหล่ากอ มีปู่ ตา พ่อ ลูก 
หลาน ภิกษุสามเณร  
  
วจีสุจริต : สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 วจีสุจริต หรือ วาจาสุจริต คือ การกระท าทางวาจา คือ แม้วาจาจะดูแล้วไม่น่าจะมีความส าคัญต่อการบริหาร
ปกครอง แต่โดยความเป็นจริงแล้วมีความส าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการใช้ค าพูดความสามัคคีของผู คนในสังคมใน
การพูดติดต่อสื่อสารกันด้วยค าพูดที่จริง เหมาะสม ออนหวาน เช่น การพูดโน้มน้าวจิตใจคน การพูดประสานคน การ
เจรจาต่อรอง งานด้านการทูต “ก่อนพูดเราเป็นนายของค าพูด แต่หลังพูด ค าพูดจะกลายเป็นนายของเรา” 
 วาจามีความส าคัญในด้านในการบริหารประเทศ การแถลงนโยบาย การอภิปรายในรัฐสภา  การพูดใน
สถานการณ์เช่นนี้  มีผลกระทบต่อผู้คนโดยภาพรวม เพราะมีจุดประสงค์ในการพูดที่ชัดเจน เป็นการพูดเพ่ือความเข้าใจ
ของคนในชาติและการอยู่ร่วมกันของชนในชาติอย่างสงบสุข  ผู้น านั้นมีอยู่หลายแบบ การเป็นผู้น าต้องมีการหล่อหลอม 
ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นผู้ปกครองหรือผู้บริหารในระดับองค์กร ถือว่า
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้ประเทศชาติเจริญได้ ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญแก่ผู้น าว่า ต้องเป็นคนฉลาด
มีพลัง ไม่อ่อนโยนเกินไป ไม่แข็งกร้าวเกินไป ประพฤติตนเป็นกลาง คือ ใครท าดีต้องให้รางวัล ใครท าชั่วต้องลงโทษ ดัง
พระพุทธพจน์ที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ” แปลว่า ก าราบคนที่ควรก าราบ ยกย่องคนที่ควรยก
ย่อง๑๒การบริหารงานในองค์กรเช่นนี้ จึงได้ทั้งใจคนและงานจึงจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ และจะต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่หมู่คณะ ด้วยการด ารงมั่นในสุจริต รักษาศีล ๕ หลีกเว้นจากอบายมุขเป็นต้น จึงจะถือว่าเป็นนักบริหารที่
ดีได้ เนื่องจากการใช้วาจาเป็นสื่อส าคัญในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังจึงจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนมาเกื้อหนุน  
 ผู้น าที่ดีต้องมีปิยวาจาคือ มีวาจาเป็นที่รัก สร้างสรรค์ให้เกิดความกลมเกลียว ความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้น 
การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะ
ส าหรับกาลเทศะ เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น 
จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อ
เจ้อ เนื่องจากวาทะของผู้น า ย่อมสมานไมตรีต่อบุคคล ในองค์กรต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีก าลังใจที่จะ
ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนไปสู่ความเจริญ สู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมที่จะตั้งใจท างาน ไม่ท้อถอย 
และท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุจริตใจ บริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบได้ เมื่อ
พูดอย่างไรก็ท าอย่างนั้น  ท าอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อทุกคนโดยเสมอภาคไม่เห็นแก่พรรคพวก
เพ่ือนพ้อง ย่อมท าให้เกิดความศรัทธา เชื่อฟัง และความเชื่อมั่นในตัวผู้น า และท าให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคือ
ประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ 
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๘๒๒ 
  สรุปได้ว่า การบริหารที่ดี ผู้น าหรือผู้บริหาร จะต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ อันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายคลายความ
เชื่อถือ ไม่ใช้วาจายุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกเลี่ ยงการกล่าวถึงใครในแง่ร้าย ให้กล่าวถึง
เรื่องที่ไม่พาดถึงบุคคลในทางที่จะท าให้เขาเสียหาย พูดในทางที่จะเกิดความรู้ ไม่กล่าววาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก จะท า
ให้ขัดเคืองกันและเป็นการน่าละอาย ต้องพยายามใช้ค าพูดที่เหมาะสมที่ควร การพูดวาจาไพเราะย่อมเป็นที่นิยมชมชอบ
แก่ผู้ได้ยินได้ฟังมาก ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย ผู้ร่วมงาน หรือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ท างานด้วยความสุข มีกัลยาณมิตร และ ตั้งใจท างาน ก่อให้เกิดความม่ันคงในองค์กรตลอดไป 
  ในยามที่บ้านเมืองเกิดการขัดแย้งกัน วาจาของผู้น าจะเป็นสิ่งชักจูงผู้คนให้มีการประสานประโยชน์เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้นจากวิกฤตไปได้ หรือในสภาวะที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้น ผู้น าควรต้องระมัดระวัง
วาจามากขึ้น ค าพูดเพียงค าเดียวอาจก่อให้เกิดจลาจล สงครามระหว่างประเทศ หรืออาจท าให้วิกฤตกลายเป็นโอกาส
สามารถเชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชาติให้กลมเกลียวยิ่งขึ้นได้  เมื่ออยู่ในภาวะปกติ ผู้น าต้องเป็นผู้ประสานทั้ง
คน และประโยชน์  มีความสามารถในการจูงใจให้เกิดความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมคือประเทศชาติ ซึ่งหากผู้ปกครองมีธรรมะหรือคุณธรรมในการ
ปกครองมากเท่าใดก็จะยิ่งท าให้ความศรัทธาเกิดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และประพฤติปฏิบัติตามผู้น ามากเท่านั้น ดังพุทธพจน์ที่
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบผู้น าเป็นเสมือนโคจ่าฝูงว่า 
  เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน  เพราะมีผู้น าไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์
ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใด ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นมีความประพฤติ ไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอย
ประพฤติซ้ าเสียหาย แว่นแคว้นทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม 
  เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้น าที่ ไปตรง ฉันใด ในหมู่
มนุษย์ ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติ ชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอย
ด าเนินตาม ทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุข หากผู้ปกครอง ตั้งอยู่ในธรรม๑๓ 
  พุทธพจน์นี้  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของผู้น าที่มีต่อความอยู่รอด และสวัสดิภาพขององค์กร  ท าให้
องค์การและการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลในสังคมองค์กรนั้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเกิดความสงบสุข และมีความ
ยั่งยืน  และเกิดความสงบสันติสุข ในสังคมและประเทศชาติ  
 สรุปได้ว่า สัมมาวาจาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือการมีวาจาสุจริต เป็นวาจาจริง  ไพเราะ และ
ประกอบด้วยประโยชน์ ท าให้การด าเนินชีวิตเกิดประโยชน์ เพราะไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  นอกจากนี้สัมมาวาจายังให้ผลที่
เกื้อกูลต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ ในด้านสังคม การน าหลักสัมมาวาจามาใช้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง  ด้าน
การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การพัฒนาในทุกรูปแบบ ย่อมท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเท่ากับได้วางรากฐานทาง
จริยธรรมไว้ให้แก่สังคม  และสร้างสรรค์ให้ขยายวงกว้างออกไปเพ่ือประโยชน์สุขกับส่วนรวม  ในการน าหลักสัมมาวาจา
มาใช้กับสังคมส่วนรวมนั้น  ผู้น าประเทศหรือผู้มีอ านาจในการปกครองได้แก่รัฐบาลหรือผู้แทนประชาชนควรเป็นตัวอย่าง
การประพฤติปฏิบัติในการใช้วาจาที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่กล่าวเท็จ ไม่หลอกลวง ไม่หาเสียงด้วยการใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆ
นานาเพ่ือให้ตนได้เข้ามามีอ านาจ ควรมีความจริงใจซึ่งกันและกัน จริงใจต่อประชาชน ไม่ใส่ร้ายป้ายสี  พูดจาว่าร้ายกัน 
รัฐบาลควรมีนโยบายที่ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ บริหารราชการบ้านเมือง
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่คอรัปชั่น และส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสท างานได้อย่างเต็มที่  เพ่ือประโยชน์ของตนและผู้อ่ืน 
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๘๒๓ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้ประเทศชาติและสังคมได้ยกระดับการพัฒนา และน าความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่
สังคมต่อไป 
มโนสุจริต : สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 มโนสุจริต หรือ การกระท าทางใจ คือ ความสามัคคีของผู้คนในสังคมในการคิดพิจารณาในการแกไขปัญหา การ
แสดงออกมาทางความคิดเห็น ที่ผู้น าสูงสุดจะต้องแสดงให้ผู้ใต้ปกครองได้เห็น หรือที่เรียกว่าการแสดงวิสัยทัศน์ และการ
ปฏิบัติที่มีประโยชนต่อสังคมประเทศชาติ มโนกรรม คือการกระท าทางใจ 3 อย่าง๑๔ 
  1) ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา (อนภิชฌา) 
  เพ่ือต้องการให้มนุษย์ยินดีพอใจ เฉพาะในทรัพย์สมบัติ ซึ่งเป็นของตัวโดยถูกต้อง ไม่ดิ้นรนทะเยอทะยาน
เพ่ือให้ได้ทรัพย์ของคนอ่ืนมาโดยไม่ถูกต้อง และต้องการให้มนุษย์รู้จักแสวงหาความสุขทางใจด้วยตนเอง ด้วยความยินดี
พอใจนั้น 
  2) ความไม่คิดปองร้ายคนอื่น (อพยาบาท) 
  เพ่ือต้องการให้มนุษย์เป็นคนหนักแน่น รู้จักระงับใจ ระงับอารมณ์ได้ รู้จักปล่อยวางความคิดอาฆาตจองเวร
กันและกัน และต้องการให้มนุษย์หาความสุขทางใจ ไม่ต้องเดือดร้อนดิ้นรน เพราะความอาฆาต 
  3) ความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม (สัมมาทิฎฐิ) 
  เพ่ือต้องการให้มนุษย์เป็นคนมีเหตุผล รู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ไม่เป็นคนงมงาย เชื่อง่าย มี
ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เข้าถึงสภาวะต่าง ๆ ด้วยปัญญา และรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง เป็นการให้อิสระ
ในทางความคิด ให้รู้จักคิดถูก คิดเป็น ใช้เป็น และประยุกต์เป็น 
 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักมโนสุจริต : สู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องเริ่มจาก ผู้บริหารหรือ ปัจเจก
บุคคล ที่มีปัญญาเป็นเครื่องชี้น า มีการไม่ละโมบอยากได้ของของใคร ใจพร้อมจะเผื่อแผ่ ไม่คิดร้ายใคร ให้มีใจเมตตา
ปรารถนาให้ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจหลักกรรม เห็นชอบตามท านองคลองธรรม ต้องอยู่ในกระบวนการของ
การคิดให้ถูกต้องของปัจเจกบุคคล คือ  
  ๑.ใจของปัจเจกบุคคลต้องระวังไม่ให้เป็นผู้มีความโลภมาก อยากได้ทรัพย์สินของคนอ่ืน เพราะหากมี
ความรู้สึกนึกคิดอยากได้ เพราะการเห็นทรัพย์สินของคนอ่ืน แล้วชอบใจ จะเกิดการได้พบ ได้ยิน ได้ฟัง และมีความ
เกี่ยวพันในสิ่งนั้น ถ้าชอบใจมาก ก็อยากได้มาก จนเกิดความโลภ เกิดความเห็นแก่ตัว แต่หากปัจเจกบุคคลพยายามคิดให้
ถูกต้อง ถูกทาง คิดด้วยความเสียสละ ลดละความอยากได้ให้น้อยลง ความอยากได้ในทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามที่ประสาท
สัมผัสได้รับรู้ จะส่งผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลคือ การกินดื่ม เที่ยวเตร่ หลงใหลได้ปลื้มกับวัตถุ จะอยู่ในเกณฑ์พอดี 
การด ารงชีวิตจะอยู่เป็นสุข ใจไม่ดิ้นรนทะยากอยากได้ของผู้อ่ืน  
  ๒. ใจของปัจเจกบุคคลระวังไม่ให้มีจิตคิดร้าย เพราะความพยาบาท จะท าให้ใจขุ่นเคืองมองเห็นสิ่งใดก็ไม่
ถูกใจ จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ชิงชังคนอ่ืนอยู่ตลอด จนท าให้กลายเป็นความโกรธ เกลียดทุกสิ่ง กลายเป็นคนมองโลก
ในแง่ร้าย ท าให้อารมณ์ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตคิดไปในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจคนรอบข้าง จะท าให้เกิดการเบื่อ
หน่ายแต่ไม่คลายความก าหนัด ใครอยู่ใกล้จะหงุดหงิดจนถึงกับโกรธ แต่หากปัจเจกบุคคล ปรับทัศนคติเสียใหม่ ด้วยการ
พยายามมองโลกตามความเป็นจริง เห็นใจในความบกพร่องของผู้อ่ืนและให้อภัยต่อความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยกัน จะ

                                         
 ๑๔ปายาสิราชัญญสูตร มหาวัคค์ ทีฆนิกาย สัตตันตปิฎก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ 



๘๒๔ 
เกิดความคิดดี ปรารถนาดี มีเมตตา คิดแต่จะอภัยให้กัน ไม่คิดพยาบาทจองเวรกัน ปัจเจกบุคคลก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
สุข 
  ๓. ใจของปัจเจกบุคคลต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความดี ความชั่ว ซึ่งเป็นคุณธรรมของปัจเจกบุคคล
ทุกคนที่ต้องมี หากปัจเจกบุคคลมีจุดเริ่มต้นของการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง จะเป็นหนทางในการน าความเห็นที่ถูกต้อ งเป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตได้ เพราะหากมีความเห็น ความเชื่อที่ชัดเจนว่า ความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร อะไรเป็นสิ่งถูก 
สิ่งผิด มีศรัทธาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความดี ความชั่วอย่างไม่สั่นคลอน เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
จะท าให้ปัจเจกบุคคลท าแต่กรรมดี ปฏิเสธกรรมชั่ว จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ มั่นคง กล้าหาญ จะมองสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง หากปัจเจกบุคคลปฏิบัติสม่ าเสมอ ก็สามารถแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดข้ึนได้ จากการคิด 
สรุป 

สุจริต มาจากบาลีว่า “สุ บทหน้า” แปลว่า “ดี งาม และง่าย”  และ “จร ธาตุ” แปลว่า “ประพฤติ”  รวมเป็น 
“สุจริต” แปลรวมกันว่า “ความประพฤติดี, ความประพฤติงาม,  และการประพฤติปฏิบัติในวิถีที่เรียบง่าย  การประพฤติ
ดี งาม และง่ายนั้น สะท้อนผ่าน ๓ ลักษณะ คือ 

(๑) กายสุจริต เป็นการประพฤติดี และงดงามทางกายโดยงดเว้นจากการไม่เบียดเบียน และฆ่าสัตว์ (ปาณาติบาต) 
การไม่แย่งชิง คดโกง ยักยอก และลักพาสิ่งของที่เจ้าของมิได้อนุญาต (อทินนาทาน) และการประพฤติผิดในเรื่องกามคุณ
จนขาดความส ารวมระวัง (กาเมสุมิจฉาจาร) 

(๒) วจีสุจริต เป็นการประพฤติดี และงดงามทางกาย โดยการงดเว้นจากการพูดเท็จ และบิดเบือนเพ่ือให้มา หรือ
ให้บุคคลอ่ืนในทางที่ผิด (มุสาวาท) การพูดจาเหน็บแนม และส่อเสียดบุคคลอ่ืน (ปุสุณวาจา) การพูดค าหยาบคายเพ่ือให้
คนอ่ืนเจ็บใจ (ผรุสวาจา) และการพูดจาเพ้อเจอ หาสาระมิได้จากการพูดเหล่านั้น (สัมผัปปลาปะ) 

(๓) มโนสุจริต เป็นการประพฤติดี และงดงามทางจิตใจ โดยการไม่เพ่งเล็งที่ จะแสวงหาช่องทางเพ่ือให้ทรัพย์
สมบัติของคนอ่ืน (อนภิชฌา) การไม่ผูกพยาบาทจองเวรคนอ่ืน (อพยาบาท) และการมีความคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
มีปัญญาคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง (สัมมาทิฐิ) 

การน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  การบริหารงานในองค์กรสามารถน าทางชีวิตของคนไทยให้
อยู่ ร่วมกันด้วยความสุขและสันติในการสร้างสรรค์ ประโยชนให้แกตนและสังคมไดอย่างสมดุลหากผูคนในสังคมให้
ความส าคัญในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักสุจริตธรรมแลวผลที่เกิดขึ้นก็สามารถเป็นประโยชนในชีวิตของตน
และส่วนรวมไดจริงอย่างยั่งยืน 
 
เอกสารอ้างอิง 
 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
2539. 

 
ข้อมูลทุติยภูมิ 

จรัส สุวรรณเวลา.  จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน.กรุงเทพฯ :  
   ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ๒๕๔๖. 



๘๒๕ 
ปกรณ์ มณีปกรณ์.  “ปัญหาสังคมไทย” ใน สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  และ เอกวิทย์  มณีธร.(บรรณาธิการ).   
   มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : เวิลด์เทรด ประเทศไทย .๒๕๕๙. 
ประเวศ วะสี. ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคมไทย.“ระเบียบวาระแห่งชาติปฏิรูปสังคมไทย”ในชัยวัฒน์  
   สุรวิชัย. กรุงเทฯ : มปท. ๒๕๔๖. 
สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ . รัฐประศาสนศาสตร์  : แนวคิดและทฤษฎี .  กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์. ๒๕๔๙.
วิทยากร เชียงกูล. แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล.  กรุงเทพฯ : สายธาร. ๒๕๔๙.  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม , พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส  พระบาทสมเด็จพระ 
   ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม ,  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ 
   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , ๒๕๕๒ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒๖ 
 
 
 

แนวคิดภาวะผูน้ าตามหลักพรหมวิหารธรรม 
 

พระครูวิจิตรธรรมโชติ   
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์แนวคิดภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นมิติมุมมองทาง
พระพุทธศาสนาโดยมี พุทธภาษิตที่พระพุทธองค์กรทรงตรัสสอนถึงผู้ปกครองเมืองหรือรัฐหรือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าใน
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งให้ระลึกถึงความมีเมตตาเป็นจุดเริ่มต้นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมกันเกิด แก่เจ็บ และตาย
เหมือนกันในโลกใบนี้ และเป็นเครื่องค้ าจุนโลกนี้ไว้ให้เกิดความสุข ความสงบได้ว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลว่า 
เมตตาธรรมค้ าจุนโลกพร้อมทั้งความกรุณา มุทิตา และอุเบกขาที่จะต้องมีอยู่ในตัวของผู้น าทุกคนจึงจะเรียกว่า ภาวะผู้น า
ในทัศนพรหรวิหารธรรม 
 
Keyword :ภาวะผู้น า, พรหมวิหารธรรม. 
 
Abstracts 
 
 This article aims to analyze the concept of leadership based on Brahmavihadhammaas a 
religious dimension with. Proverbs organization that Buddha had taught, parents, city, state, or who 
serve as leaders in specific locations, one to commemorate the beginning of a benevolent beings who 
happen to share the pain. and was the same in this world. And sustains the world is to be happy. Peace 
that "If Allah corporate logo, the busier busierGamera eye" means mercy sustains the world. The 
compassion, sympathetic joy and equanimity that has to be the leader in every so called. Leadership 
in the visual or Brahmavihadhamma. 
 
Keyword :leadership,Brahmavihadhamma. 
 
บทน า  
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีวิตของแต่คนเมื่อรวมกลุ่มกัน
มากขึ้นท าให้สังคมเริ่มมีปัญหาการทะเลาะ รบร่าฆ่าฟันกันอย่างโหดเหี้ยมมาตั้งแต่ ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ก็ยัง
เบียดเบียนกันตลอดเวลาท าให้สังคมจึงต้องการบางสิ่งบางอย่างเพ่ือจะเข้ามาก าหนดวิถีปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบที่มนุษย์
ควรจะอาศัยอยู่ในโลกใบนี้มากที่สุดนั่นก็คือ ภาวะผู้น าที่สามารถก าหนดชะตาชีวิตทางสังคมมนุษย์ให้ด ารงตนเองอยู่ได้ 
เพราะภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางความคิด และวิถีปฏิบัติของสังคมอย่างมากซึ่งเห็นได้จากสังคมไม่เคยว่างเว้นการจากการมี
ผู้น า แต่หากสังคมใด องค์กรใด หรือประเทศใดขาดผู้น าที่มีสติปัญญา ขาดเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์จะท าให้สังคมนั้น
ล่มสลายทางด้านคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง มีแต่การเบียดเบียน และท าลายชีวิตซึ่งกันและกันดังปรากฏมาในหลาย ๆ ประเทศ
ไทยที่รัฐเผด็จการทหาร หรือผู้น าที่มีความโหดเหี้ยมต่อประชาชน หรือแม้กระทั่งในรัฐที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยที่
สนับสนุนนายทุนข้ามชาติเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพยากรที่ส่งผลต่อความล าบากยากเข็ญในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน อย่างนี้ก็เรียกว่า ขาดภาวะผู้น าเช่นกัน  



๘๒๗ 
 ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาได้ยกย่องผู้น าที่มีพรหมวิหารอย่างมากซ่ึงเป็นเครื่องน าทางส าหรับผู้ที่เป็นหัวหน้า ผู้ที่
เป็นผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้น าประเทศและผู้น าโลกย่อมต้องสร้างเกาะปกป้องกันที่จะไม่ให้ใช้
อ านาจไปในความหลงระเริงในอ านาจที่ตนเองมีอยู่อย่างไร้ปราณี ซึ่งจะน าไปสู่จุดจบของโลกในที่สุด เพราะฉะนั้น พระ
พุทธองค์กรทรงตรัสสอนเป็นพุทธภาษิต เช่นเรื่องเมตตาไว้ว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลว่า เมตตาธรรมค้ าจุนโลก
เพราะนั้นหมายถึง ชะตาความสุขของสังคมขึ้นอยู่กับผู้น าที่น าพาไปสู่เป้าหมายของแบบแผนปฏิบัติตามพฤติกรรรมของ
ผู้น า หากผู้น ามีคุณธรรมส าหรับการปกครองบ้าน ประชาชนก็เป็นสุข แต่หากผู้น าไม่ใช้คุณธรรมในการปกครอง 
ประชาชนก็จะเป็นทุกข์ดังพระด ารัสที่ทรงตรัสไว้ว่า ถ้าผู้น าไม่ตั้งอยู่ในธรรม ประชาชนก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วย๑๕ ดัง
ข้อความที่ว่า “เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็คดเคี้ยวตามกัน ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองก็ประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย ”๑๖ซึ่ง
นอกจากนี้จะมีเรื่องเมตตา ผู้น ายังจะต้องสร้างมีเงื่อนไขของความกรุณา มุทิตา และอุเบกจึงจะครบองค์ประกอบของ
พรหมวิหารธรรมหรือครบธรรมส าหรับผู้ปกครอง กล่าวได้ว่า ความมีคุณธรรมในการน าพาสังคมหรือประเทศชาติล้วนอยู่
ภายใต้อิทธิพลของผู้น าในสังคมหรือประเทศชาตินั้นท าให้องค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะของภาวะผู้น าจึงถูก าหนดไว้
อย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มีพรหมวิหารธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันที่จะสร้างโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยความสุขอย่าง
แม้จริง เพราะพรหมวิหารธรรมนี้เป็นสิ่งที่จะท าให้โลกอยู่รอดต่อไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่โลกให้ความสนใจและตระหนักถึงอิทธิพลต่อการใช้อ านาจของผู้น า
เพราะโลกต่าง ๆ ตกอยู่การชี้น าของบุคคลหรือกลุ่มที่ใช้อ านาจไปในสิ่งที่ตนเองต้องการหากผู้น ามีคุณธรรมประเทศชาติ
นั้นจะสงบสุขและเกิดสันติภาพ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่หากผู้ไร้ความเป็นผู้น าประเทศชาติหรือสังคมจะเกิด
ความทุกข์อย่างมหาศาลเช่นกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจต่อแนวคิดภาวะผู้น าจะสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกซึ่ง ค าว่า ผู้น า ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Leadership” ซึ่งมีความหมายในท านองเดียวกันว่า “Being a leader; 
power of leading, the qualities of a leader” หมายถึง ผู้น าไปสู่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์แก่มหาชน การน าไป
ในทางชั่ว ต่ า เสียหาย เช่น เป็นหัวหน้าโจรพาลูกน้องไปปล้นหรือลักขโมย หรือการตั้งตนเป็นหัวหน้าไปพาคนค้ายาเสพ
ติด ก็คงไม่นับว่าเป็นผู้น าหรือมีภาวะผู้น า เพราะไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่ดีงาม และมิได้ตั้งอยู่บนฐานแห่งศีลธรรม 
คุณธรรม และสติปัญญา๑๗บุคลิกภาพในการกระท าการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้องประกอบด้วย
บุคลิกภาพและสถานการณ์ของกลุ่มซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เพ่ือให้มีภาวะผู้น าครอบง าบุคคล
อ่ืนได๑้๘ 
 การจัดกลุ่มทางทฤษฎีความเปนภาวะผูน าที่เปนองคประกอบประการหนึ่งซึ่งท าให้สังคมหรือองฺค์กรมุ่งสู่เป้าหมาย
อย่างรวดเร็วโดยเปนการใชพฤติกรรมของผูน าแตละคนที่สะสมจากประสบการณหรือการรับรูเพ่ือใชในการชักจูงใหผูใต
บังคับบัญชาเต็มใจท าตามที่ผูน าตองการไดส าเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเปนภาวะผูน า 
ซ่ึงแบงออกเปน๓กลมุใหญ่ๆ๑๙คือ   
 ๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผูน าเปนกลุมที่เนนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่มีอยูในตัวผูน าเชน สติปญญา ความ
รับผิดชอบ กลาวอีกนัยหนึ่งเป็นกลุมที่พยายามแสวงหาค าตอบวา ผูน าควรเปนคนเชนใดรวมยังมีเชื่อเรื่องผู้น าทาง
สายโลหิตหรือการสืบสันตวงศ์ตามแนวคิดของระบบกษัตริย์อีกด้วย 

                                         
๑๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔. 
๑๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. 
๑๗พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), สงฆ์ผู้น าสังคม, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า 

๕๓.   
๑๘Emory S. Bogardus, Leaders and Leadership, (New York : Appleton-century-Croffs, ๑๙๓๔), p. ๓๑๓. 
๑๙ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๓๗. 



๘๒๘ 
 ๒.ทฤษฎีความเปนผูน าเชิงพฤติกรรมศาสตร หรือพฤติกรรมผูน าเปนกลุมที่มงุเนนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูน าที่แสดงออกมากลุม นี้พยายามแสวงหาค าตอบวา ผูน าควรมีพฤติกรรมอยางไรซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการทางด้านวุฒิ
ปัญญาของพฤติกรรมของภาวะผู้น าค่อนข้างมากกว่าทฤษฎีอื่น ๆ  

๓.ทฤษฎีความเปนผูน าเชิงสถานการณ เปนกลุมที่เนนศึกษาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนภาวะผู
น ากลุมนี้ จะพยายามตอบค าถามที่วา ผูน าจะตองเรียนรูสถานการณอะไรบาง เพ่ือที่จะไดน าคนอ่ืนได้ซึ่งสิ่งที่จะอธิบายได้
ดีที่สุดน่าจะอยู่ที่ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ที่เกิดปัญหาและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันทันเวลา 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของทฤษฎีผู้น าที่ถูกจัดอยู่ในระบบของการศึกษาคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างมากในปัจจุบันโดยการศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนหรือการพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสได้อย่างไร ซึ่งมีฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น าที่มุ่งสนใจเกี่ยวพฤติกรรมของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่ออ่ืน แต่
ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าทฤษฎีภาวะผู้น าจะถูกน าเสนอและการอธิบายถึงตัวของผู้น าที่สามารถน าพากลุ่ม น าพาองค์กรของ
ตนเองไปสู้เป้าหมายได้ หากเป็นประเทศชาติก็จะสามารถสร้างความสุข สร้างสันติภาพ และความสงบภายในประเทศ
เหมือนกันบางประเทศที่สามารถท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับความสุขได้ ในขณะที่แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าที่
น าเสนอหรือน ามาศึกษาวิเคราะห์มักจะเห็นถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของภาวะผู้น าที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นหรือต่อ
ประชาชนในสังคมนั้น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พลังกายและพลังประสาท ผู้น าต้องมีพลังกายและพลังประสาทเข้มแข็งมีก าลังใจกล้าแกร่ง มีความอดทนกว่า
คนธรรมดา  
 ๒. รู้จุดหมายและแนวทางที่จะน าประเทศ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผู้น าต้องมี คือการมีนโยบาย หรือ
แผนปฏิบัติงานที่จะท าให้เสร็จก่อนหรือหลัง ผู้น าต้องรู้ว่า เป้าหมายในการน าประเทศนั้นมุ่งหน้าไปในแนวทางใด  
 ๓. ความกระตือรือร้น ผู้น าต้องมีความกระตือรือร้น บากบั่นขวนขวายที่จะท าเป้าหมายของตนให้สัมฤทธิผลให้ได้ 
ความกระตือรือร้นจะท าให้เขายึดมั่นอยู่กับเป้าหมายและแผนงานอันนั้น ทั้งจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพลอยกระตือรือร้น
ในการท างานไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการตามแผนงานนั้นราบรื่นขึ้น 
 ๔. ความเป็นมิตรและความรัก ผู้น าต้องมีความรักและความเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับ บัญชา มีความโอบอ้อมอารี เอ้ือ
อาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงาน และประชาชน เมื่อมีโอกาสก็จะแสดงความห่วงใยให้ปรากฏ การรู้จักครอบครัวของ
บริวาร และการไต่ถามทุกข์สุขของบริวารและคนในครอบครัวของเขา จะเป็นพลังเสน่ห์ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างศรัทธาใน
ตัวผู้น าให้แนบแน่นต่อไป 
 ๕. ความน่าเชื่อถือ ผู้น าจะต้องท าตนให้น่าเชื่อถือ พูดจริงท าจริง ท าสัญญาประชาคมไว้แล้วต้องท าตาม ไม่เป็นคน
เหลาะแหละโลเล หรือท้อแท้ จับจอ บริวารและคนใกล้ชิดจะได้มีความมั่นใจว่า พวกเขาสามารถฝากอนาคต และ
ผลประโยชน์ของพวกไว้กับผู้น าได้ ผู้น าจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อคุณค่า หรือมาตรฐานทาง
ศีลธรรมของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 
 ๖. ความกล้าตัดสินใจ ความกล้าตัดสินใจเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น า ปัญหาที่เผชิญหน้าผู้น า
นั้นล้วนแต่เป็นปัญหาส าคัญ ๆ เกี่ยวกับความเสื่อมถอยหรือความรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
 ๗. สติปัญญาความรอบรู้ ผู้น าควรเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้เรื่องราวต่าง ๆ กว่าคนส าคัญทั่วไป แต่ใน
บางโอกาส บางสถานการณ์ ผู้ที่ได้รับมติให้เป็นผู้น าอาจมีสติปัญญาไม่เลอเลิศเหนือบุคคลธรรมดา แต่ความเฉลียวฉลาด
รู้ทันเกมการเมืองเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 
 ๘. ครูที่ดี ผู้น าที่ดีต้องเป็นครูที่ดี เพราะในฐานะผู้น านั้นจะต้องสามารถชี้แนวทางเหตุผล ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาก็สามารถชี้แจงให้ผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ชิดเข้าใจได้ด้วยค าพูด
ธรรมดา ๆ ถ้าหากลูกน้องท าผิดพลาด แต่ความผิดพลาดไม่รุนแรงนัก อภัยได้ก็ควรให้อภัย ถ้าอภัยไม่ได้ก็ต้องลงโทษ ตาม
สมควรแก่เหตุและจะต้องให้ผู้ที่ถูกลงโทษเข้าใจและรับรู้ความผิดของตน 
 ๙. ศรัทธาและความเชื่อมั่น การท างานบริหารประเทศนั้น จะให้ผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อเหล่าผู้น าหรือนักการเมืองมี
ความกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในการท างานไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเฉื่อยชา จะเป็นเช่นนี้ได้ผู้ท างานจะต้องรู้สึกว่า 
งานที่ตนก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีทางส าเร็จมีเป้าหมายที่เด่นชัด มีอุดมการณ์ที่มั่นคง มีศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อ



๘๒๙ 
ความส าเร็จสูง ผู้น าจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในความส าเร็จของงานให้เกิดขึ้นกับลูกน้องหรือ
ประชาชน เหนือสิ่งอ่ืนใดผู้น าจะต้องสามารถท าให้ลูกน้องมีความเข้าใจว่า ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็น
บ่อเกิดแห่งความส าเร็จของเขา๒๐ 
 กล่าวได้ว่า แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้ชี้น าแนวทางการด าเนินการพัฒนาสังคม
หรือแนวทางส าหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีทางของประเทศชาติให้เกิดความสุข เกิดสันติภาพภายใต้ความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นของประชาชนในสังคม หรือประเทศชาตินั้น ๆ ซึ่งหากดูนิยามค าว่า ภาวะผู้น า คือ ผู้น าไปสู่สิ่งที่ดีงามและเป็น
ประโยชน์แก่มหาชนนั่นหมายความว่า ผู้น าจะต้องนั่งอยู่ในใจของคนอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของผู้น านั้น ๆ ทางทฤษฎี
ได้ถูกจัดกลุ่มไว้ประมาณ ๔ กลุ่มทฤษฎีใหญ่ ๆ ได้แก่ ทฤษฎีคุณลักษณะผูน า ทฤษฎีความเปนผูน าเชิงพฤติกรรมศาสตร์
ทฤษฎีความเปนผูน าเชิงสถานการณ และทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเกิดความสุขตามความ
ปรารถนาของสังคมนั้น ๆ และผู้น าที่ดีต้องมีคุณธรรม คุณลักษณะเช่นนี้ มีพลังกายและพลังประสาท รู้จุดหมายและ
แนวทางที่จะน าประเทศ มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมิตรและความรัก มีความน่าเชื่อถือ มีความกล้าตัดสินใจ มี
สติปัญญาความรอบรู้ เป็นครูที่ดี  และมีศรัทธาและความเชื่อม่ัน 
 
หลักพรหมวิหารธรรม 
 พรหมวิหารธรรม มาจากค าว่า “พรหม”ซึ่งแปลว่า ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์ เทพในพรหม
โลก และมาจาก ค าว่า “วิหาร” ซึ่งแปลว่า วัด ที่อยู่ของพระสงฆ์ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป รวมความแล้ว“พรหม
วิหาร” จึงแปลว่า ธรรมของพรหม หรือธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่๒๑ย่อมด ารงตนมั่นคงอยู่ในพรหมวิหารสี่ ประการเป็น
ประจ าในผู้น้อยเป็นนิจ คือมีเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ผู้น้อยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ๒ กรุณาสงสารช่วยเหลือ
ผู้ที่น้อยที่ทุกข์ยากจนเต็มความสามารถ ๓ มุทิตา พลอยยินดีต่อผู้น้อยที่มีความเจริญขึ้น แม้จะได้รับยกย่องดีกว่าตนก็ไม่
คิดริษยา ๔ อุเบกขา วางตนเฉยๆ ในเวลาที่เห็นผู้น้อยต้องได้รับโทษ หรือรับความวิบัติที่ตนไม่สามารถจะช่วยได้ หรือตน
ช่วยแล้วแต่ไม่ส าเร็จ๒๒ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่ 
 ๑เมตตา (Loving Kindness)มีความรักใคร่ปรารถนาดีที่จะให้เป็นสุข หมายถึง พฤติกรรมมีความหวังดีเพ่ือให้ผู้อ่ืน
มีความสุข มีจิตใจแผ่ไมตรีจิต สนิทสนมกับผู้น้อย หวังความดีงามแก่เขา อยากให้เขามีความสุข ไม่อยากให้มีอันตรายจาก
ความอาฆาตบาดหมางใจกัน ปรารถนาให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  หวังให้เขาเจริญด้วย
ความรู้ ความสามารถอันเป็นทางให้เกิด ลาภ ยศ และชื่อเสียง รักษาตนให้ได้รับความสุขโดยสวัสดิภาพ เมตตาธรรมเป็น
เครื่องบ ารุงอัธยาศัย ร้อยใจให้จิตคิดเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ช าระล้างเสียซึ่งมลทิน คือ ความพยาบาท ความเห็นแก่ตัว 
ความเห็นแก่ได้ ความเห็นแก่ประโยชน์ ถ้าดวงจิตมีเมตตาแล้ว จะป้องกันความคิดวิปริตในทางท าลาย ให้ร้ายป้ายสีในทาง
เสียหายไม่เป็นความจริงได้ สังคมก็อยู่เป็นสุข องค์การก็สามัคคี๒๓ 
 ๒. กรุณา คือ สภาวะของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของผู้อ่ืน เหมือนอย่างถ้าซื้อได้ก็จะซื้อความทุกข์ของเขา 
คือจะช่วยท าให้ความทุกข์ของเขาหมดสิ้นไป จึงมีอาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพ่ือบัดทุกข์ ปราศจาก
ความคิดเบียดเบียนซ้ าเติมเห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ ไม่มีที่พ่ึงก็อดอยู่ไม่ได้ที่จะต้องคิดช่วยเหลือ กรุณาจึงเป็นพรหม
วิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีจิตใจ วิธีอบรมคือ ระวังไม่ให้คิดเบียดเบียนใคร และหัดใจให้คิดว่าเมื่อตนเองมีทุกข์ก็
ต้องการความช่วยเหลือฉันใด ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนก็ฉันนั้น ดังนี้แล้วก็หัดใจไม่ให้นิ่งดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเหลือเปลื้องทุกข์ของ

                                         
๒๐OrwayTead,The Art of Leadership,๗thed.,(New York:McGraw Hill Book,๑๙๓๖),pp.๔๘-๖๒. 

 ๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พ.ศ ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, พ.ศ ๒๕๔๒), 
หน้า ๕๖๘ – ๕๖๙. 
 ๒๒ปัญญานันทภิกขุ ( ปั่น ปญฺ านนฺโท ), หน้าท่ีของคน (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๘. 
 ๒๓วรญา ทองอุ่น, มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ, (สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๑๐ – ๒๑๒. 



๘๓๐ 
ผู้อ่ืน ตามความสามารถหรือตามที่ควรจะท าได้หัดแผ่จิตที่กรุณาออกไปแก่คนและสัตว์ทั้งหลาย โดยเจาะจงทั่วไป ด้วย
ความคิดว่า “จงพ้นจากความทุกข์เดือดร้อน”๒๔ 
 ๓. มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผู้อ่ืนได้ดี ค าว่า“มุทิตา”หมายถึง ความชื่นบาน ได้แก่ความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี 
หรือความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสรรพสัตว์ผู้
ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
 ๔. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อ่ืนถึงความพิบัติ ค าว่า“อุเบกขา”หมายถึง ความวางเฉย ได้แก่วาง
ตนเป็นกลางในเมื่อจะแผ่เมตตาไปก็ไม่สมควร เช่น เอาใจช่วยโจร เป็นต้น หรือความใจเป็นกลางอันจะให้ด ารงอยู่ในธรรม
ตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้วอันควรได้ดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันประกอบ พร้อมที่จะพินิจฉัยและปฏิบัติตามธรรม รวมทั้งรู้จักวาง
เฉย สงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดี เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาได้รับผลอัน
สมควรกับความรับผิดชอบของตัวเอง๒๕ 
 พรหมวิหาร เป็นหลักธรรมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ผู้น ามีความประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุม ก ากับทาง
จิตใจให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการแสดงออกในด้านความรัก ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและให้มีจิตใจ
สงสาร คิดช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข รวมถึงอาการ
ที่แสดงออกด้วยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ล าเอียงด้วยรักและชังใคร ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว หากผู้น ามีพรหมวิหา ร ๔ 
ผู้น านั้นย่อมมีจิตใจที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ของตนเองและผู้อ่ืน 
 
วิเคราะห์กรอบคิดภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหารธรรม 
 แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหารธรรมเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมากต่อการอธิบายพฤติกรรม
ของผู้น าในโลกอย่างแจ่มชัด เพราะในโลกใบนี้ได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่กระท าต่อ
มนุษย์ด้วยอย่างไร้ปราณี มีความโหดเหี้ยมอย่างหาที่สุดมิได้ แต่กระนั้น การอธิบายลักษณะดังกล่าวจึงคาดหวังว่าผู้น าใน
สังคมระดับย่อยน่าจะเปิดรับฟังถึงกระแสกระบวนทัศน์ในโลกยุคใหม่ที่มีแนวคิดตระหนักไปใ นส่วนของการ
ประนีประนอม การไกล่เกลี่ยมากกว่าการต่อสู้เชิงความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันเพ่ือความชนะกันบ้างแต่ก็เพียง
ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สนใจต่อสิ่งเร้ามากกว่าซึ่งเป็นไปตามสัญชาติของความเป็นมนุษย์มากว่าสัตว์เดรัชฉานทั่วไป 
ท าให้เห็นว่า การที่ผู้น ามีแนวโน้นหรือทัศนะ ค่านิยมต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันในทางที่ดีย่อมมีโอกาสสร้างโลกหรือสร้าง
สังคมนี้ให้เกิดสันติสุขในระดับที่สูงมากเพราะทิศทางของโลกหรือสังคมที่ด าเนินไปย่อมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าอย่าง
เห็นได้ชัดมากว่ากระแสเรียกร้องของประชาชน ดังนั้น การน าหลักพรหมวิหารธรรมมาอธิบายจะช่วยให้สังคมมีความรู้สึก
ปลอดภัยจากผู้น า พร้อมทั้งเพ่ิมความมั่นใจให้กับประชาชนที่มีผู้น าประกอบด้วยคุณธรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมายขอสังคม
นั่นก็คือ ผู้น าที่มีพรหมวิหารธรรม ประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่ 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผู้น ากับหลักเมตตา เป็นยอดของความปรารถนาของประชาชนที่คาดหวังถึงอุดมคติของผู้น า
ในเรื่องของความมีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง หรือประชาชน สามารถแสดงถึงความห่วงใยอันเป็นพลังดึงดูด
จิตใจจากประชาชนให้เคารพรักในตัวของผู้น าในทุกระดับ มีความไว้วางใจที่มอบความเป็นใหญ่ในการตัดสินแทนผู้อ่ืน
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ความมีเมตตายังบ่งบอกถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักคุณธรรมที่
ดีงามขอสังคม เป็นเครื่องค้ าจุนสังคมหรือโลกนี้ให้ตั้งอยู่ได้ด้วยความรัก ความเข้าใน ความผูกพันฉันท์พ่ีน้องในสายเลือด
ของตนเอง ดังพุทธภาษิตความว่า  "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลว่า เมตตาธรรมค้ าจุนโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นเพ่ือน
ร่วมเกิดแก่เจ็บ และตายด้วยกันทั้งหมดใยจะต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หากผู้น าประเทศหรือผู้น าสังคมเบียดเบียน

                                         
 ๒๔พระธรรมปิกฎ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า 

๑๔๘-๑๔๙. 
๒๕แก้ว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี, (ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖),(กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๙๓- ๙๔. 



๘๓๑ 
ประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่ง ประชาชนจะไม่เคารพรักผู้น า ส่งผลให้ประชาชนได้รับความล าบาก เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า
ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ผู้น าที่ดี ผู้น าที่มีคุณธรรมควรน้อมน ามาซึ่งหลักเมตตามาสู่พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง
เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติต่อไป 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผู้น ากับหลักกรุณาเป็นคุณธรรมที่ใช้ควบคู่กันกับหลักเมตตา เพราะวิธีคิดแบบหลักเมตตาเป็น
ความรู้ถึงพลังข้างในที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการจะยื่นมือเข้าไปช่วยประชาชนหรือผู้อ่ืนให้คลายจากความ
ทุกข์ที่ประสบหรือก าลังเผชิญอยู่ แต่หลักกรุณาได้ส่งทอดมาจากหลักเมตตามาสู่พฤติกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือขวย
ขวายในการระงับความทุกข์ของประชาชนหรือผู้อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมจึงท าให้หลักกรุณากับหลักเมตตานิยมใช้รวมกัน
เรียกว่า เมตตากรุณา หรืออาจจะแทนกันก็ได้ในความหมายทั่วไป ที่ไม่คิดเบียดเบียนผู้ใดให้ได้รับความล าบากกาย ล าบาก
ใจ ไม่บีบคั้นผู้ใดให้ได้รับความทุกข์เพ่ิมเติม เพราะฐานคิดของความเป็นมนุษย์ย่อมมีความทุกข์อยู่แล้ว หากมนุษย์ด้วยกัน
เข้ามาซ้ าเติมความทุกข์ให้มีมากข้ึนก็กล่าวได้ว่า มนุษย์ผู้นั้นขาดหลักความกรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วย หากผู้ที่มีอ านาจมาก
ในระดับผู้น าโลกหากขาดหลักกรุณาจะส่งผลให้โลกเร้าร้อนไปด้วยไฟแห่งการท าลายล้างศัตรูอย่างรวดเ ร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น 
ความกรุณาต่อประชาชนหรือเพ่ือนมนุษย์ด้วยเป็นสิ่งที่ภาวะผู้น าจะขาดเสียมิได้ และควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนเพราะผู้น าที่ไร้หลักกรุณาย่อมน าไปสู่หายนะทางสังคมหรือหายนะของโลกก็เป็นไปได้ 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผู้น ากับหลักมุทิตาเป็นลักษณะของการส่งเสริมคนดีให้สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้อย่างมี
ก าลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง หรือแปลอีกอย่างหนึ่งลักษณะการพลอยยินดีด้วยกันซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมสะท้อน
ถึงความใจกว้าง และความมีน้ าใจของผู้น าที่ส่งเสริมลูกหรือประชาชนมีมีความเก่ง มีความดีมากกว่าตน แต่กระนั้นในทาง
กลับมักจะพบมากเช่นกันในกรณีที่ลูกน้องสร้างผลงานข้ามหน้าข้ามตาผู้น าหรือผู้บริหารท าให้ผู้น ามีความรู้สึกสูญเสีย
เกียรติ และศักดิ์ศรีการเป็นผู้น าที่ผู้ อ่ืนหรือลูกน้องได้ดีกว่า ฉะนั้น การตั้งความรู้สึกเช่นนี้ย่อมเป็นผลร้ายในตัวผู้น า
มากกว่าผลดีอย่างแน่นอนเพราะการเป็นผู้น าย่อมต้องมีความเก่ง สามารถน าพากลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางได้ แต่ตนเอง
ยังไม่สามารถกระท าได้จึงต้องมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่คอยขวางกั้นหรือเป็นอุปสรรคของระบบเสียเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้
ภาวะผู้น าในขณะนั้น ย่อมไม่สามารถจะท าหน้าที่ได้เพราะไม่ใจกว้าง ไม่กล้าที่จะยอมรับความจริง ไม่มองเป้าหมายของ
กลุ่มหรือของสังคมมาก่อน แต่เห็นเป้าหมายของตนเองมาก่อนจึงไม่คู่ควรจะเป็นผู้ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการตั้งความรู้ใน
การส่งเสริมคนเก่งคนดีให้มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายซึ่งภาวะผู้น าเช่นนี้ จะสามารถ
กระท าได้ก็คือ การมอบความไว้วางใจ และสนับสนุนอยู่ใกล้ พร้อมกับการให้ก าลังใจต่อผู้นั้นอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง จึงจะ
ได้ชื่อว่า ผู้น าที่ประกอบด้วยมุทิตา 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผู้น ากับหลักอุเบกขาที่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายของผู้น าแต่ไม่ได้ท า ให้เกิด
การบั่นทอนก าลังจิตใจในการมุ่งสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาสามัญอย่างมากส าหรับการวางอุเบกขา 
เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้น าระดับใดก็ต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เช่น การที่ตนเองผู้น าโลก หรือ
ผู้น าสังคม แต่วงศาคณาญาติ หรือลูกสาวลูกชายของตนเองกระท าความผิดอย่างร้ายจนถูกลงโทษให้ประหารชีวิต ภายใต้
เงื่อนไขสถานการณ์อย่างนี้โดยธรรมชาติของความเป็นพ่อแม่ลูกย่อมตัดขาดทางความรู้สึกได้ยากล าบากอย่างยิ่งท าให้ต้อง
ยอมรับสภาพในลักษณะการวางอุเบกขาทางความรู้สึกให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ก าหนดอย่างนั้ น เพราะฉะนั้น หลักของ
อุเบกขา จึงมีฐานคติที่ระบุไว้ว่า เมื่อตนเองไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้แล้ว หรือไม่สามารถกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่
เกิดวิสัยของตนเองได้แล้ว ก็ให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ก าหนดถึงแม้ว่าจะมีความรู้บ้างก็ตามแต่ไม่อยู่โอกาสที่ตนเอง
จะช่วยเหลือได้ อีกลักษณะหนึ่งที่เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายแต่มีเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการ
สะดุดหรือล้มเลิกไป ซึ่งในลักษณะดังกล่าวก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้ ในลักษณะอย่างนี้ก็ควรที่จะตั้งหลักทาง
ความรู้สึกไว้ว่า แม้ผู้น าที่เก่งก็ไม่อาจจะส าเร็จตามเป้าหมายได้ทุกเรื่อง บางเรื่องอาจจะส าเร็จ แต่อีกอย่างอาจจะล้มเหลว
จึงควรมีการตั้งความรู้สึกถึงความล้มเหลวก่อนที่จะส าเร็จ 
 
บทสรุปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหารธรรมท าให้แง่คิดถึงความอยู่รอดต่อไปของสังคมและโลก
ใบนี้ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอ านาจกับภาวะผู้น า ซึ่งนิยามความหมายของผู้น าส่วนมากมักมีนัยยะสองแง่มองที่มอง



๘๓๒ 
แล้วยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะกลุ่มทางทฤษฎีภาวะผู้น าจะจัดกลุ่มไว้ถึง ๔ กลุ่ม คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงลักษณะ ทฤษฎี
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงสะท้อน
มุมมองทางวิชาการแบบตะวันตกหากมองในเชิงประวัติศาสตร์โลกโดยเฉพาะการเป็นผู้การท าสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ที่มีผู้น าบางประเทศมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชาชนในการตัดสินใจการท าสงครามกับประเทศอ่ืน ๆ หากมองใน
แง่ของความมีอิทธิพลต่อประชาชนหรือสังคมอาจจะมีผลร้ายมากกว่าดีก็ได้ ก็ด้วยเพราะการหลงใหลในอ านาจมากเกินท า
จึงมองการฆ่าเพ่ือนมนุษย์เป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านั้น  
 แนวคิดพรหมวิหารธรรมเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่กล้าน าเสนอถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าทุกระดับ
โดยเฉพาะผู้น าระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อประชากรโลกซึ่งมีความสัมพันธ์กันของความสงบ เกิดสันติภาพในโลกใบนี้ แต่
กระนั้น การสร้างพรหมวิหารธรรมให้เกิดข้ึนในจิตใจของผู้น าย่อมกระท าได้ยากจึงต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดถึงความ
เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วย ปลูกเมตตา และความรักในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด สร้างสิ่งป้องกันความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในจิตใจ ละเว้นการเบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งกาย และวาจาหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความทุกข์ยากต่อประชากรโลกให้
เกิดการช่วยเหลือกันด้วยการปลูกความกรุณาพ่ึงพาอาศัยกันในยากทุกข์ เพราะมนุษย์เกิดมาก็พร้อมกั บความทุกข์ใย
จะต้องสร้างความทุกให้แก่กันด้วย การตั้งจิตใจที่สนับสนุนคนดี คนที่มีคุณธรรม ผู้ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น
ได้มาก และผู้ที่เห็นความดีเป็นความดีที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น การตั้งจิตใจไว้อย่างนี้ก็เพ่ือปรับมุมมองในการแข่งขัน 
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างกันจนน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมนั้น ๆ และการปลูกเรื่องอุเบกขา ซึ่งเป็นการผูกจิตใจไว้กับ
สถานการณ์อันเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือวางแผนไว้ และเป็นการพร้อมรับมือทุกอย่าง
เพ่ือไม่ให้เกิดการบั่นทอนจิตใจต่อผู้น าได้เพราะหากผู้น ามีจิตใจที่สูญเสียก าลังใจหรือความมั่นใจแล้วก็ไม่อาจจะน าพา
ประชาชนไปสู่สันติสุข หรือเกิดความสงบได้ในประเทศหรือสังคมนั้น ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธเพื่อการพัฒนา: ว่าด้วยอริยสัจสี่ 
 

พระครูสังฆรักษ์คณิต คุเณสโก 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นคร น่านฯ. 
 
 
บทคัดย่อ 
         การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความส าคัญมากในปจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด
ขององคการ หรือมีการเปรียบเทียบทรัพยากรมนุษยเปน“ทุนมนุษย” (Human Capital) ที่มีแตจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
องคการ ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ปราชญา กลาผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ ไดสรุป
ความหมายของ การบริหารทรัพยากรมุนษย ไววา เปนกระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ กับบุคลากร
ทุกระดับในหนวยงาน เพ่ือใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ สงผลใหพวกเขาเหลานั้นสามารถสราง
ความส าเร็จสูงสุดใหแกองคการ ปฏิบัติงานไดตรง ตามเปาหมาย มาตรฐานตาง ๆ ที่ตั้งไว Stone (2008 : 3) กลา
วถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ไววา หมายถึง กิจกรรมในการ ใชทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธขององคการ รวมทั้งมีการ ค านึงถึงความตองการและความพึงพอใจของทรัพยากรมนุษยแตละบุคคลดวย   
 
ค าส าคัญ :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,เพ่ือการพัฒนา, อริยสัจสี่ 

Abstract 
         Human resources management is presently significantly important as human resources 
accounted for the most valuable resource of the organization or in the other way it is compared as 
Human Capital means that human will continuously adding value to the organization. The definition 
of human resources management according to Prachaya Klapajun and Porta Buthsuthiwong (2550 : 
27) which briefly summarized that it is a process of decision making and operation related with every 
personnel in all levels in order to obtain optimum efficient human resource and they will contribute 
success to the organization, able to fulfill assigned task in compliant with  goals and set standard. 
Stone (2008 : 3) said that human resources management is an activity to utilize organization's human 
resources to achieve organization's strategic objective and also consider need and satisfaction of each 
individual.  
 
Keywords: human resources management, for development, the Four Noble truths 
 
บทน า 
 มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะ มนุษย์สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาสู่สังคมได้ ในการ
บริหารงาน องค์การจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอตนเองโดยการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ศิริ
พงษ์ เสาภายน (2553: 9) มองว่า การพัฒนทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและใน
ระดับองค์การ องค์การและบุคคลที่ท าหน้าที่การพัฒนาจึงจาเป็นต้องทาการศึกษามรรควิธี (Means) เพื่อก าหนด



๘๓๔ 
แนวทางไปสู่เป้าหมายสุดท้าย (Ends) นั่นคือ ความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องศึกษา
องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ กรอบแนวคิด ตัวแบบ กระบวนการรูปแบบกิจกรรม ขั้นตอน
การปฏิบัติ อย่างถ่องแท้(ศิริภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ,2556)ทั้งนี ้เ พื่อป้องกันความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นได้ในทุก
สถานการณ์๑ 
      ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถนาเอาหลักศาสนามาปรับใช้ได้ เพราะศาสนาอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (อ้างถึงใน ศิริภัสสรศ์วงศ์ทองดี , 2556: 11 - 13) ได้สะท้อนหลักการทาง
ศาสนาไว้ว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นสามารถพิจารณาออกได้เป็น 2 ส่วน คือ “ร่างกายกับจิตใจ” หากจะพัฒนามนุษย์ต้อง
พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป หลักค าสอนทางพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาความคิดและจิตใจเป็นหลักส่วนหลัก 
“อริยสัจ 4” นั้น เป็นหลักธรรมะที่ชี้ให้เหตุปัจจัย ชี้ให้เห็นกระบวนการ และชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือความหลุด
พ้น ดังนั้น การพัฒนามนุษย์โดยใช้หลักอริยสัจ 4จึงเป็นการปรับใช้เพ่ือให้เกิดความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต 
(พระธรรมปิฎก, 2542)  
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น บุญทัน ดอกไธสง ให้ความหมายว่า 
การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ 
หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๒ 
 Frederick W. Taylorให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนด
จากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง๓ 
      สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวไว้ว่า ค าว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมี
ศัพท์บัญญัติ ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) และค าว่า การจัดการ (management) นิยมใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การ
บริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้๔ 
                      1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
                      2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
                      3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
                      4) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
                      5) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
                     6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) ที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
                      7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
                      8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
                     9) การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง การจัดการในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ
                                         
 ๑ศิริพงษ์  ศาภายน. ๒๕๕๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: บุ๊ค พอยท์. หน้า๙. 

 ๒บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ (พิมพ์ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗, หน้า 
๑.) 
 ๓Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
 ๔สมพงศ์ เ ษมสิ ,      ิห   (พิมพ์ค ัง้ที่ ๗,   ุงเทพมห  ค  : ไทย ฒั  พ  ิช, ๒๕๒๓), ห ้  ๕-๖. 
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นั้นๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่ส ุด ใน
ขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรนั้น เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จสูงสุดทั้งต่อองค์การและตัวบุคลากรนั้น ทั้งนี้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์การด้วย จัดเป็นงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มี
ความหลากหลาย ต้องเสริมสร้างความสมรรถภาพการท างาน ต้องลงทุนทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อสร้าง
ทักษะและความช านาญ รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีบรรยากาศการท างาน และส าคัญคือ 
จะต้องรักษาบุคลากรนั้นๆ  
ให้อยู่ในองค์การให้ได้ตลอดไป ซึ่งหมายถึงการใช้คนให้ถูกวิธี ให้เหมาะกับงาน ให้ได้ผลงานมากที่สุด และรักษา
คนดีให้อยู่ในองค์การให้นานที่สุด 
สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management: HRM) คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ นั่นคือบุคคลที่ท างานทั้งกรณีที่ท างาน
รวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าส าคัญ
ยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (RDMU) 
 3.1 เ พ่ือหาคนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานเข้ามาท างาน ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่    
(Recruitment and Selection) 
            3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลของพนักงานแต่ละคน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา  
(Development) 
 3.3 หาวิธีการรักษาพนักงานที่ดีและมีความสามารถให้อยู่กับธุรกิจให้นานที่สุด ให้การสนับสนุนอ านวยความ
สะดวก ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ (Maintenance) 
 3.4 ใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Utilization) 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4.1 ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ทั้งหมด 
 4.2 มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด 
 4.3 ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แสดงบทบาทในองค์การ คิดนโยบายและแผนและน าแผนไปลงมือปฏิบัติ 
 4.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเงื่อนไขของความส าเร็จในการท างานขององค์การ 
 4.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการท างานขององค์การที่มีความสลับซับซ้อนการควบคุม
ยากล าบาก 
  4.6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน 
   4.7 ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
แผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้
องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 
  4.8 ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข
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และความเข้าใจที่ดีต่อกันในแง่จุดประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจว่า การที่จะเข้าใจใน
จุดประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ จะต้องเข้าใจถึงเป้าประสงค์ขององค์การเสียก่อน หากกล่าวในเชิง
ปรัชญาก็อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ "สัมบูรณ์" (absolute) ในตัวมันเอง แต่ทว่าเป็น
สิ่งที่จะต้อง "สัมพัทธ์" (relative) ไปกับปัจจัยควบคุม นั่นคือ นโยบายการบริหารจัดการองค์การ กล่าวง่ายๆ ก็คือ 
เป้าประสงค์ขององค์การจะเป็นตัวก าหนดเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีพุทธ 
  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีพุทธ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) และการพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพุทธศาสนา คือ การมีชีวิตที่ประเสริฐ การท าให้มีปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่
ดีกว่าเดิมอย่างไรก็ตาม สังคมไทยในยุคปัจจุบันตกในสภาพพล่ามัวและกาลังเผชิญอยู่กับความงมงาย หวังลาภลอย โดย
ปราศจากความเพียรพยายาม คนสมัยโบราณมักอาศัยความเชื่ อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับการแสดงสัญลักษณ์ในการ
เรียกร้องและก าหนดจริยธรรม (พระธรรมปิฎก , 2542) แต่ปัจจุบันสังคมกลับมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งเหลวไหลส าหรับ
บางคนบางกลุ่มสังคมจึงวุ่นวายดังที่ปรากฏ 
 จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตมนุษย์อย่ างแนบแน่น นับแต่สมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบัน ประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมิแต่เดิมพุทธศาสนาก็ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังจะปรากฏจากร่องรอยของ
ศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่ขุดพบ (กมล ฉายาวัฒนะ,2549: 12) และศาสนาพุทธก็นับได้ว่าเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ในประเทศไทยนับถือ ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางสาหรับการช่วยให้องค์การ หน่วยงาน และประเทศสามารถเดินหน้า
ต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ จึงจ าเป็นต้องน าเอาหลักการเชิงพุทธว่าด้วยอริยสัจ 4 มาเป็นเครื่องชี้น าส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือคุณภาพและสมรรถนะที่มั่นคงและยั่งยืน 
 
อริยสัจ4กับการพัฒนามนุษย ์
 อริยสัจ 4 ถือเป็นหลักธรรมะที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ อันเป็นหลักธรรมะที่สามารถเชื่อมโยงความจริงแห่ง
ธรรมชาติสู่การด าเนินชีวิต ให้รู้จักจุดเริ่มต้นและจุดที่สิ้นสุด ดังที่กมล ฉายาวัฒนะ (2549: 14) กล่าวว่า ชีวิตทั้งปวงเป็น
ทุกข์อย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีพ้น ความทุกข์เกิดขึ้น เนื่องจาก “ปัญหา” คนเราจะดับทุกข์ได้ด้วยการดับตัณหา และจะ
ดับตัณหาได้ก็โดยการ ประพฤติปฏิบัติตนเองตามระเบียบวินัยและศีลธรรมอย่างไม่ประมาท หลักสัจธรรมดังกล่าว 
สามารถนามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจของบุคคลให้เกิดความ รอบคอบ ครอบคลุมในทุก
ประเด็น 
 
การปรับใช้แนวทางอริยสัจ 4 
 การตัดสินใจโดยการปรับใช้แนวทางอริยสัจ 4 จึงเริ่มต้นจากกระบวนการพิจารณาปัญหาว่าคืออะไร (ทุกข์)
 มีสาเหตุมาจากสิ่งใด (สมุทัย) มีแนวทางแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ อย่างไร (นิโรธ) มีวิธีการด าเนินการหรือ
ปฏิบัติอย่างไร (มรรค) ปัญหาเหล่านั้นที่เกิดข้ึนจึงจะ สามารถยุติลงได้ 
องค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ 
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รูปภาพ๑องค์ประกอบของหลักอริยสัจ๔ 

 
 
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า อริยสัจ 4 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ทุกข์ซึ่งเป็นหลักการข้อ

แรกใช้ส าหรับการพิจารณาว่าทุกข์ท่ีเกิดขึ้นมีสภาพเป็นอย่างไร ลักษณะของทุกข์เป็นอย่างไร เมื่อทราบสภาพและลักษณะ
ของทุกข์แล้ว ข้อที่สองคือสมุทัย นั่นหมายความว่า ต้องหาเหตุ ปัจจัยที่ทาให้เกิดทุกข์ ข้อที่สามนิโรธ แสวงหาแนวทางใน
การขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้น และข้อที่สี่ จึงได้แนวทางในการกาจัดทุกข์ให้พ้นไป  

จากองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่า อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมะท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่าง
กฎแห่งธรรมชาติกับการปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างสมดุล หน้าที่ และบทบาทในการน าไปประยุกต์ใช้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
หรือผู้ที่ดูแลงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องท าความเข้าใจแล้วน าไปใช้เพ่ือก่อเกิดผลทั้งต่อบุคลากรและ
องค์การความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน และข้อที่สี่ จึงได้แนวทางในการก าจัดทุกข์ให้พ้นไป  

จุดเชื่อมโยงแนวคิดกับทฤษฎีอ่ืน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Swanson and Holton (2001) (อ้างถึงในชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, 2557:64 - 
65) กล่าวว่า ทฤษฎีที่สามารถน ามาอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี 3 ทฤษฎีหลัก 
ได้แก่  ทฤษฎีจิตวิทยา ( Psychological Theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ 
(SystemTheory) ซึ่งทั้ง 3 ทฤษฎีเปรียบเสมือนขาของม้านั่งที่ต้องตั้งอยู่บนจริยธรรม (Ethics) ซึ่งแต่ละขาของทฤษฎี
จะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นฐานให้กับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส าหรับแนวทางเลือกเชิงทฤษฎี 
จากความหมายที่นักวิชาการทั้งในและต างประเทศไดนิยามไว สรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยตั้งแตกอนเปนสมาชิก ขององคการจนสิ้นสุดการเปนสมาชิกขององคการเพ่ือ
ใหทรัพยากรมนุษยเหลานั้นสามารถ ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในดานตาง ๆ 
ไป พรอมกัน ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนงานที่มีความส าคัญอย
างยิ่งตอองคการ ใน  การพิจารณาถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถสรุปไดเปน 3 มิติ ดังนี้  
 1. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่เปนผูใชปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่องคการมีอยูในการ ผลิตผลงานออกมาเป
นผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งจะ กอใหเกิดรายไดหรือผลก าไรอันเปนประโยชนของ
องคการ หากองคการไมมีการบริหาร จัดการดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะท าใหเกิดผลเสียหายตอการ
ใชประโยชน จากปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ขององคการไมวาจะเปนเงินทุน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ และการจัดการงานด
านตาง ๆ ในทางตรงกันขามหากองคการมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี ประสิทธิภาพดีก็จะท าให เกิดผลิต
ภาพสูงจากการใชประโยชนสูงสุดในปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่องคการมีอยู 
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 2. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่แตกตางจากปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ขององคการใน แงที่มนุษยเปนปจจัยการ
ผลิตที่มีชีวิตจิตใจ มีความตองการและความคาดหวัง มีความรู ความสามารถ และศักยภาพที่ สามารถพัฒนาไดโดยไม
มีขีดจ ากัดจึงท าใหการบริหาทรัพยากรมนุษยมีความยุงยาก และสลับซับซอนมากกวาปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  
 3. การด าเนินงานขององคการในยุคโลกาภิวัฒนที่มีสภาพของการแขงขันกันอยาง ไร้พรมแดนท าใหการ
บริหารทรัพยากรมนุษยยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต ทั้งนี้ เพราะมนุษยเปนปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การแขงขันขององคการมากที่สุดหากองคการ ไมสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพแลวองคการจะไม
สามารถอยูรอด ไดในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันกันอยางไรพรมแดน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน 
(พิมลพรรณ เชื้อบางยาง, 2550 : 6 - 8) 
 ส่วนแนวทางสุดท้ายคือ พุทธศาสนาสอนให้เดินทางสายกลาง สอนให้รู้เหตุ รู้ผล รู้ปัจจัย และรู้แนวทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ จึงสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ เพราะ มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ปัจจัย
นาออก และสะท้อนผลกลับดังนั้น แนวคิดหรือทฤษฎีทางพุทธศาสนาจึงเป็นแก่นสาระส าคัญ พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์
ละเว้นจากความชั่ว ท าแต่ความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น หลักอริยสัจ 4 จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังที่พระศักดิ์ดา วิสุทธิญาโณ (2550) (อ้างถึงในธัชสร บันดาลชัย , 2554) ได้กล่าวว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฎีทางตะวันตก พบว่า 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เน้นการฝึกมนุษย์ในทุกมิติเช่น กระบวนการสรรหา 
คัดเลือกท่ีพิจารณามนุษย์เหมือนบัวสี่เหล่า การอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาปารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข 
 2.การเปรียบเทียบรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักทฤษฎีทางตะวันตก พบว่า มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันกล่าวคือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหมือนกัน แต่เป้าหมายที่ลึกซึ้งนั้นต่างกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฎีทาง
ตะวันตกจะพัฒนาเพ่ือสนองต่อความต้องการขององค์การในด้านของการเพ่ิมผลผลิตตามปรัชญาระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ (Human Capital) แต่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ในฐานะสัตว์
ประเสริฐ สามารถเรียนรู้ได้จนมีปัญญา พัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิม 
 3. ผลลัพธ์จากการพัฒนา พบว่า พฤติกรรมที่เกิดจากการนาทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตะวันตกกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมมีความแตกต่างกัน หลักทฤษฎีทางตะวันตกเป็นการฉาบฉวยไม่ยั่งยืน เน้น
การพัฒนาศักยภาพของร่างกายสติปัญญา ทักษะ ความสามารถในการทางานที่ทาหวังผลเฉพาะงานที่ทา แต่ผลลัพธ์ของ
การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามีลักษณะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development)เป็นการพัฒนาในทุกมิติ
ของชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
 
บทสรุปส่งท้าย 
 หลักอริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นเพ่ือให้มนุษย์ได้เข้าใจใน
กฎแห่งธรรมชาติ หลักธรรมะนี้ สามารถนาไปปรับใช้ได้ในการด าเนินชีวิตได้ในทุกระดับ ทุกช่วงวัย ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต การนาเอาหลักอริยสัจ 4 ไปปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เพ่ือที่จะนามาซึ่งความผาสุก ร่มเย็น ความรัก
สามัคคี ตลอดจนความเจริญเติบโตของตนเองและองค์การหลักอริยสัจ 4 จึงมีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หลักการทางพุทธศาสนายังมีหลักธรรมะอ่ืนๆที่สามารถนามาปรับใช้ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับ
เหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลและองค์การ ทั้งนี้ การเลือกใช้แนวทางการพัฒนาจาเป็นต้องมองให้ลึกซึ้ง
และเลือกใช้หลักการที่เหมาะสมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจะประสบผลส าเร็จตามมุ่งหวัง  
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สันติวิธีแนวพุทธ : ศึกษาวิเคราะห์กรณีการเลิกทาสของรัฐกาลที่ ๕ 

พระครูวิจิตรสรคุณ (ศิริชัย านุตฺตโร) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี. 
 
บทคัดย่อ 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชการที่ ๕ ที่ทรงสามารถพระราชทานเสรีภาพแก่
คนในสังคมโดยสันติได้นั้น ทรงได้รับอิทธิพลจากหลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่ได้สะท้อนภาพลักษณ์
ออกมาให้เห็นเป็นกระแสแห่งชีวิตได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเสรีภาพที่มิใช่เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นการแสดงออกที่ต้องค านึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขทั้งต่อตนเอง
และบุคคลในสังคม หลักการและแนวคิดเหล่านี้จึงเป็นสันติวิธีแนวพุทธที่มีอิทธิพลต่อทรรศนะด้านสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งปฏิเสธแนวคิดของกลุ่มที่เชื่อว่า พระองค์ได้รับ
อิทธิพลจากหลักการและแนวคิดด้านเสรีภาพจากฝั่งตะวันตกเพียงฝ่ายเดียว 

ค าส าคัญ : สันติวิธีแนวพุทธ, การเลิกทาส, รัชกาลที่ ๕ 
 
ABSTRACT 

The concept and Principle are about royal policy speech for slavery abolishing of King Rama V , could 
offer the freedom to Thai people in the society peacefully that he got the influence the principle and concept 
of  freedom from Buddhism that reflected the symbol for way of life clearly. It was the freedom which 
responded the individual demand but righteousness. Therefore, to spend the life meaningfully that brought 
the happiness and peace to individual and people in the society. These concept and principle are the peaceful 
means on Buddhism way in the view of rights and freedom of people of King Rama V that rejected the concept 
of people   group that believed the king got the influence of freedom concept of western society only. 

Keywords : Peaceful Means on Buddhism Way, Slavery Abolishing, King Rama  V 

๑. บทน า 
“องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือประชาชนภายใต้การปกครอง

ในระบอบดังกล่าวต้องมีเสรีภาพ” นี้คือข้อความตามค าประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขียนโดย โทมัส เจฟ
เฟอร์สัน (Thomas Jefferson) และคณะ ซึ่งเน้นย้ าให้เห็นความ ส าคัญในสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้ระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตย อีกทั้ง ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙๑ ของศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทย ก็สามารถอธิบายไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการกระท าทั้งหลายที่ไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้น เสรีภาพของประชาชนภายใต้การ

                                         
๑ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ คือค าพิพากษาของศาลฎีกา ในคดีที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ต้องหาในฐานะผู้กระท าความผิด

ฐานเป็นอาชญากรสงคราม ตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๙ ที่ได้บัญญัติให้การกระท าอันเป็นอาชญากรสงครามก่อนที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นความผิด ซึ่งดังกล่าวนี้ เป็นการขัดต่อเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ เป็นการใช้กฎหมายอาญา
ย้อนหลังไปเอาความผิดต่อการกระท าซึ่งไม่เป็นความผิดในขณะที่กระท า และไม่มีโทษในขณะที่กระท า ดังนั้น ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้ยก
ฟ้อง. 



๘๔๑ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนมีสิทธิที่จะพูดหรือท าอะไรก็ได้ในขณะที่ไม่มีตัวบทกฎหมายห้ามและ
ก าหนดโทษไว้ ดังกล่าวนี้ เป็นอีกประเด็นที่ผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งของไทย ใช้เป็นเหตุผลในการปราศรัยบนเวที
การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นข้างต้นนี้มิใช่สาระหลักของบทความนี้ หากแต่ผู้เขียนต้องการเชื่อมโยงให้เห็นว่า สังคม
โลกาภิวัตน์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเจริญรุดหน้าจนไม่มีใครสามารถปิดหู ปิดตาคนในสังคมได้ง่ายเหมือน
ในอดีตนั้น ยังคงมีการเรียกร้องหา “เสรีภาพ” เช่นเดียวกับหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
เดือนตุลา พ.ศ.๒๕๑๙ แต่ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากจากการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่คนในสังคมพึงจะได้รับ 
คนไทยได้ฆ่าฟันกันเอง ใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนเข้าแก้ปัญหา มิได้ด าเนินไปตามกระบวนการทางสันติวิธีอันเป็นเครื่องมือ
ของสันติภาพ และแม้จะมีผู้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากในครั้งนั้นสภาพสังคมยังไม่เจริญรุดหน้าเหมือนในปัจจุบัน ก็คงจะใช้
อ้างอิงมิได้ ด้วยเหตุที่ หากย้อนกลับไปในปี ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรง
พระราชทานเสรีภาพแก่คนในสังคมไทย โดยการเลิกทาสที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ สังคมอยู่ในภาวะสันติ 

ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า รัชกาลที่ ๕ ทรงมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิก
ทาสอย่างไร ที่สามารถพระราชทานเสรีภาพแก่คนในสังคมโดยสันติได้ ซึ่งค าตอบของค าถามนี้อาจเป็นสิ่งที่สังคมไทยใน
ปัจจุบันก าลังต้องการก็เป็นได้ ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจะเริ่มต้นน าเสนอประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
หลังจากนั้นจะน าข้อมูลนี้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ ต่อไป 
 
๒. เนื้อหา 

๒.๑ ไพร่กับทาส 
พระราชกรณียกิจอันส าคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อีกประการหนึ่ง คือ 

การเลิกไพร่และการเลิกทาส แต่คนในปัจจุบันนิยมกล่าวกันเพียงว่า “การเลิกทาส” ซึ่งในความเป็นจริง รัชกาลที่ ๕ ทรง
ยกเลิกท้ังระบบทาสและระบบไพร่ ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนจึงได้ขยายความให้เห็นว่า ค าว่า “ไพร่” และ “ทาส” มีความหมายที่
แตกต่างกัน ดังนี้ 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยามความหมายของค าว่า “ไพร่” ว่าหมายถึง ชาวเมือง 
พลเมืองสามัญ๒ ซึ่งในสังคมไทย สมัยโบราณหมายถึงสามัญชนหรือชนชั้นกลางทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาส มีสังกัดโดย
พระมหากษัตริย์หรือเจ้าขุนมูลนาย ส่วนค าว่า ค าว่า “ทาส” หมายถึง ผู้ที่ขายตัวลงเป็นคนรับใช้หรือนายเงินไถ่ค่าตัวมา 
เรียกว่า ทาสน้ าเงิน, ผู้ที่เป็นลูกของทาสน้ าเงิน เรียกว่า ทาสเรือนเบี้ย หรือทาสในเรื อนเบี้ย, ทาสที่เอาเงินไปซื้อมา 
เรียกว่า ทาสสินไถ่, ผู้ที่เป็นเชลย เรียกว่า ทาสเชลย๓ ไพร่และทาสเกิดจากในอดีตมีกฎหมายศักดินาที่ท าให้เกิดการแบ่ง
ชนชั้นคนในสังคมเป็น ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง ได้แก่ กษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง มีหน้าที่ ควบคุมก าลังคนท าประโยชน์
ให้ประเทศชาติ ยามสงบมารับราชการ ยามสงครามต้องเป็นทหารไปรบ ส่วนอีกชนชั้นหนึ่ง คือ ชนชั้นใต้ปกครอง มี ๒ 
พวก ได้แก่ ไพร่ และทาส ดังนี้ 

ก. ไพร่ คือ ชายฉกรรจ์ที่มีหน้าที่รับใช้บ้านเมืองโดยสังกัดมูลนายที่ตนสมัครอยู่ด้วย ไพร่มีสิทธิจับจองท่ีดินที่ยัง
ไม่มีเจ้าของได้ การเป็นไพร่เพ่ือแลกกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะกฎหมายเขียนไว้ว่า ถ้าชายฉกรรจ์ไม่มี
สังกัดก็ไม่มีสิทธิในทางการศาลและไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

๑) ไพร่ มี ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑.๑) ไพร่หลวง คือ ไพร่ที่สังกัดกรมกองต่าง ๆ เป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์โดยตรง ไพร่ประเภทที่ต้องถูก

เกณฑ์มาท างานตามราชการก าหนด  มีหน้าที่แตกต่างกันตามกรม กอง 

                                         
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), 

หน้า ๘๐๗. 
๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒๖. 



๘๔๒ 
๑.๒) ไพร่สม คือ ไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายและขุนนาง เพราะไม่มีเงินเดือน เจ้านาย

และขุนนางจะมีไพร่มากน้อยขึ้นอยู่กับ ยศ ต าแหน่ง ศักดินา ไพร่สมต้องท างานให้ราชส านักปีละ ๑ เดือน ส่วนเวลาที่
เหลือรับใช้มูลนายหรือส่งเงินแทน เมื่อถึงยามสงครามทุกคนต้องเป็นทหารป้องกันอาณาจักร เมื่อมูลนายถึงแก่กรรมไพร่สม
จะถูกโอนมาเป็นไพร่หลวง นอกจากบุตรจะขอควบคุมไพร่สมต่อจากบิดา หลักฐานปรากฏว่า ระบบการคุมก าลังโดยให้ไพร่
ขึ้นสังกัดกับมูลนายในแว่นแคว้น เพ่ือพระมหากษัตริย์สามารถน าไพร่พลเหล่านี้มาใช้ได้ทั้งในยามสงบและสงคราม๔ 

๑.๓) ไพร่ส่วย คือ ไพร่หลวงและไพร่สมที่ไม่สามารถมารับใช้ทางด้านแรงงานได้ ต้องส่งสิ่งของหรือเงินมา
แทนเงินที่ส่งมาเรียกว่าเงินค่าราชการ 

นอกจากนี้ ยังมีการจ าแนกประเภทของไพร่เพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
- ไพร่หัวงาน คือ พวกไพร่ที่เป็นหัวงานในการรับใช้ราชการและงานของพวกเจ้าขุนมูลนาย 
- ไพร่มีครัว คือ พวกไพร่ที่มีครัวอพยพเข้ามา 
- ไพร่ราบ คือ พวกไพร่ธรรมดา รวมทั้งพลเมืองทั่วไปทีเป็นคนงานธรรมดา 
- ไพร่เลว คือ พวกไพร่ชั้นต่ า เป็นคนรับใช้คนอ่ืน มีฐานะดีกว่ายาจก (คนจน) ที่อดมื้อกินมื้อตรงที่มีนายเลี้ยง 

และดีกว่าวณิพก (ขอทาน) ตรงที่ไม่ต้องขอทานเขากิน๕ 
๒) ฐานะและสิทธิในสังคมของไพร่ คือ 

๒.๑) เป็นบุคคลที่ต้องสังกัดมูลนาย เพ่ือแลกกับความคุ้มครองทางกฎหมาย ไพร่จะขอย้ายมูลนายไม่ได้ 
ยกเว้นมูลนายจะอนุญาต ลูกหลานต้องสังกัดมูลนายเดียวกับพ่อแม่ 

๒.๒) ไพร่มีสิทธิจับจองที่ดิน และเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ แต่ถ้าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าจะต้องเป็นของ
หลวง 

๒.๓) ในการฟ้องร้องคดีความ ไพร่ไม่มีสิทธิตั้งทนาย ถ้าขุนนางท า ผิดต่อไพร่ให้ใช้ศักดินาขุนนางปรับขุนนาง 
ถ้าไพร่ท า ผิดต่อขุนนางให้ใช้ศักดินาขุนนางปรับไพร่ 

๒.๔) ไพร่ถูกจ ากัดสิทธิในการย้ายที่อยู่ เพ่ือสะดวกในการเกณฑ์แรงงาน 
๓) บทบาททางสังคมของไพร่ 

๓.๑) ขุนนางอาศัยก าลังของไพร่เสริมสร้างฐานะ และความเข้มแข็งทางการเมือง  ไพร่เป็นฐานก าลังส าคัญ
ของมูลนาย 

๓.๒) ไพร่มีฐานะเป็นแรงงานที่เป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ในการท าเกษตรกรรม เป็นการท าประโยชน์ให้มูล
นาย 

๔) การเลื่อนฐานะของไพร่ การเลื่อนฐานะของไพร่ไปเป็นขุนนางยากมาก  เพราะต าแหน่งขุนนางจะเป็น
ต าแหน่งที่เป็นการสืบทอดทางสายโลหิตโดยปริยาย มูลนายก็มิใช่จะเป็นมูลนายตลอด บางครั้งอาจถูกถอดถอนจากการ
เป็นมูลนายได้ เช่น ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทุจริตในหน้าที่ กดข่ีข่มเหงรังแกไพร่ ส่วนไพร่สามารถเลื่อนเป็นมูลนายได้
ถ้ามีความสามารถในการรบหรือน า ช้างเผือกมาถวาย หรือเปิดเผยทุจริตของมูลนาย 

๕) ปัญหาของระบบไพร่ ปัญหาของระบบไพร่ คือ ทางราชการไม่สามารถควบคุมมูลนายได้อย่ างแท้จริง มูล
นายกดขี่ข่มเหงให้ไพร่เดือดร้อน มูลนายเบียดบังไพร่ไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัว เวลาเกณฑ์ไพร่ก็ไม่น ามาขึ้นสังกัดกรมกอง 
ช่วยไพร่หลบหนีการสักเลขโดยจ าหน่ายว่าตายเพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์ที่จะได้จากไพร่๖ 

ข. ทาส คือ บุคคลที่ต้องท างานให้คนอื่น เป็นสมบัติของนายเงิน นายเงินมีอ านาจสามารถลงโทษทาสอย่างไรก็
ได ้ยกเว้นลงโทษถึงตาย 

                                         
๔ดูรายละเอียดใน สุภางค์ จันทวานิช และสิมาลา ศิริพงษ์, ระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๙-๙๘. 
๕สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์), โฉมหน้าศักดินาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สภาหน้าโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๑๗), หน้า ๒๖. 
๖จากพระราชก าหนดเก่า มาตรา ๒๖ ใน กฎหมายตราสามดวง เล่มที่ ๕. 



๘๔๓ 
๑) ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์จ าแนกประเภทของทาส พบว่า มีอยู่ ๗ ชนิด คือ 

๑.๑) ทาสสินไถ่ 
๑.๒) ทาสในเรือนเบี้ย 
๑.๓) ทาสที่ได้มาแต่บิดามารดา 
๑.๔) ทาสท่านให้ 
๑.๕) ทาสที่ช่วยให้พ้นจากการถูกลงโทษ 
๑.๖) ทาสที่ช่วยไว้ในเวลาข้าวยากหมากแพง 
๑.๗) ทาสเชลย 

๒) โอกาสที่ทาสจะหลุดพ้นจากความเป็นทาส คือ 
๒.๑) ถ้านายเงินอนุญาตให้ไปบวช 
๒.๒) นายเงินใช้ทาสไปท าสงครามแล้วถูกจับเป็นเชลย 
๒.๓) ทาสฟ้องว่านายเงินเป็นกบฏ และสอบสวนแล้วว่าเป็นเรื่องจริง 
๒.๔) นายเงิน พ่อ พ่ีน้อง ลูกหลานเอาทาสเป็นภรรยา 
๒.๕) ทาสตายเพราะท าธุรกิจให้นายเงิน 
๒.๖) ทาสไถ่ตัวเอง 

๓) ความสัมพันธ์ทางสังคมของทาส แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
๓.๑) การควบคุมคนภายใต้ระบบมูลนายและไพร่ 
๓.๒) ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ เป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ใช่ญาติ โดยเฉพาะมูลนายกับไพร่ เพราะเหตุ

ที่มูลนายต้องควบคุมดูแลไพร่ให้อยู่ในภูมิล าเนา ดูแลไพร่มิให้หายหนี อนุญาตให้รับจ้างท างาน ไต่สวนลงโทษผู้ท าผิดไม่
ร้ายแรง ไม่ให้ใครรังแกไพร่ พาไพร่ไปศาลเมื่อมีคดี ไพร่ขัดสนเงินทองต้องช่วยเหลือ และไพร่ต้องตอบแทนมูลนายด้วย
การจงรักภักดีปฏิบัติตามค าสั่งของมูลนาย 

๔) ปัญหาของระบบทาส 
 เฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ประมาณว่าไทยมีทาสเป็นจ านวนกว่าหนึ่งใน
สามของพลเมืองของประเทศ๗ กระทั่ง ในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การคุกคามของมหาอ านาจตะวันตกที่
อาจใช้ปัญหาการกดขี่ทางสังคมไทย มาเป็นข้ออ้างในการยึดครองดินแดน ผสานกับความจ าเป็นในการสร้างความมั่นคง
ของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการลิดรอนก าลังของฝ่ายเจ้านายและขุนนางลงไป ผนวกกับการแพร่เข้ามาของแนวคิด
ด้านสิทธิมนุษยชน 

สรุปได้ว่า ไพร่ คือ ศักดิ์ทางสังคมของคนชนชั้นใต้ปกครอง และทาส คือ บุคคลที่ต้องท างานให้ผู้เป็นเจ้าของที่
เรียกว่านายเงิน ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเป็นผู้ถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไม่มีพันธะต่อ
กษัตริย์ ก่อนที่รัชกาลที่ ๕ จะทรงยกเลิกระบบทาสและไพร่ ดังจะได้กล่าวไว้ในประเด็นต่อไป 

๒.๒ พระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชกาลที่ ๕ 
ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงมี

พระราชอ านาจโดยสมบูรณ์แต่เพียงประองค์เดียว ทรงใช้อ านาจทั้งในด้านนิติบัญญัติอ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ และ
ทรงแต่งตั้ งข้าราชการ  ขุนนางไปปกครองหัวเมืองต่างๆ ในที่นี้ อาจกล่าวได้ว่า  พระมหากษัตริย์ ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น ทรงอยู่เหนือกฎหมายใดๆ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ตรากฎหมาย ทรงตัดสินและพิจารณา
อรรถคดี ทรงบริหารประเทศ ดังนั้นประชาชนจึงต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ ฝ่าผืนไม่ได้ พระมหากษัตริย์ทรงมี
อ านาจสูงสุดและประชาชนต้องปฏิบัติตาม กระทั่งถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

                                         
๗ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร์, ๒๕๔๖), หน้า 

๑๐๖. 



๘๔๔ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง ปฏิรูปการปกครองอย่างชัดเจน เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของพวกตะวันตก เช่น 
การยกเลิกจตุสดมภ์แล้วตั้งกระทรวง ทบวง กรมแทน เป็นต้น ถือว่าเป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางให้มากท่ีสุด และได้
มีการปฏิรูปด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เช่น การน าเอาวิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ อาทิ โทรเลข โทรศัพท ์รถไฟ 
และการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายการเข้าเฝ้า ในจุลศักราช ๑๒๓๕๘ โดยรวมเรียกว่าเป็นกระบวนการ พัฒนาให้เกิดความ
ทันสมัยในด้านต่างๆ (Modernization) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นอารายะประเทศ และหนึ่งในพระราชกรณียกิจอัน
ส าคัญยิ่งของรัชกาลที่ ๕ ในด้านสิทธิมนุษยชน คือ ทรงยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะได้
อธิบายโดยแยกประเด็นเรื่องไพร่และทาสออกจากกันเพ่ือความชัดเจน ดังนี้ 

๑) การเลิกไพร่ 
๑.๑) ปรับปรุงระเบียบบริหารในกรมพระสุรัสวดีเพ่ือรวบรวมไพร่ และไม่ให้มูลนายทุจริตหาผลประโยชน์

จากไพร่ 
๑.๒) ฟ้ืนฟูกรมทหารหน้า ท าให้กษัตริย์เข้าคุมก าลังคนแทนมูลนาย 
๑.๓) จัดท าส ามะโนครัวเพ่ือควบคุมคน 
๑.๔) ออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์จ้าง พ.ศ.๒๔๔๓ โดยก าหนดไว้ว่า การเกณฑ์แรงงานต้องให้เงิน 
๑.๕) ออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร พ.ศ.๒๔๔๘ ก าหนดให้ชายฉกรรจ์ทุกคนอายุ ๑๘-๖๐ ปี ต้องเป็น

ทหาร 
โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการเลิกระบบไพร่ ด้วยการออก

พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ก็เพ่ือป้องกันมิให้ไพร่เป็นก าลังพลที่ส าคัญซึ่งตกอยู่ภายใต้อ านาจของขุนนาง เจ้านายชั้นสูง 
หรือผู้มีศักดินา๙ 

การเลิกระบบไพร่ จึงเป็นการจัดระบบและควบคุมก าลังคลเพ่ือใช้ในราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง มากกว่ามีไว้
เพ่ือเสริมบารมีหรือสร้างฐานอ านาจให้แก่ขุนนางหรือเจ้านายชั้นสูงเป็นส่วนตัว รวมทั้งอีกนัยหนึ่ง เพ่ือรักษาและป้องกัน
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ไว้ซึ่งพระราชอ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศโดยตรง ดังปรากฏในพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ความว่า 

“...การเรื่องพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารนี้ เมื่อจะว่าตามความจริงเป็นพระราชบัญญัติเลิกไพร่หลวงและไพร่สม 
สังกัดพรรค์มากกว่าเกณฑ์ทหาร ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสังกัดหมวดหมู่ ยกเว้นคล้าย สมสังกัดพรรค์เกิดข้ึน...”๑๐ 

๒) การเลิกทาส 
นักประวัติศาสตร์ได้เชิดชูงานเลิกทาสว่าเป็นงานส าคัญยิ่ง เพราะเป็นงานยากล าบากที่ต้องด าเนินการด้วยความ

เสี่ยง เป็นงานที่ท าความไม่พอให้ให้แก่พวกเจ้าใหญ่นายโตผู้มีอิทธิพล ซึ่งอาจท าให้เกิดการก่อกบฏได้ง่ายที่สุด 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือเป็นเรื่องส าคัญและเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเพราะการเลิกทาสเท่ากับเป็น
การพลิกความเป็นอยู่และความรู้สึกด้านจิตใจ จึงทรงมีพระราชด าริด าเนินการเรื่องนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยปรีชาญาณอัน
สุขุมคัมภีรภาพ มิได้เกิดเหตุร้ายภายในขึ้น เหมือนกับการเลิกทาสในนานาประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกาได้เกิดสงคราม
กลางเมือง (Civil War) ระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ เป็นต้น ทรงประกาศพระบรมราโชบายเรื่องการเลิกทาสในภายหลัง
พิธีพระราชบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๑๖ ความว่า 

                                         
๘ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียนใหม่ ให้ผู้น้อยเลิกหมอบคลาน กราบไหว้ต่อเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์ จุลศักราช ๑๒๓๕ (พ.ศ.

๒๔๑๖) เมื่อคราว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพิธีราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ พระชนมายุ ๒๐ พรรษา ดูรายละเอียด
ใน โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, เอกสารโครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน 
หมายเลข ๔/๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๙-๑๔. 

๙สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, “สิ้นสุดระบบไพร่และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนในสมัยรัชกาลที่ ๕”, วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๒-๓. 

๑๐กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ก.๑๓.๓/๗ พระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าระพีพัฒนศักด์ิ , 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒), หน้า ๑. 



๘๔๕ 
“ข้าพเจ้าเหนว่าลูกทาษ ซึ่งเกิดในเรือนเบี้ยตั้งแต่ออกจากท้องภอลืมตาก็ต้องนัปเปนทาษมีค่าตัวไปจนถึงอายุ

ร้อยปีก็ยังไม่หมด ดังนี้ดูเปนหามีความกรุณาแก่ลูกทาษไม่ ด้วยตัวเดกท่ีเกิดมาไม่ได้รู้ ไม่ได้เหนสิ่งไรเลย บิดามารดาท าชั่ว
ไปขายตัวท่าน แล้วยังภาบุตรไปให้เปนทาสจนสิ้นชีวิตรอีกเล่า เพราะรับทุกข์ของบิดามารดาเท่านั้นเอง หาควรที่จะเปน
ทาษจนตลอดชีวิตรไม่”๑๑ 

ภายหลังจากทรงประกาศพระบรมราโชบายเรื่องการเลิกทาสแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงด าเนินการเรื่องการเลิกทาส เป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑) ออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ.๒๔๑๗ ก าหนดให้ลูกทาสที่เกิด พ.ศ.๒๔๑๑ เป็น
อิสระ พ.ศ.๒๔๓๒ คือ อายุครบ ๒๑ ปี 

โดยมีจุดมุ่งหลายที่จะช่วยเหลือบรรดาลูกทาสที่เกิดหลังปี พ.ศ.๒๔๑๑ ให้สามารถที่จะเป็นอิสระได้ง่ายขึ้น 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะลดค่าตัวลูกทาสที่เกิดตั้งแต่มี พ.ศ.๒๔๑๑ ลงเรื่อยๆ หลังจากอายุ ๘ ปี และเมื่อมีอายุครบ ๒๑ ปี 
ลูกทาสนั้นก็จะเป็นอิสระ และราษฎรที่เกิดตั้งแต่ปีมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ เป็นต้นไป ห้ามซื้อขายเป็นทาส หากเข้าอาศัยใน
บ้านเรือนหรือสถานที่ใดให้มีฐานะเป็นลูกจ้างเท่านั้น 

๒.๒) พ.ศ.๒๔๒๐ รัชกาลที่ ๕ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ไถ่ทาส 
เมื่อมีพระชนมพรรษาครบ ๒ รอบ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ช่วยทาสที่ขายตัวอยู่กับนายเงินคน

เดียวมาครบ ๒๕ ปี รวมทั้งลูกหลานของทาสนั้น มีทาสเป็นไทได้ถึง ๔๔ คน อีกทั้ง พระราชทานที่ท ากินให้ด้วย 
๓) ออกพระราชบัญญัติลักษณะทาสซึ่งมีผลให้เลิกทาสในมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ 
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ.๑๑๙ ให้ลดค่าตัวทาสเชลยทั้ง

ปวงในเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แพร่ และน่าน ให้เป็นอัตราเดียวกันหมด และเมื่ออายุครบ๖๐ ปีก็ให้เป็นไท ส่วนทาสสิน
ไถ่ ถ้าอายุครบ ๖๐ ปีหาเงินมาไถ่ตัวไม่ได้ ก็ให้เป็นไทเช่นกัน และโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสมณฑล
บูรพา โดยให้นายเงินลดค่าตัวทาสลงเดือนละ ๔ บาท จนกว่าจะหมด และห้ามซื้อทาสอีก 

๔) ออกพระราชบัญญัติทาส ร.ศ.๑๒๔ ซึ่งท าให้มีการเลิกทาสทั่วประเทศ 
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติทาน ร.ศ.๑๒๔ ให้ทุกมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร ยกเว้นไทรบุรี กลันตัน 

และตรังกานู ก าหนดให้นายเงินปล่อยลูกทาสของตนทุกคนให้เป็นอิสระตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๘ ส่วนทาสอ่ืนๆ 
ที่มิใช่ลูกทาสให้นายเงินลดค่าตัวให้กับทาสที่ยังไม่หลุดพ้นค่าตัวลงเดือนละ ๔ บาท และห้ามน าคนไปเป็นทาสอีก และถ้า
ทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ห้ามท ากรมธรรม์ขึ้นค่าตัวสูงกว่าเงินค่าตัวเก่า 

๕) ตราประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ เอาโทษผู้ที่เอาคนเป็นทาส 
โปรดเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯให้ตราประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ หรือในปีพ.ศ.๒๔๕๒ ก าหนดว่า

ผู้ใดจะเอาคนเป็นทาส นอกจากที่ได้รับการยกเว้น อีกไม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ าคุกตั้งแต่ ๑-๗ ปี ปรับตั้งแต่ ๑๐๐-๑๐๐๐ 
บาท ซึ่งเป็นการปลดปล่อยทาสอย่างเด็ดขาด๑๒ 

อีกทั้ง ในระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ทรงด าเนินการปลดปล่อยทาสอยู่นั้น ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดการศึกษาตามแบบใหม่ควบคู่กันไปเพ่ือส่งเสริมความรู้สามารถน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  ด้วยพระปรีชา
สามารถทรงใช้ระยะเวลา ๓๕ ปี ก็สามารถท าให้ทาสหมดไปจากประเทศไทยได้ 

สรุปได้ว่า เมื่อได้มีการออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร พ.ศ.๒๔๓๘ จึงเป็นการยกเลิกระบบไพร่อย่างเด็ดขาด 
และแยกหน้าที่ของราษฎรที่มีต่อรัฐให้ชัดเจนขึ้น โดยผู้ที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารจะได้รับการฝึกอาวุธและเตรียมความพร้อม
เพ่ือท าหน้าที่ป้องกันประเทศโดยตรง ส่วนราษฎรอ่ืนจะได้ประกอบอาชีพตามถนัดของตนต่อไป นับได้ว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ราษฎรได้ช่วยพัฒนาประเทศได้มากขึ้นกว่าการใช้แรงงานท างานให้รัฐเพียงอย่างเดียวเหมือนในสมัยก่อน การนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ระยะเวลารวม ๓๕ ปี เพื่อพระราชทานเสรีภาพให้แก่ประชาชนชาวไทย 
ด้วยการอาศัยพระราชอ านาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละม่อม สุขุมคัมภีรภาพ  จึงไม่ท าให้เกิดเหตุร้ายภายใน
                                         

๑๑ธิดา สาระยา, ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยาม, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๗.  
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙. 



๘๔๖ 
บ้านเมืองขึ้น ต่างกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเป็นความรุนแรง เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น จึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าทรงมีแนวคิดและหลักการของเสรีภาพจากกรณีการเลิกทาสอย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนจะได้
อธิบายไว้ในประเด็นต่อไป 

๒.๓ แนวคิดและหลักการเสรีภาพโดยสันติในการเลิกทาสของรัฐกาลที่ ๕ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงศึกษาศิลปวิทยาการหลายแขนง โดยทรงศึกษา

ภาษามคธกับพระยาปริยัติ ธรรมธาดา (เนียม) เมื่อเป็นหลวงราชาภิรมย์กรมราชบัณฑิต ทรงศึกษาวิชาการยิงปืนไฟจาก
ส านักพระยาอภัยศรเพลิง (ศรี) ทรงศึกษาวิชาคชกรรมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบ าราบ
ปรปักษ์ และ ทรงศึกษาวิชาการอ่ืนๆ อันสมควรแก่บรมราชกุมาร ส่วนในด้านวิชาการ รัฐศาสตร์ ราชประเพณี และ 
โบราณคดีนั่นสมเด็จ พระบรม ชนกนาถ เป็นผู้พระราชทานการฝึกสอนตลอดมา และในส่วนของภาษาอังกฤษทรงศึกษา
จากชาวต่างประเทศโดยตรง คือ นางแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna Leonowens) หมอจันดเล (Chandler) ซึ่งนักวิชาการ
หลากหลายท่านให้ความสนใจในประเด็นของการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศโดยตรง และทรงเสด็จพระราชด าเนินประภาสยุโรปในปี พ.ศ.๒๔๔๐ และ พ.ศ.๒๔๕๐ 
จึงเห็นว่า แนวคิดการประกาศเลิกระบบไพร่และระบบทาสมาจากการรับแนวคิดของฝ่ายตะวันตก อีกทั้ง จาก
ประวัติศาสตร์พบว่าไทยเลิกทาสภายหลังสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้เขียนมิได้มีความเห็นโต้แย้งกับ
นักวิชาการท่านใด แต่ในทัศนะของผู้เขียนมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองว่า ทรงได้รับแนวคิดและหลักการมาจากทางฝ่าย
พระพุทธศาสนาในคราวที่ทรงผนวชก่อนทรงท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ โดยทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เป็นเวลา ๒๗ วัน๑๓ พระองค์ทรงได้รับแนวคิดและหลักการของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิเสธระบบวรรณะในสมัย
พุทธกาล ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนอแนวคิดและหลักการเสรีภาพโดยสันติในการเลิกทาสของรัฐกาลที่ ๕ ที่มาจากทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

๑) เสรีภาพในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
พุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงเสรีภาพ จากค าภาษาบาลีมีวิเคราะห์ว่า “เสน อตฺตนา อีริต  สีลมสฺสาติ เสรี แปล

ตามรูปวิเคราะห์ว่า การด าเนินไปด้วยตน คือด้วยตนเองเป็นปกติของบุคคลนั้น เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ามีเสรี”๑๔ และค าว่า 
เสรีภาพ มาจากค าว่า เสรีบวกกับภาวะ เมื่อรวมกันจึงแปลว่า ภาวะแห่งความมีเสรี ภาวะแห่งความเป็นใหญ่ และยังมีค าที่
ใช้แทนอีกค าหนึ่งคือ อิสรภาพ ซึ่งแปลว่า ความที่จิตเป็นใหญ่ หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
วิมุตติ๑๕ พุทธปรัชญาเถรวาทมีความหมายของเสรีภาพเป็น ๒ ประเภทด้วยกัน คือ 

เสรีภาพในทางโลกิยะ เป็นเสรีภาพตามความรู้สึกเสรีภาพที่ยังมีกิเลสปนอยู่ กล่าวคือ เป็นเสรีภาพที่จะกระท า
สิ่งที่ตนปรารถนา และเสรีภาพที่จะพ้นจากการกระท าสิ่งที่ตนไม่ปรารถนา หรือถูกกระท าในสิ่งที่ตนไม่ปรารถนานั้น 

เสรีภาพทางโลกุตตระ ได้แก่ ภาวะแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นเสรีภาพที่แท้จริง ไม่ตกเป็นทาสของ
สิ่งใด จัดเป็นเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมีได้เท่าเทียมกัน กล่าวคือ บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระท าและด าเนินวิถีทางแห่งตน
เข้าสู่ความสงบสุขท่ีแท้จริงนั้นหมายถึง นิพพาน นิพพานอันเป็นเสรีภาพสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

๒) ลักษณะของเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ลักษณะของเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได ้๔ ด้าน คือ 
ด้านที่ ๑ เสรีภาพทางกายภาพ ได้แก่ การไม่ถูกบีบคั้นจากการขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค มีสุขภาพด ี 
                                         

๑๓รัชกาลที่ ๕ ทรงผนวชเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๑๖ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ๑๑ เดือน ๒๖ 
วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และทรงลาผนวชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๖ 
ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา ๒๑ วัน. 

๑๔ประยุทธ ์หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙), หน้า ๖๙๒. 
๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙๔-๑๙๕. 



๘๔๗ 
ด้านที่ ๒ เสรีภาพทางสังคม ได้แก่ การไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม ไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่อยู่

ท่ามกลางความรุนแรง การก่อการร้าย และภัยสงคราม 
ด้านที่ ๓ เสรีภาพทางอารมณ์ หรือทางจิต ได้แก่ การไม่ถูกอ านาจกิเลสครอบง า การมีสุขภาพจิต เช่น มีความ

เมตตากรุณา มีสุขภาพจิตดีสดชื่นแจ่มใส 
ด้านที่ ๔ เสรีภาพทางสติปัญญา ได้แก่ การไม่ถูกบีบคั้นจากความไม่รู้ มีความรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ความความ

เป็นจริง เป็นปัญญาของผู้รู้ธรรม๑๖ 
๓) การเข้าถึงเสรีภาพทางสังคมในทรรศนะของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามีทรรศนะในการเข้าถึงเสรีภาพทางสั งคมจากสองส่วนด้วยกัน กล่าวคือ หลักการที่เป็น

กฎเกณฑ์ที่วางไว้เป็นข้อห้ามซึ่งได้แก่ส่วนของวินัย เป็นหลักการหนึ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพ่ือให้
ตนเองได้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยหลักการที่น าเสนอนั้นก็มิได้บีบบังคับให้ปฏิบัติตาม และขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคล
จะกระท าตามได้มากน้อยเพียงใด หากผู้ใดปฏิบัติตามได้มากย่อมได้รับประโยชน์มาก ทั้งประโยชน์ในปัจจุบัน  ประโยชน์
ในเบื้องหน้า และประโยชน์สูงสุดนั้นคือ มีผลท าให้เกิดเสรีภาพที่แท้จริงแก่ผู้ปฏิบัติตาม ซึ่งบางคนอาจมองว่าหลักการส่วน
นี้อาจเป็นข้อจ ากัดไม่ให้มีเสรีภาพ แต่แท้จริงแล้วเป็นการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดเสรีภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “การใช้กฎหมาย 
หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ มาฝึกวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะท าให้ได้ผลได้ โดยต้องไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อ านาจบีบบังคับ และ
ลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิดความรู้สึกส านึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้ เข้าใจ มองเห็นเหตุผล และประโยชน์ของ
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้นๆ ความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกในการฝึกนี้จะท าให้เขาเกิดมีความพึงพอใจ หรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะท าตาม และก็ท าให้ได้ผล ซึ่งก็คือท าให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง โดยมีองค์ประกอบ ๓ 
ส่วนคือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน”๑๗ 

๔) การเข้าถึงเสรีภาพทางโลกุตตรปัญญา 
หลักการที่จะเข้าถึงเสรีภาพทางโลกุตตรปัญญา ถือเป็นความด าริชอบที่เกิดจากความเห็น เมื่อมีความเห็นชอบ 

บุคคลย่อมคิดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปด้วย (สัมมาสังกัปปะ) น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความมีอิสระที่แท้จริง ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ในพุทธปรัชญา มีหลักการที่เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ ประกอบด้วยสมถะอันเป็นเครื่องให้พละก าลัง 
และวิปัสสนาอันเป็นตัวปัญญา ดังมีพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า 

“...ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแห่ง
ทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งนิพพาน หนทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔”๑๘ 

ในพุทธศาสนาจึงใช้หลักการมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็น
จริง ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันเอง คือ กายานุปัสสนา การตั้งสติก าหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่
เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา ให้เห็นคติธรรมดาของร่างกาย ของผู้อ่ืนเช่นใด ของตนก็เป็นเช่นนั้น, เวทนา
นุปัสสนา การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็น ตามเป็นจริงว่า เป็นเพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา คือ 
มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ, จิตตานุปัสสนา การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า 
เป็นเพียงจิต ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา มีสติรู้ชัดจิตของตนตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้น ๆ, ธัมมานุปัสสนา การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นเพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย 
เกิดข้ึนและดับไปตามที่เป็นจริงอย่างนั้น เป็นปัญญาที่ชวยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความรู้เข้าใจ เข้าถึงเท่า
ทันความจริงของสังขาร คือ โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อ
สิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง เมื่อบุคคล มีการ

                                         
๑๖P.A. Payutto, Buddhist Solutions for the Twenty-First Century, (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 

๑๙๙๔), pp. ๕๐-๕๑. 
๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัย เร่ืองใหญ่กว่าที่คิด, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หน้า 

๒๘. 
๑๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๑๖. 



๘๔๘ 
ฝึกอบรมปัญญาพัฒนาความรู้ให้เห็นตามความเป็นจริง ย่อมหลุดพ้นจากการถูกบีบคั้นจากสภาวะต่าง ๆ บุคคลจะเข้าถึง
วิมุตติ มีความเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา เกิดเสรีภาพทางปัญญาท่ี เรียกว่า เป็นไทอย่างแท้จริง 

๕) การปฏิวัติด้านเสรีภาพในสังคมของพระพุทธเจ้า 
ความมีเสรีภาพในพระพุทธศาสนาที่ส่งผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท า

ให้การปกครองในระดับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขและบริหารกิจการบ้านเมืองโดยน าหลักการในเรื่อง
เสรีภาพมาใช้ในการปกครองประชาชนให้มีความเป็นดีอยู่ดีและมีความสุข เพราะเห็นว่าการปกครองในลักษณะนี้ท าให้
เกิดสันติภาพและมิตรภาพทั้งผู้ปกครองและผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ดังจะเห็นได้จากหลักฐานในหลักศิลาจารึกของพ่อ
ขุนรามค าแหงหลักท่ี ๑ ว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจัก
ใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือน ค้า ค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส๑๙ 

หลักฐานดังกล่าว แสดงว่าสังคมไทยใช้หลักเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  แต่หลักการนี้
พระพุทธเจ้าได้ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หมายถึงก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์
เป็นผู้ปฏิวัติการปกครองเองโดยสละราชสมบัติในฐานะที่พระองค์อยู่ในวรรณะกษัตริย์ โดยเลิกระบบวรรณะ ส่วนพระองค์
มาเป็นสมณะดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสาย คือ แม่น้ า คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทร
แล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียว ข้อที่วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 
ศูทร ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่า
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว๒๐  

การมีความเสมอภาคกันในบุคคลนั้น ก็เปรียบได้กับว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกันด้วย เพราะไม่มีใครมี
อ านาจเหนือใคร บุคคลย่อมมีอ านาจในตนเอง สามารถปกครองตนเองได้ ซึ่งเห็นได้จากหลักการในทางพระวินัย ที่พระ
พุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาตนเอง เตือนตนเอง และเป็นที่พ่ึงของตนเองเสมอ  

สรุปได้ว่า หลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยดังกล่าว  ได้สะท้อนภาพลักษณ์
ออกมาให้เห็นเป็นกระแสแห่งชีวิตได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเสรีภาพที่มิใช่เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นการแสดงออกที่ต้องค านึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขทั้งต่อ
ตนเองและบุคคลในสังคม หลักการและแนวคิดเหล่านี้จึงน่าจะหลักการและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อทรรศนะด้านสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิใช่ว่าพระองค์จะรับอิทธิพลจากหลักการและ
แนวคิดด้านเสรีภาพจากฝ่ายตะวันตกเพียงอย่างเดียว 
 

๓. สรุป 
ไพร่ คือ ศักดิ์ทางสังคมของคนชนชั้นใต้ปกครอง และทาส คือ บุคคลที่ต้องท างานให้ผู้เป็นเจ้าของที่เรียกว่านาย

เงิน ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเป็นผู้ถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไม่มีพันธะต่อกษัตริย์ ก่อนที่
รัชกาลที่ ๕ จะทรงยกเลิกระบบทาสและไพร่ 

มื่อได้มีการออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๓๘ จึงเป็นการยกเลิกระบบไพร่อย่างเด็ดขาด และแยก
หน้าที่ของราษฎรที่มีต่อรัฐให้ชัดเจนขึ้น โดยผู้ที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารจะได้รับการฝึกอาวุธและเตรียมความพร้อมเพ่ือท า
หน้าที่ป้องกันประเทศโดยตรง ส่วนราษฎรอ่ืนจะได้ประกอบอาชีพตามถนัดของตนต่อไป นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
ราษฎรได้ช่วยพัฒนาประเทศได้มากขึ้นกว่าการใช้แรงงานท างานให้รัฐเพียงอย่างเดียวเหมือนในสมัยก่อน การนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ระยะเวลารวม ๓๕ ปี เพื่อพระราชทานเสรีภาพให้แก่ประชาชนชาวไทย 

                                         
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมคดีไทยสมัยสุโขทัย : ศิลาจารึก พ่อขุนรามค าแหงมหาราช, พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

(แก้ไขเพิ่มเติม), (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 
๒๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๑๘๔. 



๘๔๙ 
ด้วยการอาศัยพระราชอ านาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละม่อม สุขุมคัมภีรภาพ  จึงไม่ท าให้เกิดเหตุร้ายภายใน
บ้านเมืองขึ้น ต่างกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเป็นความรุนแรง เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

พระราชกรณียกิจอันส าคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อีกประการหนึ่ง คือ 
การเลิกไพร่และการเลิกทาส ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเป็นผู้ถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไม่มี
พันธะต่อกษัตริย์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ระยะเวลารวม ๓๕ ปี เพ่ือพระราชทาน
เสรีภาพให้แก่ประชาชนชาวไทย ด้วยการอาศัยพระราชอ านาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละม่อม สุขุมคัมภีรภาพ  
จึงไม่ท าให้เกิดเหตุร้ายภายในบ้านเมืองขึ้น ต่างกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเป็นความรุนแรง 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชการที่ ๕ ที่ทรงสามารถพระราชทาน
เสรีภาพแก่คนในสังคมโดยสันติได้นั้น ทรงได้รับอิทธิพลจากหลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่ได้สะท้อน
ภาพลักษณ์ออกมาให้เห็นเป็นกระแสแห่งชีวิตได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเสรีภาพที่มิใช่เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลแต่
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแสดงออกที่ต้องค านึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าย่อมน ามาซึ่งความ
สงบสุขท้ังต่อตนเองและบุคคลในสังคม 
 

๔. ข้อเสนอแนะ 
นักวิชาการหลากหลายท่านให้ความสนใจในประเด็นของการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จพระราชด าเนินประภาสยุโรปในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงเห็นว่า แนวคิดการประกาศเลิก
ระบบไพร่และระบบทาสมาจากการรับแนวคิดของฝ่ายตะวันตก อีกทั้ง จากประวัติศาสตร์พบว่าไทยเลิกทาสภายหลัง
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้เขียนมิได้มีความเห็นโต้แย้งกับนักวิชาการเหล่านั้นแต่อย่างใด  แต่ใน
ทัศนะของผู้เขียนมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองว่า พระองค์มิได้รับอิทธิพลจากหลักการและแนวคิดด้านเสรีภาพจากฝั่งตะวันตก
เพียงฝ่ายเดียว 

เอกสารอ้างอิง 
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พุทธสันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย ร.๗ 
 

พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล) 
 
บทคัดย่อ 

การปฏิวัติใน พ.ศ.๒๔๗๕ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้วิธีการยึดอ านาจ ด้วยการปฏิวัติ เพ่ือเปลี่ยน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นการปฏิวัติยึด
อ านาจทางการปกครองที่ไม่มีเหตุการณ์นองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง ทรงใช้กระบวนการทางสันติวิธี 
ด้วยการให้อภัย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพุทธสันติวิธีที่ก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างยั่งยืน โดยพระองค์ตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึก การ
คิด และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้น ๆ และแทนที่ด้วยการมีความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผู้ให้อภัย ดังกล่าวนี้ ตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ อนุมานได้ว่า 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงด าเนินการตามกระบวนการแห่งสันติวิธีตามหลักการแห่ง
พระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้ไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นในสมัยนั้น กล่าวคือ “ทรงมีภาวะผู้น าแห่งสันติภาพแนวพุทธ” 
นั่นเอง 
 
ค าส าคัญ : พุทธสันติวิธี, การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 
ABSTRACT 

The evolution in 1932 for the governance change  by seizing the power through evolution for 
changing the absolute monarchy to democracy under monarchy constitution without bloodshed and 
losing of people lives due to the kindness of king Rama VII  that the king did not want to have the 
violence but using the peaceful means , forgivingness that it is the Buddhism way to have the 
sustainable peace that he intended to leave the feeling , thinking and behaviour improperly to others 
that replaced good feeling , thinking and behaviour happending in the mind of forgiver. Therefore, it is 
the same concept of Buddhism that is the religion of peace as King Rama VII proceeded on the peaceful 
means on Buddhism way that no impact on blood shed in his reign as called that peaceful means on 
Buddhism way. 
 
Keywords : Peaceful Means on Buddhism way , Governance change 
 
๑. บทน า 

เหตุการณ์นองเลือด (Bloodless Coup) ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในประเทศ ที่คนไทยยังไม่ลืม
เลือน คือ ตุลาวิปโยค และพฤษภาทมิฬ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของคนในสังคม โดยตุลาวิปโยค เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยนักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า ๕ แสนคน ได้รวมตัวกันเพ่ือ
เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร  ซึ่งในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย

                                         
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี. 



๘๕๒ 
จ านวนมาก ส่วนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยประชาชนเคลื่อนไหวประท้วง
รัฐบาลที่มีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี  และต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อันน าไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและ
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมากเช่นกัน เหตุการณ์
รฐัประหารดังกล่าวข้างต้น จบลงด้วยการเข่นฆ่ากันเองของคนในชาติ และการล้มตายของประชาชน 

จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า หากมองย้อนกลับไปในอดีต การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ในรัชสมัยของ พระบาลสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ มิได้เกิดการนองเลือด ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็น
เหตุการณ์การปฏิวัติเพียงครั้งเดียวของประเทศไทย เพราะเหตุใดจึงไม่เกิดความรุนแรงและมีประชาชนล้มตายดังเช่น
เหตุการณ์ในช่วงของการรัฐประหารในปัจจุบัน หรือด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงเป็น
พุทธมามกะ และเป็นนักสันติวิธี จึงทรงใช้กระบวนการสันติวิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือสลายความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนอย่างรุนแรงในสมัยนั้น 

ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงด าเนินการตาม
กระบวนการพุทธสันติวิธีอย่างไร จึงส่งผลให้ไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือด(Bloodless Coup) ขึ้นในสมัยนั้น ดังกล่าวนี้ 
ผู้เขียนจะเริ่มต้นน าเสนอประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ หลังจากนั้นจะน าข้อมูลนี้ไปเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ ต่อไป 

๒. เนื้อหา 

๒.๑ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี 
 สันติวิธี มักได้รับความสนใจและกล่าวถึงอยู่เสมอ ซึ่งสถานการณ์และบรรยากาศของการกล่าวถึงนั้น มักจะ
ด ารงอยู่ในมิติของความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคล หรือระหว่างรัฐต่อรัฐ ๑ 
สันติวิธี หมายถึง สันติภาพในฐานะที่เป็นวิธีการหรือวิถีทางคือ วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงใน
การแก้ปัญหาหรือการด าเนินชีวิต 

การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธีนอกจากเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับมนุษยชาติแล้ว ยังเป็นวิธีการที่สร้าง
พ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ  เพราะความเข้าใจ เห็นใจกัน เป็นวิธีการป้องกัน 
และต่อสู้กับภัยในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะมาสู่ประเทศชาติด้วย๒ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ผู้เขียนจึงได้ประมวล
สาระส าคัญของสันติวิธีไว้โดยสังเขป ดังนี้ 

 สันติวิธี คือ การกระท า (Action) ในทฤษฎีปฏิบัติการไร้ความรุนแรง หมายถงึ การแสดงพฤติกรรมอันไม่ใช่วิถี
ปกติของบุคคล เป็นการกระท าซึ่งเกินเลยหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดตามกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี  กระทั่งอาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหลักการข้อบังคับต่าง ๆ (Commission) นอกจากนี้ การกระท าในมุมมองของปฏิบัติการไร้
ความรุนแรง ยังหมายรวมถึง การกระท าโดยละเว้น (Omission) นั่นคือ การปฏิเสธการกระท าซึ่งด าเนินอยู่เป็นปกติ หรือ
ถูกคาดหวังว่าจะกระท าโดยขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดให้กระท าอีกด้วย๓ 
 นัยเดียวกัน สันติวิธี หมายถึง วิธีการแก้ไขความขัดแย้งหรือตอบโต้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต รากฐานของสันติวิธีจึงเริ่มตั้งแต่จิตใจคือ การเคารพ 

                                         
๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิติบุณยากร), พุทธสันติวิธี : บูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแย้ง , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซนจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๔. 
๒มารค ตามไท, “ปัจจัย และเงื่อนไขแห่งความส าเร็จของสันติวิธีในสังคมไทย”, บรรยาย ณ ห้องประชาธิปก 

สถาบันพระปกเกล้า, (๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗). 
๓ยีน ชาร์ป, อ านาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง , แปลโดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และคมสัน หุตะแพทย์, 

(กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๑๐๐. 



๘๕๓ 
เมตตาต่อคู่กรณี ในแง่การเปลี่ยนทัศนคติโดยไม่มุ่งท าร้ายมนุษย์จนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันอยุติธรรม ตลอดจน
สร้างวัฒนธรรมสันติขึ้นในสังคม สันติวิธีจึงอาจจ าแนกได้ตามการแสดงออก อาทิ การเจรจา การใช้กระบวนการทาง
สถาบัน ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง และงานสร้างสรรค์๔ สันติวิธี คือ การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสภาพการใช้
ความรุนแรงและสงคราม โดยในการสงครามไม่ว่าในครั้งโบราณหรือปัจจุบันจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดย
ไม่สามารถท าอะไรได้มากนัก สิทธิมนุษยชนเป็นการเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคน ต่อเมื่อมนุษย์
มีจิตส านึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนได้๕ 

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี อาจแบ่งออกเป็น ระบบใหญ่ๆ กล่าวคือ วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย และวิธีทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

๑) วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย สามารถจ าแนกออกได้เป็นได ้๖ วิธี กล่าวคือ การเจรจา การเจรจาไกล่เกลี่ย สุนทรีย
สนทนา การประนีประนอม การมีส่วนร่วม และการให้อภัย กล่าวคือ 

๑.๑) การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออก ซึ่งข้อเสนอที่ต้องการ
ให้ได้รับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นต้น๖ โดยทั่วไป การ
เจรจาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของการต่อรองระหว่างกลุ่มท่ีรู้สึกว่าจะเกิดความขัดแย้ง หรือเกิดความขัดแย้งแล้ว แต่ละ
กลุ่มจึงพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล๗ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและความพยายามในการเจรจาที่มุ่งหมายให้มีการ
ตกลงระหว่างกัน จึงจาเป็นต้องดาเนินการต่อรอง เพ่ือให้ได้บรรลุผลเป็นการตกลงที่จะถือปฏิบัติต่อกันในอนาคต๘ 

๑.๒) การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมายถึง กระบวนการที่คู่กรณีซึ่ง
อาจจะเป็นรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกต่างกันในเรื่องต่าง 
ๆ และเนื่องจากเป็นความสมัครใจที่คู่เจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเป็นการร่วมกันหาทางออกต่าง ๆ แล้วจึงร่วมกันตัดสินใจ
นาไปสู่ผลที่ คู่เจรจาพึงพอใจ ถ้าคู่เจรจาเข้าใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันได้อย่างดี  ไม่ต้องมีคนกลางมาเป็นผู้
ก ากับกระบวนการ แต่โดยส่วนใหญ่กว่าที่จะตัดสินใจมาร่วมเจรจา ความขัดแย้งก็กลายไปเป็นข้อพิพาทอย่างรุนแรง 
จ าเป็นต้องมีคนกลางมาทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่เรียกว่า การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง๙ 

๑.๓) สุนทรียสนทนา (Dialogue) หมายถึง “กระบวนการที่ดาเนินไปโดยใช้กระบวน การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เพ่ือให้เกิดการคิดร่วมกันได้ในระหว่างบุคคลในกลุ่ม เป็นการสร้างสรรค์ความคิดร่วมที่ไปไกลกว่าการระดม
ความคิด (Brainstorming) กล่าวคือ เป็นการขยายขอบเขตไปสู่สิ่งที่ลุ่มลึกภายในตน เป็นการแลกเปลี่ยนการรับรู้ที่เป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน และองค์ความรู้ภายในบุคคล และเป็นกระบวนการที่น าความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมาปรากฏให้เป็นที่ชัด
แจ้ง”๑๐ สิ่งที่เด่นชัดในบรรยากาศของกระบวนการนี้ คือ การเปิดใจสนทนากัน ด้วยการสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งอิสระ
ให้มากที่สุด ภาวะอิสระนี้เองที่ท าให้หลายสิ่งเปิดออกมา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ความคิดร่วมที่มีพลัง ความรู้สึก 
ความเข้าใจในกลุ่มอย่างแท้จริง๑๑ 

                                         
๔ไพศาล  วงศ์วรวิสิทธิ์ , สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่ มือสันติ วิธีส าหรับนักปฏิบัติการไร้ ความรุนแรง , 

(กรุงเทพมหานคร : กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๓๓), หน้า ๒๕. 
๕ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๕), ค าน า. 
๖Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York : Harper&Row, ๑๙๖๔), pp. ๓-๔. 
๗วันชัย วัฒนศัพท์, กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, (ขอนแก่น: สถาบันสันติศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 
๘อรุณ ภาณุพงศ,์ “การเจรจาทางการทูต”, สราญรมย์, ( ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) : ๒. 
๙วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, พิมพ์ครั้งที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หน้า ๘. 
๑๐มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, Dialogue สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญาร่วมกันของมนุษย์, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จงเจริญเทพารักษ์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๘. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



๘๕๔ 
๑.๔) การประนีประนอม (Compromising) เมื่อกล่าวถึงการประนีประนอมในความหมายทั่วไปนั้น จัดได้

ว่าเป็นหลักการในทางรัฐศาสตร์ที่นามาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดการตึงตัวในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากัน  ท่ามกลางการ
เผชิญหน้าเพ่ือเจรจาต่อรองในสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการนั้น บรรยากาศต้องเต็มไปด้วยหลักแนวคิดและทฤษฎีที่ว่า แสวงจุด
ร่วม และสงวนจุดต่าง ประเด็นใดที่สามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยการเจรจาและหาข้อยุติต้องรีบนามาใช้ในทันที  แต่
ประเด็นใดก็ตามซึ่งเป็นข้อแตกต่างของแต่ละฝ่ายและน ามาซึ่งความแตกแยกก็ควรเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ก่อน๑๒ 

๑.๕) การมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างเวที และเปิดเวที
ให้แก่ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  และการตัดสินใจ
ของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเป็นการเสริม
ความสามัคคีในสังคม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพ่ิมคุณภาพของตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และ
การสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ ทาให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกท้ังช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรง
ที่สุด ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

๑.๖) การให้อภัย (Forgiveness) ส าหรับการศึกษาเรื่องการให้อภัย(Forgiveness) จะเป็นการศึกษาที่เน้น
ทางด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) โดยการให้อภัยจะมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ที่ว่าด้วยการตอบสนองของ
บุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลที่ท าให้เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้นๆ 
และแทนที่ด้วยการมีความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ให้อภัย กล่าวคือ เป็น
การปลดปล่อยความรู้สึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจที่จะแก้แค้น เป็นกระบวนการทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
ที่ได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้ง 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการให้อภัยของนักวิชาการทางตะวันตกพบว่า  บทบาทการให้อภัยในการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยตรงนั้น โดยหลักการจะมุ่งไปที่การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ หรือการหวนกลับมาคืนดีกัน(Reconciliation) 
ของคู่กรณี ภายหลังที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว๑๓ 

๒) วิธีทางกฎหมาย  การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายนั้น  สามารถแบ่งออกได้  ๓ วิธี คือ 
อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration) กระบวนการทางศาล  (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย 
(Legislative Approach) ดังนี้ 

๒.๑) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง กระบวนการที่ทั้งคู่สมัครใจขอให้ บุคคลที่สามที่เป็นกลาง 
ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้ง๑๔ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งมีมานานนับพันปีแล้ว 
ทั้งในสมัยกรีก และโรมันก็ได้นาวิธีการนี้มาใช้  

                                         
๑๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้าแม่

ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒๕๔๗), หน้า ๑๐๑-๑๐๒. 

๑๓Dudley D. Cahn , Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, ๓ th ed, (New York : 
Pearson, ๒๐๐๗), p. ๒๓๒. 

๑๔วันชัย วัฒนศัพท,์ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, หน้า ๙. 



๘๕๕ 
เมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบว่า อนุญาโตตุลาการถูกน ามาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาท

ระหว่างรัฐกับรัฐ ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุว่าข้อพิพาท
ระหว่างรัฐนั้นอาจน ามาซึ่งการใช้กาลังอาวุธเข้าต่อสู้กัน๑๕ 

อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นวิธีระงับข้อพิพาทที่มีบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกันมากกว่าการไปสู่ศาล ซึ่งข้อพิพาทที่
เกิดข้ึนก็ได้รับการช าระความโดยบุคคลที่คู่กรณีเชื่อถือและไว้วางใจ จะเห็นว่า อนุญาโตตุลาการนั้นเป็นเรื่องท่ีคู่กรณีจะตก
ลงกันเลือกบุคคลและกลไกในการระงับข้อพิพาทของตนเป็นเรื่องๆ ไป อีกท้ังก าหนดรูปแบบของอนุญาโตตุลาการ แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงต้องค านึงถึงผล หรือข้อผูกมัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากค าชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วย อย่างไรก็ตามค าชี้ขาดของคณะกรรมการที่คู่กรณีได้ตั้งขึ้นเพ่ีอพิจารณาตัดสินข้อพิพาท
ระหว่างคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่จ าเป็นต้องถึงที่สุด เพราะคู่กรณีอาจจะมีการด าเนินกระบวนการทางคดีเพ่ือขอให้มี
การตีความทบทวน แก้ไข อุทธรณ์ หรือเพ่ือให้คาชี้ขาดนั้นใช้บังคับไม่ได้๑๖ 

๒.๒) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การที่สถาบันซึ่งจัดตั้งข้ึนตามระบบที่สังคมยอม
รับเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท ซึ่งวิธีการนี้เป็นการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาระหว่างกันเองไปสู่กระบวนการของรัฐ  
โดยคู่กรณีด าเนินการจ้าง “ทนายความ” ให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการสู้คดี ซึ่งมีการนาสืบต่อหน้าบุคคลที่สามที่เป็น
กลางคือ “ผู้พิพากษา” หรือ “คณะลูกขุน” แล้วแต่ระบบ ผู้ที่ท าหน้าที่พิพากษาเหล่านี้ นอกจากการพิจารณาถึงข้อ
ขัดแย้ง ความห่วงกังวล และผลประโยชน์ของคู่กรณีแล้ว ยังต้องมองไกลออกไปถึงค่านิยม และมาตรฐานของสังคม ผู้
พิพากษาและคณะลูกขุนต้องตัดสินบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย คู่กรณีไม่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ แต่ก็จะได้รับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอย่างหนักแน่น และจากการตัดสินที่สะท้อนถึงลักษณะความ
เป็นไปของสังคม๑๗ 

๒.๓) กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดได้ว่าเป็นการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทได้อีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน วิธีการนี้ด าเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการ
ทางกฎหมาย ในรูปแบบของพระราชก าหนด หรือพระบัญญัตินิรโทษกรรม (Amnesty Act) ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็น
ความขัดแย้งในประเด็นใหญ่ๆ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากน าผู้กระทาผิดมาลงโทษ
อาจจะก่อให้เกิดความโกลาหลได้ กรณีเช่นนี้เห็นได้จากการที่รัฐออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมเรื่องปืน  และนิรโทษ
กรรมเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ 
“คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง 

ประมวลความได้ว่า สันติวิธี คือ วิธีการหรือเครื่องมือส าหรับจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล หรือระหว่างรัฐกับรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่มีความเป็นธรรม และต้องเป็นที่ยอมรับของ
ทั้งสองฝ่าย จึงสามารถน ามาใช้ในการยุติปัญหาข้อพิพาทจากความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ ได้  การใช้สันติวิธีมีเหตุผลส าคัญ
ตรงที่ว่า เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม และหากใช้กระบวนการ
ทางกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของกระบวนการทางสันติวิธีก็จะได้ ๒ ประเภท คือ ประเภทวิธีที่ไม่ใช่ทาง
กฎหมาย สามารถจ าแนกออกได้เป็นได้ ๖ วิธี กล่าวคือ การเจรจา การเจรจาไกล่เกลี่ย สุนทรียสนทนา การประนีประนอม 
การมีส่วนร่วม และการให้อภัย กล่าวคือ และประเภทที่ใช้วิธีทางกฎหมาย การจัดการความขัดแย้งโดยวิธีทางกฎหมายนั้น 
สามารถแบ่งออกได้ ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล และกระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งแนวทางในการ
เลือกใช้กระบวนการทางสันติวิธีนี้ย่อมขึ้นอยู่สภาพการณ์ในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงองค์ประกอบทางสังคมอ่ืนๆ ด้วย 
กล่าวได้ว่า กระบวนการทางสันติวิธีซึ่งใช้ได้ผลในที่หนึ่ง ๆ อาจใช้ไม่ได้ผลในที่อ่ืน ๆ ก็เป็นได้ 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๗ 

                                         
๑๕อนันต์ จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ ์นิติธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๑. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗. 
๑๗วันชัย วัฒนศัพท,์ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, หน้า ๑๐. 



๘๕๖ 
แท้จริงแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย เริ่มมีปรากฏในสังคมไทยมาตั้งแต่

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยการเคลื่อนไหวครั้งแรกเริ่มจากในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ จาก
เหตุการณ์ที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มก้าวหน้า ร.ศ. ๑๐๓ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการและขุนนางจ านวน ๑๑ คน๑๘ ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงด าริว่า สิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขในขณะนั้น
ควรจะเป็นการปฏิรูประบบการปกครองแผ่นดินและเสริมสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชให้มั่นคงขึ้น พระองค์ทรงด าริว่า
ระบบเดียวที่เหมาะสมคือราชาธิปไตย ดังพระราชาธิบายว่า “ในการปกครองกรุงสยาม ถ้าจัดการอาศัยพระเจ้าแผ่นดิน
เป็นหลักให้เป็นไปตามความนิยมอย่างเก่า จะเป็นการง่ายกว่าจัดการอย่างอ่ืนเพราะเป็นพ้ืนเพมาแล้ว”๑๙การพยายามขอ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นจังไม่ส าเร็จ แต่ก็มิได้มีความรุนแรง เพราะเป็นไปในแนวทางสันติวิธี 

ถึงแม้ว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จะยังไม่ทรงได้พระราชทางรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย แต่ทุกพระองค์ก็ทรงมี
พระราชด าริที่ต้องการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนอยู่ก่อนหน้าแล้วนั้น แต่ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการให้
ส าเร็จตามประราชประสงค์ได้ เนื่องจากต้องประสบปัญหาและอุปสรรคนานาประการ แต่ก็พบว่าได้มีการวางรากฐานต่าง 
ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอนาคต 

กระทั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ จึงมีการเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง จากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ไม่พอใจในความล้าหลังของการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของประเทศไทย และต้องการเปลี่ยนมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้องการที่จะ
ล้มล้างระบอบการปกครองแบบที่กษัตริย์มีอ านาจทุกอย่างในประเทศ โดยการน าเอาการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญที่
ราษฎรมีสิทธิมีเสียงในการปกครองมาใช้แทน คณะราชเริ่มก่อตั้งที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่ม
นักเรียนและข้าราชการที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ แนวคิดในการจัดตั้งคณะราษฎร
เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙ ซึ่งตรงกับการสิ้นสุด รัชกาลที่ ๖ และเริ่มต้นรัชกาลที่ ๗๒๐ โดยในครั้งแรกมีผู้
เริ่มการต่อตั้งทั้งหมด ๗ คนด้วยกัน คือ 

๑) นานปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม) นักเรียนกฎหมายที่ได้รับทุนจากกระทรวงยุติธรรมไปศึกษา
วิชากฎหมายและเศรษฐศาสตร์ชั้นปริญญาเอกที่ปารีส 

๒) ร้อยโทประยูร ภมรมนตรี นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รัชกาลที่ ๖ ที่ลาออกจากราชการเพ่ือมาศึกษา
วิชารัฐศาสตร์ที่ปารีสโดยทุนส่วนตัว 

๓) นายแปลก ขีตตะสังคะ (พันตรีหลวงพิบูลสงคราม) ผู้สอบได้ที่ ๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทาง
ราชการส่งมาศึกษาที่โรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศส 

๔) ร้อยตรีทัศนัย มิตรภักดี นายทหารกองหนุน ผู้บังคับหมวดกรมการทหารม้าที่ ๕ นครราชสีมา ได้รับทุนมา
ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายทหารม้าฝรั่งเศส 

๕) นายตั้ว พลานุกรม นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เคยเป็นจ่านายสิบใน
กองทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

๖) หลวงศิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนีย์) ผู้ช่วยสถานทูตสยามประจ ากรุงปารีส เคยเป็นนักเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมและทหารอาสาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

๗) นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในประเทศอังกฤษ 

                                         
๑๘นคร พันธ์ณรงค์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ, ๒๕๒๖), หน้า ๓๙๐. 
๑๙สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ๖๐ ปี ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ครีเอทีพพับลิชช่ิง, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐. 
๒๐ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กะเทาะเปลือกธาตุแท้การปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติของสยาม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาฯ, 

๒๕๓๘), หน้า ๒๑. 



๘๕๗ 
ทั้ง ๗ คน ได้มาพบปะกันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยประชุมตกลงที่จะร่วมมือกันกระท าการเพ่ือที่จะให้

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์อยู่
ภายใต้กฎหมาย โดยวิธีการยึดอ านาจ๒๑ 

คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสมัยนั้นยั้งไม่มีศัพท์สมัยใหม่ว่า “ปฏิวัติ” หรือ “อภิวัฒน์” จึงใช้ค าศัพท์ธรรมดาว่า เปลี่ยนการปกครอง
ของกษัตริย์เหนือกฎหมายมาเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย และด าเนินการเพ่ือให้ประเทศสยามบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก ๖ ประการ คือ 

๑) รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล และในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไว้ให้มั่นคง 

๒) รักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้มาก 
๓) บ ารุงรักษาความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนท า และจ า

วางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
๔) ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 
๕) ให้ราษฎรมีสิทธิ เสรีภาพ ที่มีขัดต่อหลัก ๔ ประการ ดังกล่าวแล้ว 
๖) ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร๒๒ 
คณะราษฎรกระท าการปฏิวัติยึดอ านาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โดยการให้ก าลัง

ทหารและพลเรือน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ โดยจัดแบ่งก าลังออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายทหารบก ฝ่ายทหารเรือ 
และฝ่ายตัดการสื่อสารหรือฝ่ายพลเรือน ซึ่งแต่ละฝ่ายมีอ านาจและความรับผิดชอบแยกกันอย่างเด็ดขาด  โดยก าหนดให้
ฝ่ายทหารเป็นฝ่ายท าหน้าที่ในการน าก าลังเข้ายึดอ านาจ และฝ่ายพลเรือนท าหน้าที่ทางการเมืองและทางเทคนิคต่างๆ ที่
จ าเป็นและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายทหาร๒๓การปฏิวัติครั้งนั้นบรรลุส าเร็จโดยที่ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ไม่ทรงใช้ก าลังทหารและอาวุธหนักเข้าปราบปรามพวกกบฏ ทรงยินดีที่จะเป็นพระเจ้า
แผ่นดินภายใต้กฎหมาย และพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย การปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงปราศจากการนอง
เลือด ไม่มีการต่อสู่กัน๒๔ 

ประมวลความได้ว่า ใน พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วิธีการยึดอ านาจ โดยการปฏิวัติ เพ่ือ
เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่เกิด
การจลาจล การนองเลือด และการกระท าทารุณใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่า เพราะเหตุใด คณะราษฎรจึง
กระท าการส าเร็จได้โดยไม่เกิดความรุนแรง ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้เขียนมิได้มองได้ที่ฝ่ายคณะราษฎรที่ใช้ก าลังทหารและพล
เรือนเข้ายึดอ านาจ หากแต่ผู้เขียนมองไปที่ฝ่ายผู้ถูกกระท า คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งไม่
ทรงใช้ก าลังทหารที่พระองค์ทรงมีอยู่เข้าต่อสู้กัน แต่ทรงใช้แนวทางแห่งสันติวิธี กล่าวคือ ฝ่ายคณะราษฎรใช้ก าลังเข้ายึด
ครอง แต่พระองค์ไม่ใช้ก าลังเข้ากระท าทารุณด้วย นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนจะได้ท าการวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๗ ตามแนวทางพุทธสันติวิธี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกรองระบอบประชาธิปไตย ในสมัย

รัชกาลที่ ๗ เป็นการปฏิวัติที่ไม่มีเหตุการณ์นองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นนักสันติวิธี ไม่ทรงต้องการให้เกิดความรุนแรง ดังนั้น เมื่อคณะผู้
                                         

๒๑เพลิง ภูผา, ยุทธการเปิดฟ้ากบฏ ๒๔๗๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ฉัตรรพี, ๒๕๔๑), หน้า ๒๘. 
๒๒กุหลาบ สายประดิษฐ์, เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มิ่งมิตร, ๒๕๔๓), หน้า 

๑๐๗-๑๑๐. 
๒๓ภารดี มหาขันธ,์ ประวัติศาสตร์การปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ ๒๕๒๖), หน้า ๑๖๓. 
๒๔เสทื้อน ศุภโสภณ, ชีวิตและการต่อสู่ของพระยาทรงสุรเดช, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ครีเอทีพพับลิชช่ิง, ๒๕๓๕), 

หน้า ๒. 



๘๕๘ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองขอรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีการให้ก าลังยึดอ านาจ ก็ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
อ านาจการปกครองบ้านเมืองให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงใช้กระบวนการทางสันติวิธี ด้วยการให้อภัย 
(Forgiveness) โดยการให้อภัยนี้มีความหมายในเชิงจิตวิทยา ว่าด้วยการตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลที่ท าให้
เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้นๆ และแทนที่ด้วยการมีความรู้สึก 
การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ให้อภัย ซึ่งตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือ
เป็นศาสนาแห่งสันติภาพและการให้อภัยอย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาที่สอนให้เรามีความรัก๒๕ รวม
ไปถึงการให้อภัยแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ดังปรากฏในวัฒนธรรมของสังคมชาวพุทธไทย เมื่อ
เราพลั้งเผลอท าผิดต่อกัน เกิดความเข้าใจผิดต่อกัน เกิดความขัดแย้งกัน เราก็จะแสดงความรักความเมตตา และมักให้
อภัยซึ่งกันและกัน มีการขอโทษ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
หลักการนี้สามารถพิสูจน์ได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงมีความเสมอภาคในทุกคน๒๖ 

อภัยทานจัดได้ว่าเป็นพุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการสันติ
วิธี “อภัยทาน” เป็นค าในภาษาบาลี ประกอบขึ้นจาก อ+ภย+ทาน หมายถึง ความไม่มีภัย หรือปลอดภัย๒๗ ซึ่งใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายว่า หมายถึง การให้ความไม่มีภัย๒๘ อภัยทาน เป็นการให้ที่เป็น
มหาทาน คือ เป็นทานอันยิ่งใหญ ่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอภิสันทสูตร ดังนี้ 

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้ว ชื่อว่า ให้
ความไม่มีภัย ให้ความไม่มีเวร ให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย 
ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน อันไม่มีประมาณ นี้เป็นทานประการที ่๑ เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ าเลิศ รู้กันมานาน รู้กัน
ว่าเป็นอริยวงศ์ เป็นของเก่า ในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้ว ไม่เคยถูกลบล้าง ในปัจจุบันไม่ถูกลบล้าง ในอนาคตก็จักไม่ถูกลบล้าง 
ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้าน นี้เป็นห้วงบุญห้วงกุศล ประการที ่๔ น าสุขมาให้ เป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้
เกิดในสวรรค์ เป็นไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขที่น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ๒๙ 

สอดคล้องกับที่ พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ  กล่าวว่า อภัยทาน หมายถึง ให้อภัย ค าว่า อภัย นี้แปลว่า ไม่
ต้องกลัว ให้อภัย คือเราให้ความไม่ต้องกลัวแก่บุคคลนั้น แปลว่า บุคคลนั้นไม่ต้องกลัวเรา นี่คือให้อภัย ทีนี้บางคนอาจจะ
คิดว่า นี้มันไม่ใช่ให้ทาน นี่มันไม่รู้ เขาพูดไปทั้งท่ีไม่รู้การให้อย่างนี้ เรียกว่า ให้ทาน แต่เขาเรียกว่า “อภัยทาน” เป็นสิ่งที่ให้
กันได้ ให้ได้ทั้งทางกาย ให้ได้ทั้งทางวาจา ให้ได้ทั้งทางจิตใจ ทางร่างกาย เขามาขอขมา ขออภัยเราก็รับ ทางวาจา บอก
อโหสิกรรม ทางจิตใจ เราก็สลัดความโกรธ ความอาฆาตจองเวรอย่างนี้ก็เรียกว่า “อภัยทาน” ทั้งนั้นมีได้ทั้งทางกาย ทางวาจา 
ทางใจ๓๐ ซึ่งโดยปกติสภาพของจิตนั้นจะสะอาดผ่องใส ไม่ต้องการความเศร้าหมองใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น เมื่อสิ่งเศร้าหมองมา
กระทบ จิตจึงได้มีอาการดิ้นรนมีปฏิกิริยาโต้ตอบ และจะคายสิ่งเศร้าหมองนั้นออกมา แต่ถ้าสิ่งเศร้าหมองนั้นมากระทบ
บ่อย ๆ และจิตไม่มีก าลังใดมาช่วยก าจัดสิ่งเศร้าหมอง จิตก็จะตกอยู่ใต้อ านาจของสิ่งเศร้าหมองที่เรียกว่า “กิเลส” เมื่อ
นานเข้าก็กลายเป็นทาสของความเคยชินอันนั้นไป เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยา อาฆาตพยาบาท 

                                         
๒๕ค าว่า “ความรัก” เป็นค าในภาษาไทย ตรงกับค าในพระพุทธศาสนาหลายค า ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มค าที่เป็นกุศล

ได้แก่ เมตตา (ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข) กรุณา (ความสงสารปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) กลุ่มค าที่เป็นฝ่ายอกุศลได้แก่ 
ราคะ (ความก าหนัดยินดี) ตัณหา (ความทะยานอยาก) สิเนหะ (ความรักใคร่เยื่อใย) และกลุ่มค าที่เป็นกลางๆ ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) ปิ
ยะหรือเปมะ (ความรักหรืออารมณ์ที่น่ารัก) ดูรายละเอียดใน อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓, อภ.ิสงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๖๕/๒๕๑. 

๒๖ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๓๖. 
๒๗พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๘๐. 
๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : นานม ีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑,๓๓๑. 
๒๙องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑. 
๓๐พุทธทาสภิกข ุ(เง้ือม อินฺทปญฺโ , ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หน้า ๒๙. 



๘๕๙ 
พวกนี้ล้วนเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิต เป็นของเสียที่เข้าสู่จิตท าให้จิตเสียปกติภาพไป๓๑ อภัยทานจึงเป็นการพัฒนาด้าน
คุณภาพของจิต คือ เป็นการสร้างจิตใจให้ดีงาม มีความเมตตา ให้ความเป็นมิตร และท่ีส าคัญคือเป็นจิตใจที่มีจาคะ ในที่นี้
หมายถึง การสละความโกรธ ความอาฆาตเคียดแค้นออกจากจิตใจ 

ประมวลความได้ว่า การปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.๒๔๗๕ ไม่มีเหตุการณ์นองเลือด และการ
เสียชีวิตของประชาชน ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงเป็นนัก
สันติวิธี ไม่ทรงต้องการให้เกิดความรุนแรง ทรงใช้กระบวนการทางสันติวิธี ด้วยการให้อภัย (Forgiveness) ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
พุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการสันติวิธี โดยการให้อภัยนี้มีความหมาย
ในเชิงจิตวิทยา ว่าด้วยการตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลที่ท าให้เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึก การคิด 
และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้น ๆ และแทนที่ด้วยการมีความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผู้ให้อภัย ซึ่งตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ 
 

๓. สรุป 
สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม และหากใช้

กระบวนการทางกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของกระบวนการทางสันติวิธีก็จะได้ ๒ ประเภท คือ ประเภท
วิธีที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย สามารถจ าแนกออกได้เป็นได้ ๖ วิธี กล่าวคือ การเจรจา การเจรจาไกล่เกลี่ย สุนทรียสนทนา การ
ประนีประนอม การมีส่วนร่วม และการให้อภัย กล่าวคือ และประเภทที่ใช้วิธีทางกฎหมาย การจัดการความขัดแย้งโดยวิธี
ทางกฎหมายนั้น สามารถแบ่งออกได้ ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล และกระบวนการออกกฎหมาย 
ซึ่งแนวทางในการเลือกใช้กระบวนการทางสันติวิธีนี้ย่อมขึ้นอยู่สภาพการณ์ในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงองค์ประกอบทาง
สังคมอ่ืน ๆ ด้วย กล่าวได้ว่า กระบวนการทางสันติวิธีซึ่งใช้ได้ผลในที่หนึ่ง ๆ อาจใช้ไม่ได้ผลในที่อ่ืน ๆ ก็เป็นได้ 

กรณีการปฏิวัติใน พ.ศ.๒๔๗๕ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้วิธีการยึดอ านาจ ด้วยการปฏิวัติ เพ่ือ
เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นการ
ปฏิวัติยึดอ านาจทางการปกครองที่ไม่มีเหตุการณ์นองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงเป็นนักสันติวิธี ไม่ทรงต้องการให้เกิดความรุนแรง ทรงใช้
กระบวนการทางสันติวิธี ด้วยการให้อภัย (Forgiveness) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการสันติวิธี โดยการให้อภัยนี้มีความหมายในเชิงจิตวิทยา ว่าด้วยการตอบสนองของบุคคล
หนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลที่ท าให้เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไม่ดีต่อบุคคลนั้นๆ และ
แทนที่ด้วยการมีความรู้สึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ให้อภัย ซึ่งตรงกับคติ
ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรง
ด าเนินการตามกระบวนการแห่งสันติวิธีตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนา จึงส่งผลให้ไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือด
(Bloodless Coup) ขึ้นในสมัยนั้น กล่าวคือ “ทรงมีภาวะผู้น าแห่งสันติภาพแนวพุทธ” นั่นเอง 
 

๔. ข้อเสนอแนะ 
สันติวิธีคือเครื่องมือส าหรับจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล หรือ

ระหว่างรัฐกับรัฐ ซึ่งเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่มีความเป็นธรรม และต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย จึงสามารถน ามาใช้
ในการยุติปัญหาข้อพิพาทจากความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยทรรศนะของผู้เขียน เห็นว่า อภัยทานจัดได้ว่าเป็นพุทธ
สันติวิธี เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างยั่งยืน หากสังคมไทยปัจจุบัน เน้นการให้อภัยซึ่งกันและกัน หันมาให้ความใส่
ใจ ส านึกรู้ และด าเนินการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะ “เลิกแล้วต่อกัน” หรือ “ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน” เชื่อได้ว่า 
จะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในสังคมได้ จึงขอเสนอแนะว่า ในยามที่สังคมเกิดความขัดแย้ง และมีแนวโน้มเกิดความ
รุนแรง ให้ทุกฝ่ายระลึกถึง พุทธสันติวิธีในการบริหารความขัดแย้งของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๗ เป็นแนวทาง 
                                         

๓๑วศิน อินทสระ, วิธีท าจิตให้บริสุทธิ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๕๘. 
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บทคัดย่อ 
 
  องค์กรสงฆ์ในฐานะองค์กรทางสังคมและการเมืองร่วมสมัย ยังต้องยึดพระธรรมวินัยเป็นขอบเขตการ
แสดงออกต่อสังคม ที่แม้ว่าจะแสดงความเกี่ยวข้องเชิงการเมืองในบางมิติ เพ่ือให้พระสงฆ์ยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้การแข่งขัน
ทางการเมือง อันจ าเป็นต้องแสดงจุดยืนในนามองค์กรทางพระพุทธศาสนา ผ่านการปะทะสังสรรค์กับสถาบันทางสังคม
การเมืองอ่ืน ที่แสดงท่าทีต่อการบั่นทอนความก้าวหน้าขององค์กรสงฆ์ในทุกมิติ ซึ่งต้องอาศัยการยอมรับในความมีอยู่ของ
พระสงฆ์ในบริบทสังคมร่วมสมัย ที่องค์กรต่างๆ ต้องเปิดพ้ืนที่ในการประนีประนอมความอยู่รอดของทุกสถาบัน ที่มีคุณค่า
ต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ : องค์กรสงฆ์, สังคมการเมือง, จุดยืน, การปะทะสังสรรค์, การประนีประนอม 
 
ABSTRACT  
  Sangkha Organization as a Society and Temporary Politices. Discipline must also Hold a Range 
of Social Expression. Although Expressed in all Relevant Political Dimension, in Order That the 
Ecclesiastic Standing Under Political Competition, Which Essential Stand on Behalf of Religious 
Organization. Through Interact With Other Politically Social Institution. An act to Undermine the Progress 
of Religious Organizations In All Dimensions. This Requires The Recognition of The Existence of The 
Ecclesiastic In The Context of Contemporary Society. The Organizations  Open to Compromise The 
Survival of All The Institutions, Which Has Valuable Social Politics Present in Thailand.  
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๑. บทน า 
  ความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่ท าให้องค์กรสงฆ์ตามพระธรรมวินัยต้องถูกลดบทบาทจาก
รูปแบบกระแสหลักไปเป็นตัวประกอบ เริ่มมาจากความเปลี่ยนแปลงรัฐประศาสโนบายของผู้ปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
จากนโยบายรวมศูนย์กลางอ านาจของรัฐเข้าสู่ศูนย์กลาง ภายใต้ชื่อ “มณฑลเทศาภิบาล” ในขณะที่มีการออก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรก เพ่ือก ากับดูแล และจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ใหม่ทั่วสังฆมณฑล ให้สามารถ
ตอบสนองและเป็นผู้ถ่ายถอดนโยบายและค่านิยมที่ส่วนกลางสร้างขึ้นแก่ (พุทธ) ประชาชน  ทว่ากฎหมายดังกล่าวเป็น
จุดเริ่มต้นขององค์กรสงฆ์ที่เน้นอ านาจเป็นใหญ่ และจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยต่ อมาเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
พระสงฆ์เริ่มถูกลดบทบาทจากการเป็นผู้น าความรู้และคนในสังคม ท าให้องค์กรสงฆ์จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สามารถรับได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่ทว่าด้วยการเน้นอ านาจที่มาจากกฎหมายดังกล่าว ท าให้องค์กรสงฆ์ได้อ านาจ
ที่อนุรักษ์นิยมและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้องค์กรสงฆ์ชะงักและไม่พัฒนาในบางช่วงจนตามการศึกษากระแสใหม่



๘๖๓ 
ไม่ทัน และกลายเป็นว่าพระสงฆ์ได้ถูกลดบทบาทจากผู้น าเป็นผู้ตาม ทั้งจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงและความชะงัก
งันจนตามไม่ทันของผู้น าองค์กรสงฆ์ 
  การออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงการจัดองค์กรปกครองสงฆ์ท่ีเปลี่ยนไปจากในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยชัดเจน 
ซึ่งเริ่มมีหลักการสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย  และเน้นที่ตัวพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลในการ
ที่รัฐจ าต้องปรับปรุงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองบ้านเมือง จาก แถลงการณ์เรื่อง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเมื่อ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ออกตาม
ความในราชกิจจานุเบกษา ความว่า 
    “พระราชบัญญัติฉะบับใหม่นี้ ได้ถือหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อส าคัญ ดังจะเห็นได้ในข้อบัญญัติหลาย

มาตรา ที่ไม่ยอมให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ขัดกับพระธรรมวินัย และถือหลักที่ว่า การกระท าทุก
อย่างจะต้องเป็นไปในทางรักษาพระวินัยให้เคร่งครัด” 

  ผลของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นได้จากความตื่นตัวของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตามรูปแบบพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย การได้นักวิชาการศาสนาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
ผู้บริหารองค์กรสงฆ์ และมีการรื้อฟ้ืนความเป็นผู้น าในด้านการศึกษาของสงฆ์จากการเริ่มด าเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งขึ้นใหม่ในช่วงนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ถูกทอดทิ้งไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕๑ 
  บทความนี้ต้องการศึกษาความเป็นองค์กรทางการเมืองของคณะสงฆ์ ที่ซึ่งแสดงจุดยืนทางศาสนาไว้ชัด แต่
ขณะเดียวกันก็ปะทะสังสรรค์กับสภาพแวดล้อมของการเมืองร่วมสมัย อันเป็นเหตุต้องแสวงหาการประนีประนอมกับ
องค์กรการเมืองอ่ืนๆ ในสังคม ฉะนั้นองค์กรสงฆ์ต้องปรับตัวภายใต้จุดยืนที่ประนีประนอมระหว่างองค์กรการเมืองร่วม
สมัย 
  
๒. องค์กรสงฆ ์
 ๒.๑ สถานะขององค์กรสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
  การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มุ่ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศในขณะนั้น ผู้ซึ่งนิยมการรวบ
อ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้น าที่เข้มแข็ง โดยเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุล
อ านาจกันนั้น น ามาซึ่งความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็นว่าการแยกอ านาจบัญชาการคณะ
สงฆ์ออกเป็น ๓ ทาง คือ สังฆสภาคณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นระบบ
ที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบอุปสรรคและล่าช้า เมื่อคณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือ 
            “โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์

เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกล
มหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย 
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 

                                         
๑ พระมหาเทวประภาส  วชิรญาณเมธี (มากคล้าย). การปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์ไทย อย่าให้เทียนดับที่ปลายอุโมงค์?. 

[ออนไลน์] http://prachatai.com/journal/๒๐๑๕/๐๓/๕๘๒๙๖๙ (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 



๘๖๔ 
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลานานถึง ๓๐ ปี จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ เมื่อรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในฐานะรัฐสภา พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียงแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกย่อยของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์แต่อย่างใด ความข้อนี้ปรากฏชัดเจนอยู่
ในเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะ สงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ 
    “โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุง

บทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
การแต่งตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การ
ปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพย์สินของวัด และศา
สนสมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้อง ตรา
พระราชบัญญัตินี้” 

  การใช้อ านาจของมหาเถรสมาคมตามที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ  ๑) อ านาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมี
อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ (๑) ตรากฎมหาเถรสมาคม (๒) ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม (๓) วางระเบียบมหาเถร
สมาคม (๔) ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม (๕) มีมติมหาเถรสมาคม และ(๖) ออกประกาศมหาเถรสมาคม ๒) อ านาจบริหาร
ของมหาเถรสมาคม มีอ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร ได้แก่ (๑) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ (๒) จัดแบ่งเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค (๓) จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และ(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครอง
คณะสงฆ์ และ๓) อ านาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความในคณะสงฆ์ซึ่งเดิมเคย
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะวินัยธร ได้ตกเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม  โดยแบ่งอ านาจการพิจารณาวินิจฉัย
อธิกรณ์ ออกเป็น ๓ ชั้น คือ (๑) การพิจารณาชั้นต้น เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสที่พระภิกษุผู้ถูกฟ้องสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟ้อง
เป็นเจ้าอาวาส วัดหรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็นอ านาจของเจ้าคณะหรือผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง (๒) การ
พิจารณาชั้นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไป 
กว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในชั้นต้น และ(๓) การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่ง หรือ
ค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึงท่ีสุด๒ 
  ๒.๒ หลักประกันองค์กรสงฆ์ 
       ๑) หลักพระวินัย 
       “วินัย” คือ ขนบธรรมเนียม หรือแบบแผนข้อบังคับส าหรับเหล่าภิกษุ มี ๒ ลักษณะ คือ ประการแรก 
อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาท และความประพฤติความ
เป็นอยู่อันดีงามของพระภิกษุ ให้ดีงามมีคุณยิ่งขึ้นไป อันน ามาซึ่งความเคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน และ
ประการที่สุดท้าย อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติหรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้น
แห่งพรหมจรรย์ ส าหรับป้องกันความประพฤติเสียหาย แนวทางแห่งพรหมจรรย์หมายถึงสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ที่มาในพระ
ปาฏิโมกข์๓ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณา (อ านาจปกครองของพระพุทธเจ้า หรืออ านาจปกครองฝ่ายพุทธ
จักร) และวางโทษผู้ล่วงละเมิด โดยปรับอาบัติสถานหนักบ้าง เบาบ้าง ตามสมควรแก่ความผิด และให้พระสงฆ์สวดทุกครึ่ง
เดือน เรียกว่า “พระปาฏิโมกข์” เมื่อกุลบุตรบรรพชา-อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ย่อมออกจากสกุลต่างๆ กัน 
ทั้งอุปนิสัยใจคอ มรรยาทและความประพฤติย่อมไม่เหมือนกัน เมื่อมาบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นสมณะแล้ว ต่างคน
ต่างประพฤติปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามชอบใจเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้ เพราะหมู่คณะที่ตั้งอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นหลัก ย่อมไม่

                                         
๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบนั. [ออนไลน]์ 

http://www.mcu.ac.th/site/bud๐๖.php (ค้นวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙) 
๓ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒๑.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

ผลิธัมม์, ๒๕๕๖). หน้า ๕๐๔, ๕๔๓. 

http://www.mcu.ac.th/site/bud06.php


๘๖๕ 
มั่นคงยั่งยืนถาวร พระพุทธเจ้า พระองค์ผู้เป็นธรรมราชา และสังฆบิดร คือ พระบิดาของพระภิกษุสงฆ์ จึงทรงตั้งวินัย
บัญญัติขึ้นไว้เพ่ือเป็นปทัฏฐานแบบอย่าง ส าหรับปรับความประพฤติของเหล่าภิกษุให้เป็นไปในแนวเดียวกัน และปกครอง
กันตามวินัยบัญญัติ๔ 
      ๒) หลักศีลาจารวัตรของพระสงฆ ์
      “เสขิยวัตร” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้จากมารยาทของกษัตริย์ในราชวงศ์กบิลพัสดุ์ โดยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นมารยาทอันงดงามของพระภิกษุ๕ ใช้ยกย่องหรือสรรเสริญภิกษุผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูล เป็น
ผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม หรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล กล่าวคือ เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ เคร่งครัดในพระวินัย มีกิริยามารยาท
เรียบร้อยงดงาม และปฏิบัติตามธรรมเนียมสงฆ์เคร่งครัด๖ พระสงฆ์จึงเป็นผู้ปฏิบัติชอบตามค าสอน ขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าแล้วสอนผู้อ่ืนให้กระท าตาม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุขตามสมควรแก่การปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนา
ด ารงตั้งมั่นยั่งยืนนานมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อจ าแนกตามบทสังฆานุสติคุณของพระสงฆ์ มี ๙ ประการ๗ คือ 
   (๑) สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลมเกลียวเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสดา ไม่ปฏิบัติเป็นปรปักษ์ขัดต่อค าสอนของพระศาสดา 
   (๒) อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆ ไม่ปฏิบัติลวงโลก 
ประพฤติปฏิบัติตรงๆ ต่อพระศาสดาและเพ่ือนพระสงฆ์ด้วยกัน 
   (๓) ญายปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือญายธรรม หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติในทางอันจะให้
เกิดความรู้ ปฏิบัติเพื่อธรรมที่ควรรู้ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติ เพื่อได้ความรู้ธรรม 
   (๔) สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติน่านับถือ อันสมควร
ได้รับสามีจิกรรม คือ การแสดงความนอบน้อมเคารพนับถือเป็นต้น จากเหล่าคนทุกจ าพวก 
   (๕) อาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่ของค านับ หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับวัตถุที่เขาน ามาบูชาที่
เรียกว่า อาหุนะ (เครื่องสักการบูชา) 
   (๖) ปาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับของต้อนรับที่เรียกว่า 
ปาหุนะ (ของต้อนรับแขก) ที่เขาจัดไว้อย่างดี 
   (๗) ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรแก่ของท าบุญ หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ควรรับของท าบุญที่เรียกว่า 
ทักขิรา (หรือทักษิณา หมายถึงเครื่องไทยธรรม) มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
   (๘) อัญชลีกรณีโย เป็นผู้ควรท าอัญชลี หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งน าเครื่องสักการะไป
ถวายถึงที่อยู่ ก็สามารถท าความเลื่อมใสให้เกิดได้ โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังว่าไม่สมควรค านับกราบไหว้ และ
เมื่อท่านมาถึงถิ่นที่อาศัยของผู้ใด ก็เป็นแขกท่ีน่าต้อนรับด้วยความยินดีของผู้นั้น เพราะเป็นผู้มาดี หรือผู้ใดผู้หนึ่งยกมือขึ้น
ไหว้ท่าน ท่านก็มีความยินดีพร้อมที่ทุกคนพอจะไหว้ได้โดยไม่ต้องกระดากอาย  
   (๙) อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมของชาวโลก หมายความว่า พระสงฆ์นั้นเป็น
ผู้บริสุทธิ์เพราะปฏิบัติดี ทักษิณาทานที่บริจาคแด่พระสงฆ์จึงมีผลานิสงส์มาก เปรียบเหมือนแหล่งที่นา ซึ่งมีดินดีและไถ
แล้ว พืชที่หว่านหรือที่ปลูกลงไป ย่อมเผล็ดผลไพบูลย์ 
  ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นนาบุญ ที่บ าเพ็ญบุญอย่างยอดเยี่ยมดียิ่งของประชาชนชาวโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า 
เพราะอ านาจแห่งศีลาจารวัตรนี้ พระสงฆ์จึงมีคุณค่าในตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง 
     ๓) หลักกฎหมาย 

                                         
๔ คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง. วินัยมุข เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน ชั้นตรี. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ม.ป.ป.). หน้า ๑. 
๕ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว). ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอน บ่อเกิดของมารยาทไทย.  [ออนไลน์] 

http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action=page&id=๒๐๕๔๓ (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 
๖ พรธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโร). ค าวัด. [ออนไลน์] http://xn--๑๒c๐bg๑cdjj๙glw.th/ (ค้นวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙) 
๗ ข่าวสดรายวัน. คุณของพระสงฆ์. วันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓. ปีท่ี ๒๐. ฉบับท่ี ๗๐๘๗. หน้า ๒๙. 

http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action=page&id=20543
http://xn--12c๐bg1cdjj9glw.th/


๘๖๖ 
      การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์นั้นต้องมีความสอดคล้องกับหลักการที่ถูกต้อง โดยหลักการและ
แนวคิดที่จ าเป็นต่อการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์นั้น ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจรัฐกับศาสนา (Separation of 
religion and state ) หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักการเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
หลักการกระจายอ านาจ หลักการแบ่งแยกและถ่วงดุลอ านาจ หลักการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หลักการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และหลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนั้นต้องเอ้ือต่อการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์โดยอิสระ ๘ 
แม้ในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับร่าง พ.ศ.๒๕๕๙ ยังระบุไว้ในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ มาตรา ๗ 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และที่ระบุไว้ชัด เจนใน มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาว
ไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย๙ 
  ๒.๓ ทิศทางองค์กรสงฆ์ไทยในอนาคต 
  โลกก าลังถูกครอบง าด้วยลัทธิบริโภคนิยม อนาคตของพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรท่ามกลางกระแส
บริโภคนิยมที่เชี่ยวกราก ในประเด็นนี้ทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่อง “พระพุทธศาสนาในโลกอนาคตอันใกล้” เป็น
ข้อคิดอย่างดีในการบันทึกดังกล่าว เสนอว่า “ทิศทาง” หรือภาพต่างๆ ที่สามารถเป็นไปได้ในอนาคตรวม ๙ ประการ ภาพ
มีเลวร้ายที่สุดคือ พระพุทธศาสนาหมดสิ้นไปจากโลกเพราะเป็นอุปสรรค ล้าสมัย ขัดขวางความเจริญ ลองลงมาคือ 
พระพุทธศาสนาอยู่ได้ยากในโลกที่หลงจากความเจริญทางวัตถุ ในบรรดาภาพเหล่านี้มีอยู่ ๓ ภาพที่น่าพิจารณา คือ ๑) 
โลกค่อยๆ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนาช่วยโลก ๒) พวกเราท าให้โลกมีความพอใจพระพุทธศาสนาได้
ส าเร็จ และ๓) พระพุทธศาสนาปรับตัวให้กลายเป็นวิถีชีวิตได้จนพอใจกันทั้งโลก ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายย่อมปรารถนาจะ
เห็นในอนาคต เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งภาพดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเสียทีเดียวนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า
พระพุทธศาสนาจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก๑๐ ทว่าในสังคมไทยนักวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาสมัยใหม่เห็นว่า ๑) องค์กรสงฆ์ควรจัดตั้งสถาบันจัดการความขัดแย้งในทุกจังหวัด ท าหน้าที่ระงับข้อ
พิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว วัด ชุมชน วัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ส่วนนักประชาธิปไตยไทย
คาดหวังว่า ๒) องค์กรสงฆ์ ต้องเข้าใจกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การศึกษา
อย่างเป็นหลักสูตร ซึ่งต้องร่วมมือกับรัฐและเอกชน เพ่ือใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับมูลฐานที่ชุมชน และ๓) กรณีที่
พระสงฆ์บางรูปร่วมด าเนินการกับนักการเมืองอย่างเปิดเผย ย่อมเป็นประเด็นค าถามถึงความถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้
องค์กรสงฆ์ควรแต่งตั้งพระสงฆ์กลุ่มนั้นเป็นคณะท างานตอบค าถามต่อสื่อมวลชน ที่เกิดความสงสัยในพฤติกรรมของ
พระสงฆ์ต่อการเมือง ด้วยหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ยอมรับกันทั่วไป๑๑    
 
๓. สังคมสงฆ์ในสังคมการเมืองร่วมสมัย 
  ๓.๑ ความเป็นสมัยใหม่ในองค์กรสงฆ์ 
     ๑. องค์กรสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
         การจัดองค์กรสงฆ์ตาม พ.ร.บ.๒๕๐๕ ประกอบด้วย  

                                         
๘ กิตติชัย จงไกรจักร. แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์. [ออนไลน]์ 

http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=๒๐๑๖ (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 
๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช .... (กรุงเทพฯ : ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๙.). หน้า ๕,๒๐. 
๑๐ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๖,  (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙๗. 
๑๑ พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า. 

(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗). หน้า ๔๕๔-๔๕๖. 



๘๖๗ 
         ๑) สมเด็จพระสังฆราช เป็นประมุขสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ไทย ทรงบัญชาการคณะสงฆ์และตราพระบัญชา 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มี
มหาเถรสมาคมเป็นคณะบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั่งสังฆมณฑล มีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบ
หรือออกค าสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย  
                 ๒) เจ้าคณะใหญ่ ๕ คณะ คือ  
                     (๑) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง (ในเขตภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, ๑๕)  

           (๒) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ (ในเขตภาค ๔, ๕, ๖, ๗)  
           (๓) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (ในเขตภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒)  
           (๔) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ (ในเขตภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘) และ 
           (๕) เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ (เขตปกครองธรรมยุติทุกภาค)  
เจ้าคณะใหญ่หนทั้ง ๔ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตเฉพาะคณะสงฆ์

ธรรมยุต เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ที่บัญญัติให้มีเจ้าคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย ปกครองบังคับบัญชาวัดและ
พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ ทุกส่วนทุกชั้น และเพ่ือแบ่งเบาภาระของมหาเถรสมาคม คณะใหญ่ทั้ง ๕ นี้นับเข้าใน
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง  

       ๓) คณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  
           (๑) ภาค : เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค  
           (๒) จังหวัด : เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด  
           (๓) อ าเภอ : เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ  
           (๔) ต าบล : เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และ 
           (๕) วัด : เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๑๒  

  ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้จ าลองรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มาใช้บางส่วนได้ประยุกต์
รูปแบบการปกครองของบ้านเมืองเข้ามาด้วย ท าให้องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันมีความแตกต่างจากในสมัยพุทธกาล ข้อก าหนด
และบทลงโทษส าหรับพระสงฆ์ที่ท าผิดพระวินัย ได้น ากฎหมายของทางบ้านเมืองเข้ามามีส่วนในการลงโทษ เพราะคณะ
สงฆ์ไทยมีหลักการบริหารและการจัดการวัดที่สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์  
      ๒. องค์กรสงฆ์ตามทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ 
      ทฤษฎีการบริหารองคกรที่น่าสนใจผู้เขียนใช้แนวคิดของ ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค๑๓ (Luther 
Gulick and Lyndal Urwick) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานแบบ POSDCoRB เพ่ือให้องค์กรประสบผลส าเร็จมี ๗ 
ประการ ได้แก่ 

  แนวทางที่ ๑ P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่ การจัดวางโครงการและแผนงานต่างๆ ขึ้นมาไว้
ล่วงหน้า องค์กรสงฆ์ต้องวางแผนในการเพ่ิมบทบาทคณะสงฆ์ ก าหนดทิศทางที่ต้องการบรรลุในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ต้องสร้างจากภาระทั้ง ๖ ด้าน ให้ครอบคลุมทั้งสังคม การเมือง และวัฒนธรรม เป็นการบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่น าไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้รอบด้าน๑๔  

  แนวทางที่ ๒ O-Organizing หมายถึง การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การก าหนดส่วนงาน โครงสร้าง
ขององค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอ านาจหน้าที่ องค์กรสงฆ์ต้องจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพในทุก
                                         

๑๒ กรมการศาสนา, ๒๕๓๙ อ้างถึงใน พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล). ศึกษาวิเคราะห์การจัดองค์กรในพุทธศาสนาเถร
วาท : กรณีศึกษาวัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). หน้า ๖๔. 

๑๓ สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๖. (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน  ๒๕๕๕). หน้า ๗๐. 
๑๔ มหาเถรสมาคม .  หลักการบ ริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบ ริหารงาน เชิ ง พุทธศาสต ร์ .  [ออนไลน์ ] 

http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title=๐๓ (ค้นวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๘๖๘ 
กระบวนการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานในองค์กรเชิงระบบ ซึ่งสามารถแข่งกับองค์กรอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหาร
บุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถภักดีต่อองค์กร สร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคให้แก่บุคลากร๑๕ 

  แนวทางที่ ๓ S-Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่ การจัดอัตราก าลัง 
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลใน
องค์การเรื่อยไปจนกระทั่งการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง องค์กรสงฆ์ต้องบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรให้มี
ความสามารถในการตอบสนองปัญหาสังคมให้ลึกซึ้ง กล่าวคือในฐานะพระสงฆ์ผู้เชียวชาญการแก้ไขปัญหาที่มีระบบการ
ปฏิบัติการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้เป็นประจักษ์ เท่ากับรู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีด
ความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่
จะท าให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร๑๖ 

  แนวทางที่ ๔ D-Directing หมายถึง การอ านวยงาน ได้แก่การท าหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การ
ออกค าสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจ
คนให้ยอมรับในผู้บริหาร องค์กรสงฆ์ต้องมีระบบการอ านวยงานที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่ขัดแย้งกันเชิงระบบ และกระบวนการ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงข้อครหา เพ่ือความรวดเร็วในการใช้อ านาจแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงที ฉะนั้นการ
บริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้น๑๗ 

  แนวทางที่ ๕ Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการประสานกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อยๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน  องค์กรสงฆ์ต้องประสานงานระหว่างองค์กรให้มีเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นผล ทั้งนี้เพ่ือ
ผลลัพธ์ที่ควรบรรลุในขณะนั้น ซึ่งเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรในระยะยาว การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า ควรจะด าเนินการ
อย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่จะบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อ
องค์กรมากท่ีสุด๑๘ 

  แนวทางท่ี ๖ R- Reporting หมายถึง การรายงาน ได้แก่การท าหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา การรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุม
งานด้วย องค์กรสงฆ์ต้องรายงานการปฏิบัติต่อหน่วยงานระดับสูงและต่อสาธารณะชน  องค์กรสงฆ์ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานต่อคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือความเข้าใจถูกต้องร่วมกัน ฉะนั้นการบริหารจัดการ
จ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพันธมิตร และคู่แข่งขัน การสร้างสรรค์หรือการประสานงานกับชุมชน 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ซึ่งคือการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา
ต่อสังคม๑๙ 

  แนวทางที่ ๗ B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การ
จัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง องค์กรสงฆ์มีการบริหาร
งบประมาณอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน (ชาวบ้าน) ซึ่งแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงในการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับ
ทุกแผนงานที่คณะสงฆ์คาดหวังและปฏิบัติจริง การบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณใน

                                         
๑๕ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม.  
๑๗ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม.  
๑๘ มหาเถรสมาคม .  หลักการบ ริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบ ริหารงาน เชิ ง พุทธศาสต ร์ .  [ออนไลน์ ] 

http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title=๐๓ (ค้นวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
๑๙ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม. 



๘๖๙ 
ความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขั้น
ที่รอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร๒๐ 
  ๓.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสงฆ์กับขององค์กรรัฐและเอกชน 
       ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสงฆ์กับองค์กรรัฐ 
      ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ที่
เห็นได้ชัดเจนที่สุดและเป็นประเด็นหลัก คือ ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างศาสดาหรือองค์แทนศาสดากับรัฐ ๒) ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนธรรมกับรัฐ ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนบุคคลกับรัฐ ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนพิธีและศาสน
ประเพณี และ๕) ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนวัตถุกับรัฐ เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐจึงเป็น
การศึกษาครอบคลุมทุกกลไลเชิงองค์กร ทว่าหากศาสนาปราศจากการอุปถัมภ์บ ารุงเอาใจใส่จากรัฐ ก็มิอาจน าหลักธรรม
เข้าไปสู่กลไก ของรัฐได้อย่างสะดวก รัฐที่ปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเป็นคู่มือบริหาร มิอาจน ารัฐไปสู่เป้าหมายและ
ความสงบสุขแห่งรัฐได้ จึงเป็นการสมควรที่ศาสนจักรและอาณาจักรจะต้องร่วมมือเพ่ือก าหนดเป้าหมายในสังคมไทย เพ่ือ
ความสงบสุขแห่งรัฐและความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาและสันติภาพโลก๒๑ 
       ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสงฆ์กับองค์กรเอกชน 
       แนวคิด “White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ าสีขาว” เป็นฐานในการท าธุรกิจอย่างยั่งยืน หาก
ผู้บริหารและองค์กรมีความยึดมั่นอยู่บนคุณงามความดี ศีลธรรม และปรับมุมมองจากท่ีคอยตักตวงผลประโยชน์จากสังคม 
มาเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม โดยค านึงถึงประโยชน์สุขบนความสมดุล ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) 
People คือ สังคม ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน ๒) Planet คือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพ
และจิตภาพ ๓) Profit คือ ก าไรที่เหมาะสมและแบ่งปันกับส่วนรวม และ๔) Passion คือ ความมุ่งมั่นศรัทธาในการท างาน
ขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนในการบริหารงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
นโยบาย การผลิต การบริหาร การตลาด การสื่อสาร การบริหารงานบุคคล ฯลฯ นับจากวันก่อเกิดองค์กรๆ ก็จะสามารถ
ตอบสนองทั้งสินค้าและคุณธรรมแก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทรงคุณค่า๒๒ 
 
  ๓.๓ กฎหมาย : ทางออกของสังคมการเมืองสมัยใหม่ 
  หลักนิติธรรมเป็นหลักส าคัญในระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าหลักนิติธรรมจะมีความหมายคือหลักพ้ืนฐานแห่ง
กฎหมาย โดยที่กฎหมายหรือกระบวนการทางยุติธรรมจะขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมไม่ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหลักนิติ
ธรรมจะจ ากัดอยู่แต่ในแง่การออกหรือแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนยุติธรรมเท่านั้น แต่หลักนิติธรรม
ยังเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติอ่ืนๆ อีกหลายด้าน ซึ่งอาจสร้างปัญหาที่ไม่ตั้งใจให้สังคม เช่น ความ
เหลื่อมล้ าในสังคมระหว่างองค์กรของรัฐกับเอกชน ข้าราชการกับประชาชน คนรวยกับคนจน ผู้เข้าถึงโอกาสกับผู้ด้วย
โอกาส ดังนั้นสังคมไทยจึงไม่ควรพิจารณาหลักนิติธรรมเฉพาะในแง่หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายเพียงมิติเดียว แต่ควร
พิจารณาหลักนิติธรรมให้เชื่อมโยงกับมิติอ่ืน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม และสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้
ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการพัฒนาไปอย่างครอบคลุมในทุกองค์กรที่มีพลังขับเคลื่อนสังคมไทย๒๓ 
  ๓.๔ พื้นที่ใหม่ขององค์กรสงฆ์ในสังคมการเมือง 
  หากการเมืองตั้งอยู่บนความสัมพันธ์เชิงองค์กรการเมือง ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่า พระสงฆ์สามารถที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กันโดยไม่สูญเสียหลักของธรรมวินัย เพราะเกณฑ์ในการตัดสินทางธรรมวินัยเปิดพ้ืนที่ให้พระสงฆ์ได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในเชิงบวก ทั้งเป็น “การเมืองสีขาว” หรือเป็น “การเมืองแห่งความเมตตากรุณา” หลักการที่
เข้ามารองรับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ร่วมกับการเมืองสีขาว และการเมืองแห่งความเมตตากรุณานั้น ประกอบไป
ด้วยหลักทิศ ๖ ที่เปิดพ้ืนที่ให้พระสงฆ์สามารถให้ค าแนะน า และชี้แจ้งข้อกังวล รวมไปถึงความห่วงใยของพระสงฆ์และ
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๘๗๐ 
พลเมืองต่อผู้น าทางการเมืองได้ ทั้งนี้ให้มุ่งประโยชน์ทั้ง ๓ ประการ คือ ประโยชน์ชุมชนของตน ของญาติ และเพ่ือ
ประโยชน์แก่ชาวโลก โดยทรงย้ าเตือนให้พระสงฆ์เที่ยวจาริกไปเพ่ือเกื้อกูล ความสุข และเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  ฉะนั้น
องค์กรสงฆ์กับการเมืองเชิงบวก จึงมีความหมายในในฐานะองค์กรที่ให้พระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์กับแวดวงการเมืองได้อย่างมี
คุณค่าใน ๒ ลักษณะได้แก่  

     ๑) การเมืองในฐานะที่เป็นเป้าหมาย (Politics as a Goal) เป็นการให้ค่าต่อการเมืองในฐานะเป็นงานของรัฐ 
หรืองานของแผ่นดินที่ด าเนินการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสงบ สันติสุข และอยู่ด้วยกันอย่างเรียบร้อย มี
การเคารพในกฎกติกา ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เน้นเสรีภาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ ใช้หลักสันติ
วิธีในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการมีจิตส านึกสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
       ๒) การเมืองในฐานะที่เป็นเครื่องมือ (Politics as a Tool) จะมุ่งเน้นการจัดการหรือการกระท าให้คนหมู่
มากอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องใช้อาชญา การแสวงหาความยุติธรรม การสร้างโอกาส และการแบ่งปันผลประโยชน์และความ
ต้องการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเท่ียงธรรม และเป็นการเมืองที่อยู่บนฐานของศีลธรรม น าหลักธรรมมาเป็นเครื่องมือใน
การสร้างภูมิคุ้มกัน หล่อหลอม และเสริมสร้างพลเมืองกับนักการเมือง แทนที่จะใช้การเมืองไปเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาอ านาจ และผลประโยชน์เพื่อพวกพ้อง และกลุ่มการเมืองของตน รวมไปถึงการไม่ใช้การเมืองเป็นเครื่องมือในการ
แข็งขันโดยใช้วัตถุนิยม และบริโภคนิยมเป็นแรงจูงใจของพลเมืองโดยไม่ตระหนักรู้ถึงผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว๒๔ 
 
  ๓.๕ การประนีประนอมและการปรองดอง: เอกภาพระหว่างองค์กร 
  ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เมื่อบุคคลมีเป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งต่อมาภายหลัง   ความขัดแย้งใน
สังคมมีตั้งแต่หน่วยเล็กคือครอบครัว หน่วยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับระหว่างประเทศความขัดแย้งในสังคมหรือ
องค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมี ในสังคมและองค์กรที่บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งในด้านความคิดก่อให้เกิด
ความเจริญกับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึงจุดสรุปก็จะน าไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับองค์กร๒๕ 
คณะสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติมาโดยตลอด มีบทบาทเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนาน ามิติทางศาสนามาแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของชาติ และสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา 
กรมการศาสนาได้น าข้อเสนอของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) ส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนาในการร่วมกับ
องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมน ามิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ๒) พัฒนา
กลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสร้างค่านิยมและจิตส านึกให้คนไทยมีความปรองดอง
สมานฉันท์ และ๓) พัฒนาระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

๒๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า. 
(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๔๓๗-๔๓๙. 

๒๕ ยุทธนา พรหมณี. ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้น า: การแก้ไขความขัดแย้ง. ม.ป.พ. : หน้า ๑. 
๒๖ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. แนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองของคนในชาติด้วยมิติ

ศาสนา. ม.ป.พ.: ๒๕๕๗. หน้า ๕, ๙. 



๘๗๑ 
องค์กรสงฆ์กับสังคมการเมืองร่วมสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ภาพที่ ๑ องค์กรสงฆ์กับสังคมการเมืองร่วมสมัย 
 
๔. สรุป 
  องค์กรสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน ยังคงความเป็นเอกภาพภายใต้บทบัญญัติ แห่งพระธรรมวินัย กฎหมาย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ค าสั่ง ประกาศ กฎ และระเบียบอ่ืนๆ ที่ก ากับดูแลคณะสงฆ์ ที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของความเป็นสาวกผู้รู้ตาม ด้วยวัตรปฏิบัติที่สุขุมอ่อนโยน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในภารกิจของคณะ
สงฆ์ ซึ่งช่วยให้คณะสงฆ์มีบทบาทชัดเจนในสังคมมากขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง วัฒนธรรม ความขัดแย้ง และ
สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงศาสนา ที่ซึ่งพระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล) (๒๕๕๕: ๖๔)๒๗ ได้ศึกษา
เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การจัดองค์กรในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาวัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี” ซึ่งสรุปความไว้ว่า หลักการของพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ืออนาคต
ของมนุษยชาติ พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม สภาพปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ การเผยแผ่ธรรมะในยุคข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่พระศาสนา การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน การพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชน การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาวัด การพัฒนาวัดแบบพัฒนา
ในธรรมจักร การน าพระสงฆ์ (วัด) มาเป็นหลักในการแก้ปัญหา น ากฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ มาประกอบการประพฤติ
ที่แสดงออกในความสัมพันธ์กับสังคมสังคมร่วมสมัย 
   หลังจากที่คณะสงฆ์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระท าของพระสงฆ์ก็
อยู่ในก ากับของผู้มีอ านาจมากยิ่งขึ้น พระสงฆ์เข้าสู่ระบบการท างานแบบกระจายอ านาจตามล าดับขั้ น ก่อให้เกิดระบบ
ค าสั่งที่มีขั้นตอนซึ่งอาจด้อยประสิทธิภาพในบางประเด็น เช่น การติดต่อประสานงาน ระเบียบปฏิบัติงานตามข้ันตอน การ
เกี่ยวพันธ์กับองค์การเมือง แต่บางประเด็นกลับเพ่ิมบทบาท เช่น การขยายเครือข่ายในการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานมีความร่วมสมัยมากขึ้น อันส่งผลต่ออนาคตซึ่งอาจต้องเกี่ยวข้อง
กับการเมืองและความรับผิดทางสังคม ในฐานะสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐมิอาจมองข้ามความสามารถได้ สอดคล้องกับ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (๒๕๕๗: ๔๓๓)๒๘ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสอง

                                         
๒๗ พระครูโพธสิริิวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล). ศึกษาวิเคราะห์การจัดองค์กรในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาวัดหนองป่าพง 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). หน้า ๖๔. 

๒๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า. 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๔๓๓. 
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๘๗๒ 
ทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-๒๕๗๖)” พบว่า บทบาทพระสงฆ์กับการเมืองในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้สะท้อน
บทบาทที่สัมพันธ์กับการเมืองในหลายมิติ ประกอบด้วย ๑) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา ๒) บทบาทในการสนับสนุน
กระบวนการสร้างสันติภาพ  ๓) บทบาทในการชี้แนะและชี้น าผู้น าทางการเมือง ๔) บทบาทในการช่วยเหลือกิจการ
บ้านเมือง ๕) บทบาทในการสนองตอบต่อนโยบายแห่งรัฐ ๖) บทบาทในการดื้อแพ่งต่ออ านาจรัฐ ๗) บทบาทในการ
ประท้วงรัฐเพ่ือเรียกร้อง ๘) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง ๙) บทบาทในการลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯ 
  
  ทศวรรษที่ ๒๑ สถาบันทางสังคมที่มีตัวตนในทุกองค์กร ต้องรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าหรือความเสื่อมถอย
ของสังคมการเมือง ในหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบร่วมกัน องค์กรสงฆ์มีหน้าสั่งสอนความสุขทั้งด้านจิตใจและกายภาพแก่
บุคคลทั่วไป ทว่าองค์กรต่างๆ กลับเป็นบ่อเกิดของปัญหา แม้แต่องค์กรสงฆ์ซ่ึงมีปัญหาภายในด้านการบริหารจัดการบุคคล 
ทั้งยังประสบปัญหากับองค์กรของรัฐต่อการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์  ทั้งที่เป็นระเบียบปฏิบัติ และการปฏิบัติในประเด็น
นั้นๆ ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) (๒๕๕๗: ๑๙๗)๒๙ ได้สรุปงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” พบข้อความส าคัญตอนหนึ่งว่า รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ถือว่ามี
ส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครองคณะ
สงฆ์ในยุคปัจจุบัน ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและสังคมไทย 
  อย่างไรก็ตามการแสวงหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างองค์กร ซึ่งคาดว่าเป็นทางออกที่ดี
ส าคัญทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยเฉพาะองค์กรสงฆ์ ทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญในการรักษาต้นแบบหลักหนึ่งของสังคมไทย 
เพ่ือให้พระสงฆ์ใช้วัตรปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมการเมืองยุคใหม่ ที่ต้องได้รับการยอมรับจากองค์ของรัฐและเอกชน ไม่
ลดบทบาทพระสงฆ์ให้สูญหาย บทบาทที่ปรึกษาทางการเมือง นักพัฒนาสังคม นักส่งเสริมการศึกษาเชิงประนีประนอม 
เพราะเป็นบทบาทที่เคยด าเนินการแล้วในอดีต กระทั่งสังคมการเมืองไทยเข็มแข็งและยืนหยัดได้สถานการณ์การเมืองที่
เลวร้ายในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับพระมหาอนุชา สิริวณฺโณ  (พละกุล) (๒๕๕๖: ๑๘๓)๓๐ ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษา
พระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.” ผล
การศึกษาตอนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์กรสงฆ์กับองค์กรอ่ืนๆ ไว้ว่า หากพระสงฆ์จ าต้องปรับบทบาทตามสมัย 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับใน ๓ ด้าน คือ ๑) ระดับบุคคล ต้องศึกษาหลักธรรมให้ครอบคลุม  โดยที่ไม่ละเลยในความส าคัญ
ของศาสตร์สมัยใหม่  ซึ่งต้องศึกษาในแต่ละแขนงและสามารถขยายความได้อย่างสอดคล้องอิงอาศัยกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจ  ทั้งนี้ไม่ควรปฏิเสธระบบเหตุผลที่ใช้เข้าถึงความรู้ต่างๆ  เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวโลกให้
การยอมรับ ซึ่งก็คือความเป็นนักวิจัยทางสังคมที่ข้อมูลจริงมักเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม อันจะเป็นการร่วม
เสนอทางออกแนวใหม่ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมไทย  เพราะเสนอทางออกด้วยวิธีการอย่างมีระบบ ๒) ระดับ
องค์กร วัดต้องด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นที่สัปปายะ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่างๆ  ของวัดให้ทันสมัย จัดตั้งองค์กรย่อยในวัดเพ่ือบริการประชาชนผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุม ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของคณะสงฆ์ให้เท่าทันสังคม โดยทุกศาสตร์สาขาต้องยึดถือหลักไตรสิกขา ต้องลดพุทธพาณิชย์เชิงไสยศาสตร์ 
ต้องให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมให้มีมีประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกรูปต้องมีความเป็นมืออาชีพรอบรู้ในวิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ3) ระดับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ และด้านคุณภาพชีวิต ควรเป็นตัวแบบที่ดีที่ถูกต้องของการเป็นผู้
มักน้อยไม่สะสมวัตถุสิ่งของ ส่งเสริมความรู้ สรรค์สร้างอาชีพ ด ารงภูมิปัญญาท้องถิ่น บ ารุงสาธารณะประโยชน์  น า
หลักธรรมมาอธิบายปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา แต่ไม่ควรเลือกข้างทางการเมือง หากแต่ควรส่งเสริมด้านการเป็น
พลเมืองที่ถูกต้องตามสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐาน ชี้ให้เห็นถึงคุณและโทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม  
                                         

๒๙ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓๐ พระมหาอนุชา  สิริวณฺโณ  (พละกุล). การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพ
ปูรณาราม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
พัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖). หน้า ๑๘๓. 
 



๘๗๓ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กิตติชัย จงไกรจักร. แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์. [ออนไลน์] 

http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=2016 (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๗). แนวทางการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

ด้วยมิติศาสนา. ม.ป.พ.. 
ข่าวสดรายวัน. คุณของพระสงฆ์. วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓. ปีที่ ๒๐. ฉบับที่ ๗๐๘๗. . 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๕๕๙) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช .... กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๕๕). ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๖,  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง. (ม.ป.ป.). วินัยมุข เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน ชั้นตรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. 
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.  (๒๕๕๕). White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้าสีขาว. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี.  
พระมหาเทวประภาส  วชิรญาณเมธี (มากคล้าย). การปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์ไทย อย่าให้เทียนดับที่ปลายอุโมงค์?. 

[ออนไลน์] http://prachatai.com/journal/2015/03/58269 (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 
พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ พุทฺธสีโล). (๒๕๕๕). ศึกษาวิเคราะห์การจัดองค์กรในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาวัด

หนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วทิยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๖). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑.  กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ผลิธัมม์. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). (๒๕๕๗). แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า. 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาอนุชา  สิริวณฺโณ  (พละกุล). (๒๕๕๖). การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณา
ราม ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
พัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). (๒๕๕๗). กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโร). ค าวัด. [ออนไลน์] http://xn--12c๐bg1cdjj9glw.th/ (ค้นวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙) 

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว). ต้นบัญญัติมารยาทไทย ตอน บ่อเกิดของมารยาทไทย. [ออนไลน์] 
http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action=page&id=20543 (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 

มหาเถรสมาคม. หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์. [ออนไลน์] 
http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=7&title=03 (ค้นวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน. [ออนไลน์] 
http://www.mcu.ac.th/site/bud06.php (ค้นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

วชิรวัชร งามละม่อม. (ม.ป.ป.). ความร่วมมือระหว่างวัดกับรัฐในการการพัฒนาสังคม. สถาบัน TDRM. 
ยุทธนา  พรหมณี. (ม.ป.พ.). ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้น า: การแก้ไขความขัดแย้ง.  
สมคิด บางโม. (๒๕๕๕). องคการและการจัดการ, พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน. 
สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง. (๒๕๕๙). หลักนิติธรรมกับสังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๑ 

เดือนมกราคม – เมษายน. 



๘๗๔ 
 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
 

พระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น าในการบริหารนี้มากโดยมีค าสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผู้น าดังที่ปรากฏอยู่ใน ทุติยปาปณิกสูตร  ว่า ผู้น า จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ ๑) จักขุมา คือ เป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองดูสภาพเหตุการณ์ออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกได้อย่างไร  ๒) วิธุโร คือ เป็นผู้ช านาญ
ในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความ
เชื่อถือจากผู้อื่น 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมส าหรับประยุกต์กับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
มากมาย  การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาให้มี
บารมีเป็นที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้น ามีคุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะเป็นผู้น าที่ดีเพ่ือใช้ส าหรับเป็น
แนวทางที่จะน าไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาผู้น าให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามีมากมาย ทีส าคัญคือ หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการครองตน ครองคน 
และครองงานเช่นสัปปุริสธรรม ๗ ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  หลักอิทธิบาท ๔ 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 
 
Abstract 

Buddhism see director or administration leader as important and as we can see from a 
teaching mentioning characteristics of the leader in Dhutiyajpapanikasuttra (Secondary qualities of 
successful businessman)that leader must possess of 1)  Chakkhuma (Conceptual skill) means a person 
with wide extended vision, has situational awareness and know how to deal with current situation. 2) 
Vithuro (Technical skill) means a work expert, recognize means and responsible for his assigned mission. 
3)  Nissayasampunno (Human relationship skill) means a person with interpersonal skill and trusted by 
others. 

Buddhism has various dharma principles to apply with leadership development  in 
professional education director. The application of Buddhism dharma principles to promote leadership 
of educational director to be influential, respectful and recognized among  public or his subordinates 
is essential as this will foster leadership characteristics of decent educational director to the leader or 
Makvithi (Easy Path) to be a good leader as an approach to develop and promote moral in leader. Many 
dharma principles are applied in leadership of educational director and mostly are dharma related with 
self-behave, people governing and work directing such as Sappurisa 7 (7 virtuous qualities), 
Rajasankkhavathu (ruler's bases of sympathy), Brahmavihara 4 (sublime states of mind) and Iddhipada 
4 (path of accomplishment). 
Keywords : Buddhist leadership, professional education director 
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๑. บทน า 
ในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น   ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้

ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมือ
อาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ 
คือผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานภาวะผู้น าจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน๑ 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น าในการบริหารนี้มากโดยมีค าสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผู้น าดังที่ปรากฏอยู่ใน ทุติยปาปณิกสูตร๒ ว่า ผู้น า จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ๑) จักขุมา คือ เป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองดูสภาพเหตุการณ์ออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกได้อย่างไร ๒)วิธุโร คือ เป็นผู้ช านาญ
ในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความ
เชื่อถือจากผู้อ่ืนแสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้น านั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือ มีหูมีตาไว และกว้างไกลสามารถ
จ าแนกบุคคล และเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีประสบการณ์มีความช านาญในการปกครองเข้าใจบุคคล
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้มีผู้สนับสนุนมากข้ึน 

 
๒. ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงพุทธ 

ภาวะผู้น า เป็นความรู้ความสามารถของบุคคลที่เป็นผู้น า ในการปกครองบริหารหรือบันดาลใจโน้มน้าวความ
คิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายใต้การปกครองบริหารให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้น า และสนับสนุนส่งเสริม
บุคคลที่มีความปรารถนาจะท างาน ให้สามารถท างานจนประสบผลส าเร็จตามนโยบายเป้าหมายแผนที่กลุ่ม หน่วยงาน 
หรือองค์การวางไว้ร่วมกัน ซึ่งภาวะผู้น า นั้น มีนักบริหารนักวิชาการได้ให้ความหมายมากมายดังนี้  

เทพพนมเมืองแมนและคณะ๓ได้กล่าว ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการของการมีอ านาจอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของบุคคลหรือของกลุ่มเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้นไว้ในสถานการณ์หนึ่งๆ 

เทอรรี (Terry)อธิบายวาผู้น า คือ ผู้ที่ทากิจกรรมที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนให้เกิด ความกระตือรือร้นอย่าง
จริงใจ เพ่ือจุดมุงหมายของกลุ่มคูนตซ๔ และโดนเนลล (Koontz and Donnell) อธิบายวา ผู้น า หมายถึงผู้มีอิทธิพลท าให้
บุคคลอื่นปฏิบัติตามในอันที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์ร่วมกัน การเป็นผู้น าเป็นวิธีการ (Means) ของการสั่งการเพื่อให้กลุ่มได
บรรลุจุดประสงค์แต่ขณะเดียวกัน ผู้น าก็ไมเสียเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง๕ 

ฮาลพิน  (Halpin)๖ ได้ให้ความหมายไว้อย่างกวางขวางว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ใน ๓ 
อย่าง ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหน่วยงานมากกวาผู้อ่ืน 

                                         
๑สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ภาวะผู้น าของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, 

[ออนไลน]์.http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html[๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 
๒องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
๓เทพพนม  เมืองแมน และคณะ, พฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๐), หน้า๑๘๔.  
๔  Koontz, Harold and Cyril O, Donnell, Principles of Management, (New York : McGraw-Hill Book 

Company, ๑๙๖๔), p. ๕๑๗. 
๕ Terry, George R. Principles of Management. (Lllinois : Richard D. Erwin,๑๙๖๐), p. ๕. 
๖Halpin, Andrew W, Theory and Research in Administration, (New York :macmillan Company, inc, 

๑๙๖๖), pp. ๒๗-๒๘. 



๘๗๖ 
๒. ผู้น า คือ ผู้ที่มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 
๓. ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมาย 

เฟียดเลอร์  (Fiedler)ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้นาเพ่ือทาให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของกลุ่มเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ ของการเป็นผู้นา๗ 

เบ็นนิส(Bennis)ภาวะผู้น า เหมือนกับความงามคือ ยากแก่การบรรยายหรือ ให้คาอธิบาย แต่เราจะรับรู้ได้ 
เมื่อเราได้พบเห็นและได้สัมผัส๘ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ได้กล่าวถึง ความเป็นภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งซึ่งท าให้การ
บริหารงานของผู้น าประสบผลส าเร็จ โดยเป็นการใช้พฤติกรรมของผู้น าแต่ละคนที่สะสมจากประสบการณ์หรือการรับรู้
เพ่ือใช้ในการชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจทาตามที่ผู้น า ตองการได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นภาวะผู้น า มีทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้น า ซึ่งแบงออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ๙ 

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า (Trait Theories of Leadership) เป็นกลุ่มที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ตางๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้น า เชน สติปัญญา ความรับผิดชอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นกลุ่มที่พยายามแสวงหาคาตอบวา ผู้น าควร
เป็นคนเชนใด 

๒. ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรมศาสตร์หรือพฤติกรรมผู้น า (Behavioral Theories of Leadership) 
เป็นกลุ่มที่มุงเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกมากลุ่ม นี้พยายามแสวงหาคาตอบวา ผู้น าควรมี
พฤติกรรมอย่างไร 

๓. ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ(Contingency Theories of Leadership) เป็นกลุ่มที่เน้นศึกษา
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเป็นภาวะผู้น ากลุ่มนี้ จะพยายามตอบคาถามที่วา ผู้น าจะตองเรียนรูสถานการณ
อะไรบาง เพ่ือที่จะไดนาคนอ่ืนได 

สิปปนนท์ เกตุทัต ให้ความหมายว่า ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจ โดยมองอย่างนก มอง
ภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน 
และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบให้เป็นนโยบาย๑๐ 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี๑๑ ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของ  บุคคลหนึ่งที่จะชักน า
กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุดหมายร่วมกัน หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ผู้น าเป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผล 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๒ ภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติ เช่น สติปัญญาความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลาย มาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม 

ประเภทของผู้น าและภาวะผู้น า 
ประเภทของผู้น าและลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใดซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นต้น

ตัวก าหนด เพราะผู้น าที่เป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากมติมหาชนติมหาชน จึงต้องปรับปรุงตนเอง
ให้เข้าสภาพแวดล้อมและสารภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีทัศนะของนักวิชาการท้ังหลายต่อไปนี้ 

                                         
๗ Fiedler, F., Leadership,(New York: General Learning Press, ๑๙๗๑), p. ๒๗. 
๘Bennis, W. G., On Becoming a Leader, (MA: Addison-Wesley, ๑๙๘๙), pp. ๘-๑๐. 
๙ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๓๗. 
๑๐สิปปนนท์ เกตุทัต, วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 
๑๑รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑.  
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , ภาวะผู้นา: ความสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 



๘๗๗ 
กวี วงศ์พุฒ๑๓ ได้จ าแนกผู้น าออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
ก. พิจารณาตามความรับผิดชอบที่ผู้รับผิดชอบอยู่ซึ่งแยก ได้เป็นผู้น าซึ่งได้มาโดยอ านาจ อันได้แก่ ผู้น าที่

เป็นผู้น าขึ้นมาโดยอาศัยอ านาจทางกฎหมายหรืออ านาจทางการปกครองอ านาจจากการบังคับบัญชา ท าให้สามารถใช้
บุคคลอ่ืนๆให้เกิดประโยชน์ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม อ านาจของผู้น าในลักษณะนี้ใช้จ าแนกได้
ดังนี้ 

๑. ผู้น าแบบใช้พระเดช ผู้น าในลักษณะนี้ได้อ านาจมาตามตัวบทกฎหมาย เป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายและ
สามารถใช้อ านาจได้ตามกฎหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ผู้น าประเภทนี้ได้แก่ ผู้น าตามหน่ายราชการ
ต่างๆ 

๒. ผู้น าลักษณะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษผู้น าที่มีคุณลักษณะนี้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์โดยก าเนิด มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวหรือเข้าใจคนผู้น าประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิกในกลุ่มจะออกมาในรูปแบบความร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความรักความศรัทธา
ที่มีสมาชิกในกลุ่มมีต่อผู้น าซึ่งจะเป็นให้พลังสมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค าแนะน าด้วยความเคารพนับถือทีสมาชิก
ในกลุ่มมีต่อผู้น าซึ่งจะเป็นให้พลังสมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค าแนะน าด้วยความพร้อมเพียง 

๓. ผู้น าแบบพ่อพระ ผู้น าลักษณะนี้ เป็นผู้น าที่เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรักเป็นจุดศูนย์กลางรวมศรัทธา 
ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจากคนทั้งปวง ผู้น าในลักษณะนี้จะไม่ใช้อ านาจตามแบบอย่างผู้น าแบบใช้พระเดชหรือผู้น าใน
ลักษณะพิเศษ อ านาจต่างๆ เกิดจากแรงศรัทธารักและเคารพนับถือจากประชาชนโดยประชาชนจะพร้อมใจกันปฏิบัติตาม 
ผู้น าแบบ พ่อพระท่ีเห็นชัดคือ องค์พระมหากษัตริย์ 

ข. พิจารณาจากวิธีการที่ผู้นาใช้ ซึ่งจาแนกได้ ดังนี้ 
๑. ผู้น าแบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จการ คือ ผู้น าที่มีความก้าวร้าวใช้อ านาจเหนือผู้อื่นข่มผู้อ่ืน ท าตัวเป็นจุด

ศูนย์ กลางของกลุ่ม ความล าบากบ้าบิ่น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อ่ืนนั้นมีน้อยมาก ผู้น าแบบอัตนิยม จะมุ่งหนักไป
ทางด้านวินัยและชอบสัญลักษณ์ภายนอกที่แสดงถึงฐานะและอ านาจเป็นต้นว่า เครื่องแบบทางทหารหรือต ารวจผู้น า
ประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น ความเชื่อในผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหากมีจะน้อยมากหรือแทบจะไม่
มีเลย 

๒. ผู้น าแบบประชานิยมหรื อการเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย ผู้น า ประเภทนี้จะไม่มุ่งความสนใจเกี่ยวกับ
การมีอ านาจแต่ใช้วิธีกระตุ้นหรือเร้าให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมออกความคิดเห็น ผู้น าในลักษณะนี้ไม่ได้ท า
ตัวเป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุ่ม การน ากลุ่ม จะน าโดยอาศัยวิธีการเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วน
ร่วมออกความคิดเพ่ือจะได้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มร่วมกันพิจารณา 

๓. ผู้น าแบบเสรีนิยม ผู้น าในลักษณะนี้ เป็นผู้น าที่ปล่อยปละละเลยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มใช้เสรีภาพ
อย่างกว้างขวางจนดูประการหนึ่งขาดหลัก ยินยอมให้ทุกคนปกครองตนเองมากกว่าที่จะชี้น าหรือจ ากัดแนวทางปฏิบัติ
เป็นผู้น าประเภทปล่อยกลุ่มตามสบาย ในบางครั้ง อาจจ าเป็นจะต้องก ากับ ก็เป็นการก ากับหรือดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ลักษณะผู้น าประเภทนี้โดยทั่วๆ ไปจะมีลักษณะเหนื่อยหน่าย เฉื่อยชา สมาชิกในกลุ่มต่างท างานตามความพอใจของ
ตนเองเป็นกลุ่มที่ขาดระเบียบวินัยเป็นที่สุด 

ค. พิจารณาจากบทบาทท่ีผู้นาแสดง จ าแนกได้ ดังนี้ 
๑. ผู้น า แบบแสดงตนเองในลักษณะพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท าตัวเหมือนพ่อแม่ให้ลูกน้องเชื่อฟังและปฏิบัติ

ตามเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานดูแลปกป้องและคุ้มครองลูกน้อง 

                                         
๑๓อ้างใน นางอรนุช โขพิมพ์,  ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), 
หน้า ๑๔ – ๑๖. 

 



๘๗๘ 
๒. ผู้น าแบบใช้กลอุบายกุมบังเหียนการบริหาร ผู้น าในลักษณะนี้จะพยายามสร้างอ านาจ ใช้อ านาจโดยอาศัย

ประสบการณ์ความรอบรู้และต าแหน่งของตนให้เข้ากับสถานการณ์พยายามเชิดบุคคลหนึ่งขึ้นให้แสดงบทบาทเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนให้เข้ากับสถานการณ์พยายามเชิดบุคคลหนึ่งขึ้นให้แสดงบทบาทเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 

๓. ผู้น าในลักษณะผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้ ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาผู้อ่ืน ไม่ใช่หัวหน้างานโดยแท้จริง 
เพียงแต่คอยให้ค าแนะน าทางวิชาการในสาขาที่ตนรอบรู้และถนัด 
 
๓. ความส าคัญของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 

ในประเทศไทย นักบริหารทางการศึกษามักจะได้มาจากการเลื่อนและการปรับจากต าแหน่งผู้สอน  ดังที่
ปรากฏในการแต่งตั้งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น  การใช้วิธี
เลื่อนหรือปรับเปลี่ยนจากต าแหน่งครูอาจารย์เข้ามาท าหน้าที่ผู้บริหารอาจก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้บริหาร  เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ในด้านงานการบริหารโดยตรง จึงอาจท าให้ไม่เข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของงานบริหารอย่างแท้จริง  การเป็นนักวิชาการกับการเป็นนักบริหารมีความแตกต่างกัน จึงพบว่านัก
บริหารบางท่านประสบความส าเร็จในงานด้านวิชาการแต่กลับประสบความล้มเหลวในงานด้านบริหาร  การเป็นนัก
บริหารมืออาชีพจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีจะท าให้งานบริหารมีความราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

ในวงการการศึกษา ความหมายของค าว่า นักบริหารการศึกษา ครอบคลุมไปทุกต าแหน่งที่อยู่ในระดับที่มี
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เช่น ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งรวมเรียกว่านัก
บริหารการศึกษา  แต่เนื่องจากนักบริหารการศึกษามีต าแหน่งหน้าที่ที่หลากหลายและมีชื่อต าแหน่งที่เรียกต่างกัน อาทิ
เช่น ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์  เพ่ือให้สอดคล้องกันจะ
ขอใช้ค าว่า นักบริหาร แทนค าว่า นักบริหารการศึกษา๑๔ 

นักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีความหมายที่แตกต่างไปจากมืออาชีพในอาชีพอ่ืน  ในแง่ของวัฒนธรรมความ
เป็นมาของการเข้าสู่งานบริหารการศึกษา แต่ค าว่ามืออาชีพก็น ามาจาก วงการกีฬา  ค าว่า มือโปร(Professional)แปลว่า 
เป็นผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถด ารงชีพด้วยอาชีพนั้น    ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากนักการศึกษาหรือ
นักวิชาการ   นักบริหารการศึกษาในที่นี้ หมายรวมถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ บริหารการศึกษา และบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ท าหน้าที่บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ  นักบริหารการศึกษามืออาชีพหมายถึงผู้บริหารที่
พยายามท าให้ องค์การประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายหรือนโยบาย ขององค์การด้วยเหตุผล และหลักการซึ่งเป็นที่
ยอมรับ โดยประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆ  อย่างผสมกลมกลืนกันแล้วน าไปสู่ปฏิบัติ  ต้องยอมรับว่าทิศทางการศึกษา
ไทย  ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษา ซึ่งจะต้องตระหนักรู้และขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ 
อารยประเทศ  การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพนั้นผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารที่สามารถบริหาร
งานให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ของงานที่ยอดเยี่ยม ได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ   บทความนี้ขอน าเสนอ 
หลักการ แนวคิด การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การซึ่งจะน ามาสู่การประกันคุณภาพการศึกษา  และการใช้กลยุทธ์ทางการบริหารต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ของ
นักบริหารมืออาชีพ เพ่ือให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ต่อไป๑๕ 

จ าลอง นักฟ้อนให้ข้อคิดว่า นักบริหารการศึกษามืออาชีพมีความหมายที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์ในตัวเอง เกิน
กว่าที่จะอธิบายความหมายได้อย่างครอบคลุม เพราะค าว่ามืออาชีพแสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริหารที่สามารถบริหารงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ของงานที่ยอดเยี่ยม ได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ    การที่จะระบุว่าผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงควรจะมีศักยภาพเช่นไรนั้นอาจจะท าไม่ได้   เนื่องจากมีองค์ประกอบในหลายมุมมองที่

                                         
๑๔สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ภาวะผู้น าของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, 

[ออนไลน]์.http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html[๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 
๑๕เอกชัย เอก ขุนฤทธิ์, บทความทางวิชาการ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ กับผู้บริหารการศึกษา

,https://www.gotoknow.org/posts/๕๑๘๒๘๐ [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 



๘๗๙ 
นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงด้านการบริหารต่างก็มีความเชื่อ และมุ่งเน้นในศักยภาพของผู้บริหารตามแนวคิดของตนเองในด้าน
ใดด้านหนึ่ง๑๖ 

พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง  กล่าวว่า  องค์ประกอบของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  มีอย่างน้อย  3  
ประการ  ได้แก่ 

๑. มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท า  รู้หลักวิชา  รู้เหตุ  รู้ผล  ที่ไปที่มาของเรื่องที่ท าอย่างรอบด้าน  และ
สามารถคาดคะเนเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ในกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ 

๒. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นได้จาก
ประสบการณ์  ไหวพริบปฏิภาณ  จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี 

๓. มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ  สื่อสารท าความเข้าใจได้ดี  มีการสนทนาที่
สร้างสรรค์  รู้จักอดทน  อดกลั้น  เพื่อจะได้ท าผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง๑๗ 

จันทนาสุขุมานันท์ รองประธานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย กล่าวว่า นักบริหารมืออาชีพ คือนักบริหารที่สามารถ
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาวะของผู้น า (แมกไม้บริหาร UBC ) ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศจะต้องวางแนวความคิดด้านการบริหารภายในองค์กร  รวมทั้งการมีภาวะผู้น าที่ดี  ซึ่งได้แก่ 

๑. มีการสร้างความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร  (Organizational alliance) หมายความว่าผู้บริหารต้องยึดหลัก
ของการสร้างความเชื่อมโยง โดยการถ่ายทอดข่าวสารให้บุคลากรในระดับต่างๆได้ร่ วมรับรู้ข้อมูลที่เป็นขององค์กร  การ
จัดการกับระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เพ่ือประโยชน์ในด้านการมองภาพขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
สามารถตอบค าถามให้แก่ผู้ อ่ืนได้  นอกจากนี้ การสื่อสารที่ดียังมีผลทางด้านจิตวิทยา เพราะสามารถปลุกระดมให้
ผู้ร่วมงานทุกคนมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน การให้ข้อมูลข่าวสารเปรียบเสมือนกับการท าการตลาดภายในองค์กรนั้นๆ 
ท าให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจกับแนวการบริหารงานขององค์กรนั้น (Organizational design) 

๒.มีการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  (Leading organization through transformational change)  ผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่เข้าใจถึงความต้องการขององค์การเพ่ือตอบค าถามต่างๆ เช่น  ต้องการอะไร?   จะเริ่มต้นตรงไหน?  
ด้วยกระบวนการอย่างไร?  เพ่ือให้ได้ความต้องการนั้น ๆ   นอกจากนี้ ยังต้องใช้หลักยุทธศาสตร์ในการสนทนา (Strategic 
conversation)  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมงาน ที่ส าคัญต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ชัดเจน 

๓. ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรและเครื่องมือในการท างาน (Resources and tools)  การบริหาร
องค์กรให้เกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารต้องศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ ที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินการขององค์กร ทรัพยากร
ด้านบุคคล และด้านเครื่องมือ    เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริหารรู้ว่าองค์กรมีศักยภาพในการสร้างจุดเด่นในเรื่องใด 

๔. ศึกษาสมรรถนะขององค์กร (Organizational competencies)  ว่า  มีความสามารถหรือมีคุณภาพที่จะ
น ามาใช้งานได้ดีเพียงใด   องค์กรยังขาดในเรื่องใด?  ควรเสริมส่วนใดที่เป็นจุดด้อยขององค์กร   เช่น  ต้องจัดหาทรัพยากร
เพ่ิมเติม หรือต้องให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ   ต้องให้มีการประเมินตนเอง  เพ่ือนร่วมงานประเมิน  
ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าประเมิน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน 

๕. สร้างแรงจูงใจ (Employee motivation performance)  เป็นการสร้างความรู้สึกสนุกกับการท างาน 
เพ่ือให้บุคลากรได้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  รักองค์กร  มีความกระตือรือร้นในการท างาน  ไม่ใช่มาท างานเพ่ือเงิน  
คนที่ท างานเพ่ือองค์กรอย่างแท้จริงจะพยายามพัฒนาตนเอง  ผู้บริหารในฐานะผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือรู้ว่า

                                         
๑๖จ าลอง นักฟ้อน. เส้นทางสู่นักบรหิารการศึกษามืออาชีพ.เอกสารประกอบการอบรม สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๓ ( อัดส าเนา ) 
๑๗วีณานันท์ พลมณี, นักบริหารการศึกษามืออาชีพ, https://www.gotoknow.org/posts/๓๔๒๕๓๒[๒๖ เมษายน 

๒๕๕๘]. 



๘๘๐ 
ต้องการอะไร และจะท าอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผล สื่อสารให้ทุกคนรู้ ประเมินสภาพแวดล้อม รู้ศักยภาพขององค์กร กระตุ้น
ให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยการจูงใจ๑๘ 

 
๔. การประยุกต์ใช้หลักธรรมส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 

หลักธรรมส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่ผู้น าของผู้บริหาร
การศึกษาจะต้องมี การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาให้มีบารมีเป็นที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกน้องผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ซึ่งหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ส าคัญๆที่ทรงแสดงให้ถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหาร
การศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะเป็นผู้น าที่ดีเพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาผู้น าให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามี
มากมาย แต่ในที่นี้จะขอยกเอาหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการครองตน ครองคน และครองงานมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

๑) หลักธรรมส าหรับครองตน ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)๑๙ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม” 

ว่าสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษคุณสมบัติของคนดีธรรมของผู้ดี มี ๗ อย่างคือ 
๑. ธัมมัญญุตา หมายถึง ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริ ง  รู้หลักการ รู้

หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล  เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คือ
อะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้อง
กระท า เหตุอันนี้ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เป็นต้น 

๒. อัตถัญญุตา หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้ประโยชน์ที่ประสงค์  รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า  หรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือ
ภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์
อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้เป็นต้น 

๓. อัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะเพศ  ก าลังความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้เท่าไรอย่างไรแล้วจะประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔. มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์  พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑอาชญา และ
ในการเก็บภาษี เป็นต้น 

๕. กาลัญญุตา หมายถึง ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้
ในการประกอบกิจท าหน้าที่การงาน  หรือปฏิบัติการต่างๆ  เช่น  ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้
เหมาะเวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา หมายถึง ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุมรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง ความรู้จักบุคคล คือ  ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า
โดยอัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดีว่าควร
จะคบหรือไม่จะใช้จะต าหนิยกย่อง  และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

๒) หลักธรรมส าหรับครองคนได้แก่ ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  
                                         

๑๘อ้างใน สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ภาวะผู้น าของนักบริหารการศึกษามอือาชีพ, 
[ออนไลน]์.http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html[๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 

๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑๐ – ๒๑๑. 



๘๘๑ 
ราชสังคหาวัตถุ๒๐สังคหวัตถุของพระราชา ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนหลักการสงเคราะห์

ประชาชนของนักปกครอง มี ๔ ประการคือ 
๑. สัสสเมธะ ความฉลาดในการบ ารงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร 
๒. ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบ ารงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ 
๓. สัมมาปาสะ ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้าง

ตัวในพานิชยกรรม เป็นต้น 
๔. วาชเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ น้ าค าควรดื่ม คือรู้จักพูด รู้จักปราศรัย 

ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยม
เชื่อถือ  

พรหมวิหาร๒๑ ๔  ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ  ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อ
มนุษย์ตลอดจนสัตย์ทั้งหลายโดยชอบได้แก่ 

๑) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์
ทั่วหน้า 

๒) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลอดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก ความเดือนร้อน
ของปวงสัตว์ 

๓) มุทิตา ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อ
สัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข มีความเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง จะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรง
เที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้วอันควรได้รับผลดีหรือชั่ว 
สมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่
ควรท าเพราะเขารักผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของ
ตน๒๒ 

พระพุทธเจ้าตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ 
ทาน การให้ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตตา การวางตน
สม่ าเสมอ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ 
ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลัก
เพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่า นี้ ไม่พึงมีไซร้ มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือ
หรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความ
เป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ๒๓ 

๓) หลักธรรมในการครองงาน ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔  
อิทธิบาท๔๒๔หมายถึงฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จทางแห่งความส าเร็จหรือ

คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายเป็นแนวทางการท างานที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคายอัน

                                         
๒๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้น

ติ้งโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔๓. 
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๘๘๒ 
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ๔ข้อ    คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งแต่ละข้อต่างมีหน้าที่เฉพาะของตนต่อเนื่องหนุนเสริมกันจะ
ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เพราะเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง๔ข้อจึงจะท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้
ตามความมุ่งหวังดังนี้๒๕ 

๑)ฉันทะความพอใจคือความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั่นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดี
ยิ่งๆขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรที่จะได้ฉันทะเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญอันดับแรกเพ่ือเป็นก าลังใจที่จะน ากิจการงาน
ทั้งหลายไปสู่ความส าเร็จรุ่งเรืองทั้งยังมีส่วนท าให้เกิดคุณธรรมในข้อต่อๆไปทุกข้อและการใฝ่รู้ก็คือจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาทางปัญญาหรือการศึกษาทอดลองต่างๆด้วย 

๒)วิริยะความเพียรคือมุ่งมั่นทุ่มเทขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาธุระไม่
ท้อถอยเป็นความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเองหากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่า
เรามีฉันทะหลอกๆหรือศรัทธาหลอกๆทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืนซึ่งผลงานที่ได้ท าออกมานั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าท าเพ่ือ
อะไร 

๓)จิตตะความคิดคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอยเอาใจจดจ่ออย่างมีสมาธิท าให้เกิดความรอบคอบการตัดสินใจ ท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วยถ้าเรามี
จิตใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดที่เราท าและรับผิดชอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่หรือการงานอะไรก็ตามทุกอย่างจะส าเร็จได้
ด้วยดีดังประสงค์เสมอ 

๔)วิมังสาความไตร่ตรองหรือทดลองคือหมั่นใจปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในสิ่งที่ท านั่นมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 

 
๕. บทสรุป  

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น าในการบริหารนี้มากโดยมีค าสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผู้น าดังที่ปรากฏอยู่ใน ทุติยปาปณิกสูตร  ว่า ผู้น า จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ ๑) จักขุมา คือ เป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองดูสภาพเหตุการณ์ออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกได้อย่างไร  ๒) วิธุโร คือ เป็นผู้ช านาญ
ในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความ
เชื่อถือจากผู้อ่ืนแสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้น านั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือ มีหูมีตาไว และกว้างไกลสามารถ
จ าแนกบุคคล และเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีประสบการณ์มีความช านาญในการปกครองเข้าใจบุคคล
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้มีผู้สนับสนุนมากข้ึน 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่ผู้ น า
ของผู้บริหารการศึกษาจะต้องมี การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษาให้มีบารมีเป็นที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าที่ส าคัญๆที่ทรงแสดงให้ถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะ
เป็นผู้น าที่ดีเพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาผู้น าให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษามีมากมาย ทีส าคัญคือ หลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการครองตน ครองคน และครองงานเช่นสัปปุริสธรรม ๗ ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  หลักอิทธิบาท ๔ 
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การจูงใจในการบริหารองค์การตามแนวพระพุทธศาสนา 
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สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 

 
บทขัดย่อ 

ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรและสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้
การบริหารงานขององค์กรประสบผลส าเร็จนั้นก็คือ การจูงใจคนงานผู้บริหารต้องมีศิลปะในการบริหารที่เกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเพราะการบริหารงานจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคนหรือพนักงานดังนั้นสิ่งจูงใจใน
การท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ผู้บริหารองค์กรต้องเข้าพ้ืนฐานของมนุษย์ หรือคนงานว่า คนงานเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์
ความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม ความเชื่อ และบุคลิกลักษณะต่างๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ 

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการจูงใจในการบริหารองค์กรว่า การที่ผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การให้
ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ว่างไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมหมายร่วมมือ
ช่วยกันท างานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ท างานในองค์การดังนั้นผู้บริหารต้องมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศน์มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในการจูงใจกระตุ้นหรือเร่งเร้าสร้างพลังร่วมกันคิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกย่องสรรเสริญให้พนักงาน
บุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเพ่ือท างานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน นักบริหารจะสามารถผูกใจ
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคหวัตถุ ๔ ประการ 

บทความนี้จะน าเสนอปัญหาการท างานไม่มีประสิทธิภาพท างานไม่เต็มศักยภาพของคนงานในองค์การต่าง
และจะน าเสนอแนวทางการจูงใจของคนงานในการท างานในองค์การตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  
ค าส าคัญ : การจูงใจในการบริหารองค์การ, แนวทางการบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

Nowadays, organization administration or management requires administration science since 
today's world is in the age of capitalism or consumerism which aim to profit only and competition in 
order to beat the competitor for both administration and development of the organization in order to 
achieve determined goals. And in order to do so, essential thing is the motivation of workforce. The 
director must have administration art concerning the motivation of workforce as  success of 
administration is depends on people or staff, therefore, incentive or motivation attraction is very 
important.  Director of organization must engage in human or worker foundation that they are also 
human being with feeling, though, value, belief and others personal characters which have impact on 
effectiveness and efficiency of organization. 

Buddhism said about motivation in organization administration that success of organization 
administration of director requires a collaboration of every staff in the organization. Therefore, the 
director must have technique of having a vision to friendly motivate or accelerate power of thinking of 



๘๘๕ 
the staff to encourage them to willing to use their knowledge and competency to work  and achieve 
goals of the organization. Buddha had taught principle of building human relation or as known as 
Sanghawatthu means bases of sympathy. The director will be able to gain heart of his co-worker and 
his subordinate if he has Sanghawatthu 4. 

This article displays the problem of inefficient and underperformance working of staff and 
purpose approach to motivate staff in line with Buddha's teaching approach.  
Keywords : motivation in organization administration, Buddhist administration 
 
๑. บทน า 

จากสงครามโลกครั้งที่ ๒ โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญ กลางทศวรรษ 
๑๙๗๐ โลกหลังสงครามพยายามสร้างระเบียบโลกที่ท าให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ให้
ความส าคัญกับจุดมุ่งหมายในด้านการมีงานท าเต็มที่ และเน้นความมั่นคงทางสังคม (Social Security) เหนือสิ่งอื่นใด อีก
ทั้ง การพยายามลดช่องว่างระหว่างประเทศร่ ารวยและประเทศยากจน การที่ประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลกไม่สามารถที่จะ
ด าเนินนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างประสาน
สอดคล้อง จึงท าให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคมและระหว่างสังคม ระหว่างคนรวมกับคนจน 

ห่วงโซ่ที่เชื่อมสังคมมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม 
(Multi-Culture) คือ ระบบการเมือง (Political System) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการเมืองเป็นตัวแปรส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพ่ือให้กลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมสามารถเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์และความต้องการด้านปัจจัย ๔ แต่การที่จะด าเนินการจัดการผลประโยชน์ด้านทรัพยากร
ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยตัวแปรด้านอ านาจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง๒๖ 

ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหาร
สมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจ
หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน ๑๐๐ ปี นั้นยังเป็น
หลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการ
ทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็น 
มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึ ง หลักการ
บริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็น
แนวทางท่ีมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม๒๗ 

อีกอย่างสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน องค์กรภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจในประเทศไม่เพียงแต่แข่งกันเองในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือ
กับบริษัทข้ามชาติ (MultinationalCorporation: MNC) ที่นับวันจะเข้ามาแข่งขันมากขึ้นจาการเปิดเขตการค้าเสรี 
รวมทั้งการเข้ามาขององค์กรธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่จะเข้ามาแข่งขันในประเทศมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งบริษัท
เหล่านี้ มีความได้เปรียบทั้งขนาดก าลังการผลิต เงินทุน รวมทั้งองค์ความรู้ (Knowhow) และเทคโนโลยี  

                                         
๒๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ๒๑ เซ้

นจูรี จ ากัด,๒๕๕๔), หน้า๑๗๘. 
๒๗http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title= (เข้าถึงข้อมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 



๘๘๖ 
การรับมือกับการแข่งขันที่ผู้บริหารส่วนใหญ่จะค านึงถึงมักเป็นวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) กล่าวคือ

การตัดค่าใช้จ่าย การเพ่ิมก าลังการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดของเสียในกระบวนการ  วิธีที่
ผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์และปรับใช้กับพนักงานของตน โดยเริ่มต้นจากบุคลากรในองค์กรของตน หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิธีเชิงปริมาณ นั่นคือการจูงใจบุคลากร ที่ตนเองมี
อยู่ เนื่องจากการจูงใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์กรจะท าให้พนักงานในองค์กรมีความสมัครใจที่จะ
ทุ่มเทพลังงาน ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร การจูงใจให้พนักงานประสานพลังเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมีพลังที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ถือเป็น
เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะท าให้องค์กรอยู่รอดในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน ดังนั้น การจูงใจจึงเป็น
หน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม๒๘ 
๒. ความหมายของการสร้างแรงจูงใจ 

แนวคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยนับจากท่ีมีการใช้แนวคิดการ
บริหารแบบวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ในปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะพูดในเชิงเห็น
ด้วยกับการมองว่าพนักงานเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการและความปรารถนาของตนเอง ซึ่งคุณจะต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้
จึงจะสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดจากพนักงานออมาได้๒๙ 

แรงจูงใจ๓๐(Motivation) มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน Movere แปลว่า เคลื่อนที่ เมื่อมีค าว่าเคลื่อนที่ จะมี
สิ่งที่สัมพันธ์หรือเก่ียวข้องอยู่ ๓ ประการคือ  

๑. อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่ หรือกล่าวให้รัดกุมในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์ก็คือ มีแรงผลักดัน
อะไรที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมข้ึน 

๒. อะไรเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรมนั้น 
๓. พฤติกรรมเกิดข้ึนนั้นจะคงสภาพอยู่ได้ด้วยวิธีใด 
จากองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการดังนี้มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลายแนวทางด้วยกันคือ  
สุชา จันทน์เอม ได้ให้ความหมายการจูงใจ (Motivation) ไว้ว่า หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือบรรลุสู่จุดหมายปลายทาง (Goal)ที่ตั้งไว้ พฤติกรรมที่สนองความต้องการของ
มนุษย์ และเป็นพฤติกรรมที่น าไปสู่จุดหมายปลายทางพฤตกรรมที่ถูกกระตุ้นโดยแรงขับ (Drive)ของแต่ละบุคคล มีแนวมุ่ง
ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งร่างกายอาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้นๆได้๓๑ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ๓๒ การที่บุคคลจะเกิดแรงจูงใจจนแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาได้นั้นยังมี
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการท าให้เกิดแรงจูงใจดังต่อไปนี้ 

๑) ความต้องการ (Need) หมายถึงสภาวะที่ที่ร่างกายหรือจิตใจขาดความสมดุลบางอย่าง เช่น ต้องการน้ า-
กระหาย ต้องการนอน-เพลีย ต้องการอาหาร-หวิ 

๒) แรงขับ (Drive) หมายถึงภาวะที่ร่างกายถูกกระตุ้น ท าให้เกิดสภาพความเครียดอันเนื่องมาจากความ
ต้องการและพยายามหาสิ่งนั้นๆ มาตอบสนอง เช่นความหิวความต้องการทางเพศ แรงขับเป็นกลไกส าคัญของ
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๘๘๗ 
กระบวนการจูงใจ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในที่เพ่ิมพลังแก่พฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีทั้งแรงขับที่
เป็นปัจจัยในทางบวกและทางลบ 

๓) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Inter-Individual Differences) และความแตกต่างภายในบุคคล (Intra-
Individual Differences) มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เช่น ความแตกต่างระหว่างเชาวน์ปัญญา ความแตกต่า งทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่างทางความรู้คิด ความแตกต่างทางการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างเพศ ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม 

๔) สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม (Environment and Heredity) เป็นปัจจัยต่อแรงจูงใจเพราะ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม และการพัฒนาของบุคคล ทั้งสองอย่างท าหน้าที่สัมพันธ์ต่อกันตลอดตั้งแต่บุคคลเกิดขึ้นมาและเพ่ิมพูนทบต้น
ขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถแยกออกได้ว่าอย่างไหนมีอิทธิพลมากกว่ากัน 

๕) โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจประสบการณ์ การศึกษา การ
อบรมฯ เป็นการสั่งสมการเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ของแต่ละบุคคลที่สะสมรวบรวมมาตั้งแต่สมัย
เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะจะเกิดค่านิยมในตนเอง มีการสร้างเป้าหมาย หรือแบบแผนของพฤติกรรม (Pattern of 
Behavior)เกิดวิธีคิดเฉพาะของตนเอง ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างลึกซึ้ งของแต่ละบุ คคล
(Internalization) เป็นผลท าให้เกิดแบบแผนของวิธีคิดและพฤติกรรมซึ่งจะกลายเป็นพ้ืนฐาน การจูงใจส าหรับพฤติกรรม
ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 
๓. ทฤษฎีแรงจูงใจในองค์การ 

๑) ทฤษฎี X และทฤษฎีYของ Douglas McGegor 
Douglas McGegor ชาวเมือง Detroit ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในหนังสือ The 

Human Side of Enterprise ว่ามีสองวิธีคือวิธีดั้งเดิม (Traditional) คือแบบที่เสนอโดย Taylor  เรียกว่าทฤษฎี X 
(Theory X) และทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์หรือทฤษฎี Y (Theory Y) แต่ละทฤษฎีจะเป็นทัศนะของผู้บริหารแต่ละแบบ ซึ่ง
ทัศนะดังกล่าวจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริหารด้วย๓๓ 

เมื่อ McGregor ได้มองเห็นความต้องการของมนุษย์ในลักษณะเช่นนี้แล้ว McGregor จึงได้จัดงานของการ
บริหารตามทัศนะของประเพณีนิยม (Conventional  View) หรือตามธรรมเนียมดังที่ได้เคยปฏิบัติมา หรือตามระเบียบ
แบบแผน ความคิดในลักษณะงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ได้ก าหนดขึ้นในองค์การ สามารถจะกล่าวได้อย่างกว้าง ๆเป็น ๓ ลักษณะ 
ซึ่ง McGregor เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ทฤษฎี X” หรือทฤษฎีประเพณีนิยม หรือ ธรรมเนียมนิยม (Conventional  
Theory) ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญดังนี้คือ 

๑. การบริหารหรือการจัดการคือ กระบวนการในการรับผิดชอบในการจัดระบบงานของผลิตผลในกิจการ
งาน ซึ่งได้แก่การจัดระบบของการเงิน การใช้และการจัดหาวัสดุ  การใช้และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และการใช้งาน
และการจัดหาคน เพ่ือให้ได้ผลสุดท้ายคือ ผลก าไร โดยหักออกจากการลงทุนทุกอย่าง 

๒. การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการในการที่จะแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือบุคคลที่กระท า
กิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ หรือองค์การเดียวกันเป็นกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการแนะแนวทางหรือทิศทางของการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการของการกระตุ้นหรือยั่วยุให้บุคคลท างานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนการของการ
ควบคุมการกระท าของผู้ร่วมงาน และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เข้า
กับความต้องการขององค์การ 

๓. การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการที่จ าเป็นที่จะต้องไม่มีการกระท าที่แทรกแซงโดยการจัด
ระบบงาน บุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การโดยปกติแล้วจะมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบกระท าอะไรอยู่แล้ว ดังนั้น การที่
ไม่มีการกระท าที่แทรกแซงโดยการจัดระบบงานจึงหมายถึงการกระท าทุกอย่างที่จะท าให้ระบบงานในองค์การได้
                                         

๓๓ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์”  (จังหวัดฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
๒๕๔๗), หน้า๒๗. 



๘๘๘ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่จะค านึงเฉพาะในเรื่องของการได้ผลผลิตแต่เพียงอย่างเดี ยวนั้นย่อมท าให้ขัดกับ
พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว จึงต้องมีการให้ก าลังใจ การให้รางวัล การควบคุม การลงโทษ แนะน ากิจกรรมท่ีถูกต้อง
ให้กับผู้ร่วมงาน นี่เป็นลักษณะงานของการจัดระบบหรือการบริหาร ดังนั้น อาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า “การบริหารงาน
ประกอบด้วยการน าเอาสิ่งต่าง ๆหรือวิธีการต่าง ๆมาใช้โดยผ่านบุคคลต่าง ๆที่เก่ียวข้องในองค์การ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ
ในการท างาน” 

ทฤษฎีประเพณีนิยม (Conventional  Theory) หรือทฤษฎี X เป็นทฤษฎีที่บ่งถึงพฤติกรรมของมนุษย์โดยมี
ความเชื่อพอจะสรุปนอกเหนือไปจากลักษณะ ๓ ประการ ดังกล่าวแล้วคือ 

๑. ในรายเฉลี่ยของคนทุกคน ธรรมชาติได้สร้างให้จิตใจและทัศนะของมนุษย์เป็นผู้ที่ไม่ต้องการที่จะท างาน 
เฉื่อยชาต่อการท างาน และไม่ปรารถนาที่จะท างาน จะขอท างานแต่เพียงเล็กน้อยให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ แต่ต้องการได้
เงินจากการท างานให้มาก ๆและมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ด ี

๒. โดยปกติแล้วมนุษย์จะไม่มีความทะเยอทะยานในสิ่งใด นอกจากสิ่งอ่ืนที่มากระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความ
ทะเยอทะยาน และจะปราศจากความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ความปรารถนาของมนุษย์คือ ความต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้
เกิดข้ึนมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น 

๓. มนุษย์โดยปกติแล้วจะยึดถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง ( Self – Centered) ก่อนสิ่งอ่ืนและจะไม่แยแสต่อ
ความต้องการของระบบงานหรือองค์การแต่อย่างหนึ่งอย่างใด ฉะนั้นทุกคนจะถือเอาความต้องการของตนเองก่อนอื่น 

๔. โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี (Resistantto Change) 
ก่อนที่จะคล้อยตามหรือยอมรับ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกับทัศนะคติหรือ
ความคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม 

๕. โดยธรรมชาติของมนุษย์อีกเช่นกัน มนุษย์เป็นผู้ซึ่งถูกล่อลวงได้ง่าย (Easy to gullible) เป็นผู้ที่ไม่ฉลาด
มากนัก พร้อมที่จะถูกปลุกปั่นให้เป็นเจ้าถ้อย ร้อยหมอความ และเป็นฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายสนับสนุนดังนั้น การท างานใด
ในองค์การจึงต้องมีบุคคลที่จะเป็นฝ่ายค้านอยู่เป็นประจ า ถึงแม้ว่าบุคคลที่ถือตนเองว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน แต่ส่วนหนึ่ง
ภายในใจหรือในการกระท าจะเป็นฝ่ายค้าน 

ทฤษฎี Y มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
๑. การจัดการหรือการบริหารงานเป็นกระบวนการการรับผิดชอบส าหรับการจัดส่วนหรือลักษณะส าคัญของ

การลงทุนเพ่ือให้เกิดผลผลิต การลงทุนนั้นประกอบด้วย เงิน วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ และบุคคลากรเพ่ือการได้มาซึ่งก าไร
ในผลสุดท้ายของการลงทุน 

๒. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นคนเฉื่อยชา หรือต่อต้านความต้องการขององค์กรแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 
ความต้องการที่จะได้ประสบการณ์ในการท างานเป็นบ าเหน็จรางวัลในองค์กรนั้น ๆการควบคุมที่มาจากภายนอกและการ
ให้การลงโทษกับบุคคลในองค์การมิใช่เป็นการที่จะท าให้วัตถุประสงค์ขององค์การประสบผลส าเร็จ เพราะมนุษย์สามารถ
ที่จะก าหนดทิศทางของตนเองได้ และสามารถควบคุมตนเองได้ด้วยในทุกกรณี เพ่ือให้การบริการให้ถึงจุดประสงค์ของ
องค์การ ซึ่งมนุษย์ได้มีข้อตกลงร่วมกันไว้แล้วกับผู้บริการหรือสมาชิกในองค์การนั้น ๆ 

๓.การยั่วยุที่ท าให้เกิดแรง ความสามารถในการพัฒนา สมรรถภาพในความรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะหัน
เหพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของสถานบันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในปัจจุบันต้องการ การบริหารเป็น
แต่เพียงเครื่องช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อองค์การและต่อสังคม การบริหาร ไม่ใช่วิธีการ
บังคับให้ทุกคนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้ ข้อตกลงตามวัตถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ที่ท าให้ได้มาซึ่งรางวัลพร้อม
ด้วยความส าเร็จในองค์การ นั่นคือ ข้อตกลงที่สมาชิกร่วมกับผู้บริหารได้ตกลงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ จะท าให้เกิด
ความส าเร็จในการบริหารงาน ซึ่งผลที่จะได้ติดตามมาก็คือผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพคุ้มค่ากับการลงทุน 

๔. งานที่จ าเป็นของการบริหารคือการจัดเงื่อนไขในการจัดระบบงาน และวิธการด าเนินงานให้สมาชิกใน
องค์การ เพ่ือให้สมาชิกได้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายด้วยตนเอง และค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยตนเอ ง 
ภายไต้เงื่อนไขที่องค์การได้ก าหนดเอาไว้แล้วธรรมชาติของมนุษย์โดยรวยเฉลี่ยจะเรียนรู้ภายไต้เงื่อนไขที่ไม่ใช่ตามที่สังคม
หรือกลุ่มยอมรับแต่เพียงอย่างเดียว แต่ภาพไต้เงื่อนไขแห่งความรับผิดชอบ 



๘๘๙ 
๕. ความสามารถในการจัดการบริหารจะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างสูงกับการนึกคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมา

อยู่เรื่อยๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างแคบๆ มนุษย์โดย
เฉลี่ยจึงต้องพบกับปัญหาต่างๆ ในองค์การอย่างกว้างขวาง ซึ่งเกิดขึ้นกับองค์การหนึ่งๆ ไม่เหมือนกัน 

๖. ภายไต้เงื่อนไขของการจัดการอุสาหกรรมสมัยใหม่ พลังแห่งความฉลาดของสมาชิก โดยส่วนรวมแล้วจะ
แฝงอยู่ภายในตัวคนของทุกคน แต่จะมีเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ 

เพ่ือการเข้าใจในลักษณะของทฤษฎี x และทฤษฎี y มากยิ่งขึ้นจึงขอสรุปเปรียบเทียบให้เป็นคุณลักษณะทั้ง
สองทฤษฎีโดยการใช้ตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ทฤษฎี x ทฤษฎี y 
๑. บ่งถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ 
๒. เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบท างาน 
๓. มนุษย์จะเป็นผู้คอยหลีกเลี่ยงในการท างาน

ดังนั้นองค์การจึงต้องด าเนินการโดยวิธีการดังนี้ 
ก. ควบคุมการท างาน 
ข. ชี้แจ้งแนวทางให้ท างาน 
ค. ขู่เข็ญโดยการใช้วิธีการลงโทษ 

๔. มีความรู้สึกเพียงเล็กน้อยในการรับผิดชอบ
หน้าที่การงาน และมีความทะเยอทะยานน้อย 

๕. ค านึงถึงผลผลิตขององค์การเป็นส าคัญ แต่ต้อง
มีการกระตุ้น และควบคุมจากองค์การ 

๑. บ่งถึงธรรมชาติของงาน 
๒. เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นผู้ที่ชอบท างาน 
๓. โดยธรรมชาติของมนุษย์จะท างานเป็นแบบเล่นๆ

และชอบการพักผ่อนในขณะท างานดังนั้นจึงต้อง
ใช้วิธีการดั้งนี้ 
ก. ให้มีการควบคุมตัวเอง 
ข. ให้มีการแนะแนวทางตนเอง 
ค. ให้รางวัล 

๔. เป็นผู้ที่คอยหาความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ภายไต้เง่ือนไขของตนเอง 

๕. บ่งถึงพฤติกรรมของการท างานและธรรมชาติของ
งาน 

 
เมื่อน าเอาทฤษฎีทั้งสองมาเปรียบเทียบดังตารางข้างบนนี้แล้ว  เราก็สามารถมองเห็นความหมายหรือการ

เกี่ยวพันธ์ขององการกับทฤษฎี  y แล้ว จะมองเห็นว่าทฤษฎี Y เป็นทฤษฎี ที่มองดูแบบหรือระบบของพฤติกรรมมนุษย์ที่
ปรากฏอยู่ในองค์การ ซึ่งสมาชิกในองค์การสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ ทฤษฎี y จึงเป็นทฤษฎีที่ผู้บริหารเป็นจ านวนมากควรจะ
ได้จัดสมมติฐานขององค์การของตนเองขึ้นมาใหม่ และหาวิธีการที่จะท าให้องค์การและบุคคลภายในองค์การ ได้มี
จุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน การจัดการบริหารงานจึงควรได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบาย ซึ่งที่จะสามารถสนับสนุน
ความต้องการที่จะเกิดผลส าเร็จในขณะที่สมาชิกขององค์การท างานในองค์การหรือการพัฒนาบุคคลภายในองค์การ หรือ
การแสดงออกของบุคคลในองค์การ ดังนั้น ทฤษฎี Y จึงไม่เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงในปรัชญาของการบริแผนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่ท างาน แต่ยังวิจารณ์นโยบายและการกระท าของการบริหารแบบประเพณีนิยมอีกด้วย 

บางคนอาจคิดว่า ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นตามแนวความคิด ไม่มีเหตุผลพอเพียงที่จะสนับสนุนทฤษฎี
นี้ ก็ขอให้มองลักษณะของทฤษฎีนี้ว่า สิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยหลักการดั้งที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด เรายังสามารถมองเห็นได้
อีกว่า ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยอาศัยรากฐานของวิชาการได้เน้นหนักถึงเรื่องของความมีอิสระเสรี เน้นถึงการ
สร้างทิศทางของตนเอง เสรีภาพของบุคคลและส่วนประกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกก าหนดในทฤษฎี Y นี้ 
ผู้บริหารบางคนอาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะยังอยู่ในความรู้สึกของประเพณีนิยมอยู่ แต่อย่าลืมว่า ทฤษฎี Y เป็น
ทฤษฎีที่ได้เปิดโอกาสอยู่เสมอที่จะให้ผู้บริหารได้ใช้การตัดสินของตนเองมาใช้หาวิธการที่ดีที่สุด เพ่ือได้น าทฤษฎี Y ไป
ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและลักษณะของสังคม ในประเทศที่เกิดใหม่บ้างประเทศที่เพ่ิงสลัดออกจากการเป็น
ประเทศภายใต้อาณานิคมของประเทศหนึ่งประเทศใด และต้องมาปกครองตัวเองโดยขาดผู้แนะน าประชาชนเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีเสรีภาพ  แต่ความที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเสรีภาพมากก่อน และไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะได้รับ
เสรีภาพที่ได้รับมาก็ไม่สามารถท าให้เสรีภาพที่เกิดขึ้นนั้นด าเนินไปตามลักษณะของเสรีภาพเช่นเดียวกันในการบริหารงาน
เมื่อองค์การใดที่ได้ด าเนินการบริหารหรือการจัดองค์การโดยใช้ระบบประเพณีนิยมมาก่อน เมื่อจะมาเปลี่ยนแปลงเป็น



๘๙๐ 
ระบบการบริหารแบบใหม่ก็ย่อมที่จะมีข้อที่จะต้องศึกษาและฝึกฝนจนกว่าสามารถท่ีจะใช้ทฤษฎี Y ได้อย่างถูกต้อง และฝัง
อยู่ในความรู้สึกของสมาชิกอย่างแท้จริง 

๒)ทฤษฎี Jการบริหารงานแบบญ่ีปุ่น 
ทฤษฎี J ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะของบริษัทต่าง 

ๆในญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ให้สิทธิ ให้โอกาสและให้เสียงสนับสนุนแก่คนงานที่จะเข้ามาร่วมในการบริหารงานใน
องค์การนั้น ๆระบบของญี่ปุ่นนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบพ่อ แม่ ปกครองลูกกล่าว คือ นายงานให้ความสนใจและให้
สวัสดิการแก่คนงานเป็นอันมาก เช่น การว่าจ้างการท างานมีแนวโน้มที่จะให้มีการจ้างในลักษณะการจ้างตลอดชีพ หรือ
จ้างตลอดชีวิต ของคนงานหรือจนกว่าจะปลดเกษียณอายุการท างาน และในการเลื่อนขั้นต าแหน่งงานนั้น การบริหารงาน
ของชาวญี่ปุ่นยึดถือการเลื่อนล าดับจากคนงานในระดับล่างขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ (Bottom – up) หลักการ
ส าคัญของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น (ทฤษฎี J) มีลักษณะการบริหารงานของญี่ปุ่นอาจจะสรุปได้เป็นข้อ ๆดังต่อไปนี้ 

๑. ความเป็นกลุ่มนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองค์การที่ไม่ระบุต าแหน่งใดลงไป
ยกเว้นหัวหน้าหรือประธานขององค์การนั้น การท างานจึงเป็นการท างานแบบเป็นทีม และมีความรับผิดชอบเท่ากันหมด 

๒. ไม่ระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งท าให้ก่อเกิดการสร้างงานร่วมกันเกิดความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน 
และเม่ือใดมีผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่สามารถท างานได้ก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไม่สามารถท างานได้ 

๓. เน้นหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามล าดับชั้น 
(Hierarchy) 

๔. ลักษณะและความหมายของหัวหน้างานจะเป็นลักษณะขบวนรถไฟ ไม่ได้เป็นหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความ
ว่า หัวหน้าไม่ได้เป้นพระเอกแต่เป็นครุ เป็นผู้สอน (Coach) เป็นผู้ก ากับ (Superintendent)  

๕. การกระจายต าแหน่งของผู้บริหารออกเป็นหลายหน่วยงานย่อย ท าให้ผู้บริหารรับผิดชอบไม่มากนัก เป็น
การกระจายผู้บริหารออกเป็นฝ่ายและออกเป็นแผนก การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆจึงเป็นการกระจายอ านาจบริหารได้
มากท าให้งานด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว 

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นชนชาติในเอเชีย ดังนั้นวัฒนธรรมต่าง ๆ ในการท างานจึงมีความใกล้เคียงกับคนเอเชีย
ด้วยกัน จึงน่าจะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่คนเอเชียควรน ามาพิจารณาเอามาใช้ เพ่ือความเหมาะสมของการบริหารงานในองค์การ
ต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาความแตกต่างของ ทฤษฎี J กับการบริหารงานของซีกโลกตะวันตก จะมี
ลักษณะดังนี้  

๑. การจัดตั้งองค์การต่าง ๆโดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวกับธุรกิจ จะมาจากความเชื่อมั่นในการจัดหาทุนเพ่ือ
การลงทุนที่มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ร่วมทุนด้วยกัน โดยไม่ต้องอาศัยธนาคารซึ่งเป็นการลงทุนตามลักษณะการ
ลงทุนของตะวันตก 

๒. สมาคมที่เกี่ยวพันกับธุรกิจของญี่ปุ่นจะขึ้นบนพ้ืนฐานของบริษัท  ไม่ได้ขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของสินค้าที่ผลิต
ในแต่ละประเภท หรือ แต่ละอาชีพเหมือนกับของตะวันตก ธุรกิจของญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับบริษัทของแต่ละบริษัท และคนงามใน
แต่ละบริษัทก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ 

๓. นโยบายการบริหารงานบุคคลของการบริหารงานแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธาและความ
ซื่อสัตย์ต่อบริษัท ไม่ได้บริหารงานบุคคลที่ขึ้นอยู่บนพื้นฐานเฉพาะความรู้ ความสามารถของบุคคลซึ่งหากการบริหารงาน
บุคคลแบบนี้ บุคคลจะขาดความซื่อสัตย์ต่อองค์การ บุคคลก็จะหาความรู้ความช านาญจากองค์การนั้น แล้วจะหันเหไปหา
งานใหม่ในลักษณะเดียวกันแต่ได้ผลประโยชน์สูงกว่าที่เคยได้รับจากองค์การเดิม หรือออกไปเพื่อสร้างงานของตนเอง 

๔. โครงสร้างของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น จะเป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น (Hierarchy) ใช้สายอ านาจการ
บริหาร หรือสายบังคับบัญชาที่เป็นระบบกว่าระบบมติชน (Croup  Consensual) และความรู้ความสามารถช านาญของ
ปัจเจกบุคคล กระบวนการวินิจฉัยสั่งการที่มีจุดเน้นอยู่บนค าถามที่ได้ก าหนดไว้แล้ว มากกว่าการหาผลสรุป 

๓) ทฤษฎี Z ของ William Ouchi 



๘๙๑ 
โอยูชิ (William Ouchi) ศาสตราจารย์ของคณะบริการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัย UCLA, Los Angeles 

และเป็นคณะกรรมการขององค์การส าคัญ ๆ ของอเมริกาอีกหลายแห่ง เป็นผู้น าทฤษฎีการบริหาร ๒ ทฤษฎี ซึ่ง โอยูชิ 
เรียกว่า ทฤษฎี A ของอเมริกา ซึ่งได้แก่ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y และทฤษฎี J  หรือเรียกว่า Japanese Management 
Practice ของญี่ปุ่น มาสผมผสานกันตั้งเป็นทฤษฎี Z  ขึ้นกับบริษัทต่าง ๆ ในฝ่ายตะวันตก โดยเฉพาะของอเมริกาหลาย
แห่งก็ได้น าเอาแนวคิดของอเมริกาและของญี่ปุ่นมาใช้ร่วมกัน ซึ่งการตั้งทฤษฎีใหม่นี้ โอยูชิ ชี้ให้เห็นว่าจะช่วยท าให้ระบบ
การบริหารงานเจริญยิ่งขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่าบริษัทของญี่ปุ่นที่ยึดหลักการบริหารโดยใช้ทฤษฎี Z จะมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. คนท างานในองค์การมีความรู้สึกความเป็นอิสระ แต่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ และมีความเชื่อถือไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างคนงานที่ร่วมงานด้วยกันและระบบการจัดการขององค์การ 

๒. ตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่า คนงานทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ และมีความสนใจที่จะท างานร่วมกันกัน
ผู้ร่วมงานและองค์การที่ร่วมงานกันอยู่ 

๓. สร้างเจตคติให้เกิดความม่ันใจ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบของผู้ท างานด้วยกัน 
๔. หากจะเปรียบเทียบกับการท าอาหารเช้าแล้ว ก็จะเป็นคนท าอาหารเช้ามืออาชีพ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ท า

ให้คนท างานจะต้องพยายามที่จะเป็นคนท างานระดับผู้เชี่ยวชาญต่อ ๆ ไป 
๕. ยึดถือการจ้างงานในระยะยาว เป็นต้นว่าการจ้างงานและการประเมินการท างานจะมีระยะเวลา ๑๐ ปี 

นับตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์การนั้น 
๖. ภาวการณ์ตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียว 
๗. การประเมินการท างานจะไม่ประเมินพร่ าเพรื่อ เช่นเดียวกับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนงานก็ไม่ท า

ตลอดเวลา แต่จะท าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร แต่คนท างานจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม 
๘. การบริหารงานเป็นการบริหารงานที่มีความแน่นอน มีการควบคุมอย่างมีระบบอย่างเปิดเผยรวมทั้งการ

ประเมินผลงานก็ท างานกันอย่างมีระบบ 
๙. เป็นการบริหารงานที่หาแนวทางให้การท างานตามลักษณะงานขององค์การนั้นให้ด าเนินงานด้วยทางสาย

กลาง 
๑๐. เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่า สิ่งทั้งมวลมีส่วนเกี่ยวกับสิ่งประกอบต่าง ๆ ที่มากกว่าส่วนประกอบทั้งหมด ซึ่ง

หมายความว่า ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่รวมเอาสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่ได้ผลน ามาใช้ทั้งหมด 
๑๑. บริษัทจะจ้างบุคคลระดับบริหาร (Key Person) ตลอดอายุของการท างานคือ ๕๕- ๖๐ ปี  
๑๒. ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าบุคคลที่ท างานอยู่ในองค์การนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
๑๓. การแต่งตั้งต าแหน่งหน้าที่ของผู้ท างานในองค์การให้สูงขึ้นนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยยึดถือความอาวุโสของบุคคลเป็นหลัก 
๑๔. มอบความรับผิดชอบให้แก่การท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นบุคคลซึ่งตรงกับวัฒนธรรมชาว

ญี่ปุ่น 
การน าทฤษฎี Z มาใช้ในการบริหารงานของญี่ปุ่น ท าให้เกิดผลดีต่อการท างานอย่างน้อย ๓ ประการคือ 
๑. นายจ้างจะปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยเสมอภาคท่ัวหน้ากัน 
๒. ท าให้เกิดความเชื่อถือในการแต่งตั้งเพ่ือการด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น จากการที่ใช้ระบบไต่เต้าจากระดับ

ล่างขึ้นสู่ระดับสูง 
๓. เป็นการควบคุมการท างานของคนงานโดยทางอ้อมเพราะมีการท างานโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น

หน่วยงานย่อยมีหัวหน้ารับผิดชอบและตัดสินใจ 
จากผลของทฤษฎี Z ของโอยูชิ ท าให้บริษัทและองค์การในอเมริกาหลายแห่งได้ยึดหลักการท างาน

ผสมผสานระหว่างทฤษฎี Z ทฤษฎีของอเมริกา A  และทฤษฎี J ของญี่ปุ่น ซึ่งองค์การเหล่านี้จะมีลักษณะแสดงให้เห็น
ปรากฏดังนี้ 

๑. มีการจ้างคนงานตลอดชีวิตของการท างาน 
๒. การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ท าอย่างช้าๆ และรอบคอบผ่านการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน 



๘๙๒ 
๓. ระบบการควบคุมการท างานจะไม่เป็นทางการมากนัก 
๔. มีการให้ความสนใจต่อคนงานโดยส่วนรวม 
๕. มีการหมุนเวียนต าแหน่งมากขึ้น 
๖. ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานมากขึ้น 
๗. ลักษณะที่ยังเหมือนเดิมคือ เน้นให้คนงานมีความรับผิดชอบงานของตนเองแทนการรับผิดชอบเป็นกลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดของทฤษฎี Z สรุปได้เป็น ๓ ขั้นตอนด้วยกันคือ 
๑. บริหารและจัดการจาก บน-สู่-ล่าง (‘Top-down’ approach) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงตามปรัชญาใหม่

ที่องค์การได้ก าหนดขึ้นและการได้รับการสนับสนุนการบริหารองค์การจากผู้น าในองค์การ 
๒. ความคิดใหม่ ๆ หรือปรัชญาในการบริหารองค์การที่เข้ามาใหม่ ๆ จะต้องรวมเอาแนวความคิดที่มี

เสถียรภาพต่อการจ้างงาน การแบ่งความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การพัฒนาและการปรับปรุงงานอาชีพขององค์การนั้น 
การมีจิตใจที่จะท างานเป็นหมู่เป็นคณะ และการยอมรับความช่วยเหลือของปัจเจกบุคคลที่อยู่ในคณะท างานด้วยกัน 

๓. วิธีการแนวใหม่เข้ามาใช้ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ได้ปรึกษาร่วมกันใน และสร้างความเข้าใจด้วยกัน 
ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเต็มรูปแบบตามลักษณะงานขององค์การนั้น ๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพที่จะท าให้
เกิดความทักษะสัมพันธ์กับผู้จัดการในองค์การ ผู้การตรวจสอบองค์การ และผู้ท างานในองค์การ๓๔ 

 
๔. หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจในองค์การ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมากมายและมีคุณค่ามากกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปีมาแล้ว ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคเสรีทุนนิยม แรงจูงใจบุคลการหรือการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ต่างก็กลับมาพิจารณาทบทวนบทบาททางวิชาการในการจูงใจการบริหารจัดการบุคลากรสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็น
แนวทางเดียวหรือไม่ ที่การจูงใจการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบเสรีทุนนิยมที่เน้นการ
แข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยังขาด
อะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและ มี
ผลกระทบต่อสังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการจูงใจบุคลกรการบริหารจัดการบุคลากรนั้นมี
อยู่มากมาย ซึ่งเป็นค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ 
จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประกอบการพิจารณาประเด็นการจูงใจบุคลากรใน
องค์การตามแนวพระพุทธศาสนา  บรรจุหลักการที่สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ
สามัคคี  มีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ต่อต้านปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับแนวคิดทฤษฎี
สมัยใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เราอยากสะท้อนเสนอแนวคิดหลักพระพุทธศาสนาว่ามีประเด็นหรือหลักธรรมอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับการจูงใจบุคลากรในองค์การ 

พระพุทธเจ้าตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ 
ทาน การให้ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตตา การวางตน
สม่ าเสมอ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ 
ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลัก
เพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่า นี้ ไม่พึงมีไซร้ มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือ
หรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้ น พวกเขาจึงถึงความ
เป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ๓๕ 

                                         
๓๔เจริญพล สุวรรณโชติ,ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพิมพ์ไทยจ ากัด, ๒๕๕๑),  หน้า๘๑-๙๓. 

 
๓๕ ที. ปา. (แปล) ๑๑ / ๓๑๓ / ๒๙๕.   องฺ.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๒/๕๑. 



๘๙๓ 
การที่ผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

องค์การที่ว่างไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมหมายร่วมมือช่วยกันท างานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ท างานใน
องค์การดังนั้นผู้บริหารต้องมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศน์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการจูงใจกระตุ้นหรือเร่งเร้าสร้างพลังร่วมกัน
คิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกย่องสรรเสริญให้พนักงานบุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเพ่ือท างานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า 
รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท าหน้าที่
เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคหวัตถุ ๔ ประการได้แก ่

๑) ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี)นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ทานแก่เพ่ือน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การให้ทานจะช่วยให้ผูกคนอ่ืนไว้ได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ยอ่มผูกใจ
มิตรไว้ได้”นักบริหารอาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ 

ก. อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะการให้เพ่ือผูกใจนี้
ส าคัญมาก ในยามที่เขาตกต่ าหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพ่ือนแท้ คือเพ่ือนที่ช่วยเหลือในยามตกยาก” 
การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนก็จัดเข้าในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้ค าแนะน าหรือสอนวิธีท างานที่ถูกต้อง รวมถึงการจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน หรือล่วงเกินซึ่งกันและกัน การให้
อภัยไม่ท าให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมี
คนสนองงานเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่ง 

๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ)นักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคนด้วยค าพูด
อ่อนหวาน ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชื่อก หรือลวดมัด ใน
ท านองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน 

๓. อัตถจริยา หมายถึง การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน(สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับค าพังเพยที่ว่า“อยู่
บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น”นักบริหารท าอัตถจริยาได้หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขา
ป่วยไข้ หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยเรือนท่านให้ วิจารณ์เห็นท่านท าการงาน ช่วยพร้องแม้มีกิจ
โดยสาร นาเวศพายค่อยช่วยค้ าจ้วง จรดให้จนถึง 

๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตนพอดี)เม่ือนักบริหารไม่ทอดทิ้งผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขา
จึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขรร่วมเสพ”นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผล
การตัดสินใจของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัว
รอดตามล าพัง   

เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุท้ัง ๔ ประการ คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และวางตนพอดี 
เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผูกใจคนไว้ได้ แต่สังคหวัตถุเหล่านี้เป็นเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือให้
แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นมาโดยไม่ต้องฝืนใจ นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมส าหรับผู้ใหญ่ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ได้แก่ ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขนักบริหารต้องมีความรักและความหวัง
ดีแก่เพ่ือนร่วมงาน ความรักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดี หรือส่วนที่ดีของเพ่ือนร่วมงานถ้าพบส่วนเสียในตัวเขา นัก
บริหารต้องรู้จักมองข้ามและให้อภัย เมื่อพบส่วนดีก็จดจ าไว้ เพ่ือจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา ดังนั้ น 
เมตตาหรือความรักจึงเกิดจากการมองแง่ดีของคนอ่ืน 

ท่านพุทธทาสภิกขุประพันธ์ไว้ว่า...เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขาจงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่เป็นประโยชน์ 
โลกบ้าง ยังน่าดูส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู ของเขาเลยจะหา คนมีดี โดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ยเหมือนมองหา 
หนวดเต่า ตายเปล่าเอยฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง 



๘๙๔ 
๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบเคราะห์กรรมนัก

บริหารต้องมีความสงสาร เห็นใจ และคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้น ความสงสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักบริหารเปิดใจ
กว้าง รับฟังปัญหาของคนอื่นกรุณาต่างจากเมตตาตรงที่ว่า กรุณาเกิดข้ึนเมื่อมองจุดด้อยของคนอ่ืน ส่วนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อ
มองจุดดีของเขา เช่น เราเห็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักเดินมา เรามีจิตเมตตาเขา เมื่อเด็กนั้นหกล้มปากแตก เรามีจิตกรุณา
เขา 

๓. มุทิตา คือ ความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีสุขนักบริหารต้องส่งเสริมให้คนท างานมีโอกาส
พัฒนาความรู้ ความสามารถจนได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น โดยไม่กลัวว่าลูกน้องจะขึ้นมาทาบรัศมี เขาไม่กีดกันใคร แต่เปิด
โอกาสให้ทุกคนได้ท างานแสดงความสามารถเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความก้าวหน้าของคนร่วมงาน มุทิตาจะ
ท าลายความริษยาในใจนักบริหารถ้านักบริหารมีจิตริษยาลูกน้องเสียแล้ว ลูกน้องจะรับรู้ความริษยานั้นและจะไม่ทุ่มเท
ท างานให้ ดังค ากลอนที่ว่าอันเพ่ือนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยาแม้เกลือหยิบหนึ่งน้อยด้วยราคายังดีกว่า
น้ าเค็มเต็มทะเล 

๕. อุเบกขา คือ ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ล าเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการให้
รางวัลและลงโทษ ข้อส าคัญก็คือนักบริหารต้องรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน นักบริหารที่ไม่รู้เท่าทันผู้ร่วมงาน ไม่รู้เท่าทัน
สถานการณ์อาจวางเฉยได้เหมือนกัน แต่การวางเฉยเช่นนั้น เรียกว่า “อัญญณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี
นักบริหารต้องวางเฉยด้วยปัญญา คือ มีอุเบกขาอย่างรู้เท่าทันคน เมื่อทึกคนท างานในหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง นักบริหารก็
มองดูพวกเขาเฉย ๆ ถึงคราวให้บ าเหน็จรางวัล ก็เฉลี่ยให้แก่ทุกคนอย่างถ้วนหน้า ถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น นัก
บริหารต้องลงไปห้ามทัพทันที และจัดการลงโทษคนผิดตามความเหมาะสม นักบริหารต้องไม่นั่งดูลูกน้องทะเลาะกันแล้ว
เอาตัวรอดคนเดียว๓๖ 

การท างานในองค์การแน่นอนมีบุคลกรจ านวนมากต่างคนต่างมีความคิดทัศนะคติแตกต่างกันไปการทีจะท า
ให้บุคลากรเหล่านั้นร่วมแรงรวมใจกันมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันท าเพ่ือองค์การส่วนร่วมนั้นจะมีหลักธรรมในการอยู่
ร่วมกันแล้วเกิดความผาสุกเจริญรุ่งเรื่องงดงาม พระพรหอมคุณาภรณ์๓๗ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่าการอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ใน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตาม
หลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ 

๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ 
ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน หรือแนะน าตักเตือน
กันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกัน
ในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔) สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วน
ร่วม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตก
ลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

                                         
๓๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

,๒๕๔๙),หน้า ๗๑-๗๘. 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ),ธรรมนูญชีวิต,พิมพ์ครั้งที่ ๓๑, (ชุมพร:พิมพ์ที่ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส 

เซนเตอร์ จ ากัด,๒๕๔๗),หน้า ๒๔. 



๘๙๕ 
และอีกอย่างการที่ผู้บริหารงานจะจูงใจบุคลากรให้ท างานให้องค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่

องค์การวางไว้นั้นผู้บริหารองค์การต้องมีหลักที่เรียกว่าหลักอิทธิบาท หรือหลักความส าเร็จ ปฏิบัติต ามหลักธรรมที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้น ที่เรียกว่าอิทธิบาท ๔ อย่างคือ  

๑. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่ง
นั้น ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน  พูดให้ลึกลงไป
ในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสิ่งที่กระท าหรือซึ่งจะ
เข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่งนั้น ๆเข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีต  ที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน 
หรืออยากให้ภาวะดีงามนั้นเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆของงานนั้น เกิดมีความเป็นจริงขึ้น  อยากท าให้ส าเร็จผลตาม
จุดหมายที่ดีงาม หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นตัณหา ความอยากของฉันทะนี้เป็นคนละอย่าง
กันกับความอยากได้สิ่งนั้น ๆมาเสพเสวย  หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ตัณหา  ความอยากของ
ฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเม่ือเห็นสิ่งนั้น ๆงานนั้น ๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์ อยู่ในภาวะอันดีงาม
ของมัน หรือพูดแยกออกไปว่า ขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดความปีติความเอิบอิ่มใจ ครั้น
สิ่งหรืองานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระ
ไร้ขอบเขต ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวยรสอร่อย หรือปรนเปรอ
ความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตน  เป็นความฉ่ าชื่นใจที่เศร้าหมองหมกหมักตัว  กีดกั้นตนไว้ในความคับแคบ  และมัก
ติดตามมาด้วยความหวงแหนกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง 

๒. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค
และความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง  ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะ
ลุได้ยากนัก  มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปี เท่านั้นเดือน  เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขา
จะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ  เช่นนักบวชนอกศาสนาหลายท่านในสมัยพุทธกาล  เมื่อสดับพุทธธรรมแล้วเลื่อมใส  ขอ
บรรพชาอุปสมบท  ครั้นได้รับทราบว่า  ผู้เคยเป็นนักบวชนอกศาสนาจะต้องประพฤติวัตรทดสอบตนเองก่อน  เรียกว่าอยู่
บริวาส (คิตถิยปริวาส) เป็นเวลา ๔ เดือน ใจก็ไม่ท้อถอย  กลับกล้าเสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพ่ิมเป็นเวลาถึง ๔ ปี  
ส่วนผู้ขาดความเพียร อยากบรรลุความส าเร็จเหมือนกัน  แต่พอได้ยินว่าเราต้องใช้เวลานานเป็นกี่ปีก็หมดแรง ถอยหลัง  
ถ้าอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่  มั่นคง  พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้  เรียกว่าเป็นวิริย สมาธิ  
พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 

๓. จิตตะ  ความคิดจดจ่อ  หรือเอาใจฝักใฝ่  ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น  
ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน  ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจ
ไม่รับรู้เรื่องอ่ืน ๆใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆไม่สนใจ   แต่ถ้าเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที    บางทีจัดท าเรื่องนั้น 
งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ  เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกล้ๆ บาง
ทีก็ไม่รู้  ท าจนลืมวันลืมคืน  ลืมกินลืมนอน  ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้  ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น  จิตจะแน่วแน่  แนบสนิท  ใน
กิจที่ท า  มีก าลังมากเฉพาะส าหรับกิจนั้น  เรียกว่าเป็นจิตสมาธิ พร้อมนั้นก็เกิดปธานสังขาร  คือ  ความเพียรสร้างสรรค์
รว่มสนับสนุนไปด้วย 

๔. วิมังสา  ความสอบสวนไตร่ตรอง  ได้แก่  การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลยบกพร่องหรือขัดแย้งเป็นต้นในกิจที่ท า   รู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง  ข้อนี้
เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิ  ซึ่งจะเห็นได้ไม่ยาก  คนมีวิมังสาชอบคิดค้นหาเหตุผล  ชอบสอบสวนทดลอง  เมื่อท าอะไร  
ก็คิดพิจารณาทดสอบไป  เช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากเหตุอะไร  ท าไมจึงเป็นอย่างนี้   ถ้าเพ่ิมองค์ประกอบนี้เข้าไปแทน  จะ
เกิดผลอย่างนี้  ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้ว ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร  จะแก้ไขที่จุดไหน  ฯลฯ 
หรือในการปฏิบัติธรรม ก็ชอบพิจารณาใคร่ครวญสอบสวนเช่นว่าธรรมข้อนี้ ๆมีความหมายอย่างไร  มีความมุ่งหมาย
อย่างไร  มีความหมายอย่างไร  ควรใช้ในโอกาสใด ควบคู่สัมพันธ์กับข้อธรรมอ่ืนข้อใด ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไม่ค่อยก้าวหน้า  
อินทรีย์ใดอ่อนไป อินทรีย์ใดเกินไป  คนสมัยปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างนี้ ขาดแคลนธรรมข้อใดมาก จะน าธรรมข้อนี้เข้าไป
ควรใช้วิธีใด ควรเน้นความหมายด้านใดเป็นต้น  การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้ย่อมช่วยรวมจิตใจคอย



๘๙๖ 
ก าหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างติดแจตลอดเวลา  เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่วอกแวก  และมีก าลัง  เรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิ  ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร  คือความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย  
เช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืนๆ๓๘ 
๕. บทสรุป 

การที่ผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่ว่างไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมหมายร่วมมือช่วยกันท างานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ท างานใน
องค์การดังนั้นผู้บริหารต้องมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศน์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการจูงใจกระตุ้นหรือเร่งเร้าสร้างพลังร่วมกัน
คิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกย่องสรรเสริญให้พนักงานบุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเพ่ือท างานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้
เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน นักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคห
วัตถุ ๔ ประการได้แก ่

๑) ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) 
๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) 
๓. อัตถจริยา หมายถึง การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน(สงเคราะห์ประชาชน) 
๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตนพอดี) 
เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุท้ัง ๔ ประการ คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และวางตนพอดี 

เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผูกใจคนไว้ได้ แต่สังคหวัตถุเหล่านี้เป็นเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือให้
แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นมาโดยไม่ต้องฝืนใจ นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมส าหรับผู้ใหญ่ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ได้แก่ ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
๓. มุทิตา คือ ความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข 
๕. อุเบกขา คือ ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ล าเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการให้

รางวัลและลงโทษ 
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บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับการบริหารงานแบบญี่ปุ่น (ทฤษฎี J) 

 
พระครูอุทัยปริยัติโกศล 

สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 
บทคัดย่อ 

วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ขณะนี้ เป็นปัญหาที่ซับซ้อนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดใน
การพัฒนาที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมไทยมีปัญหาหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาคุณธรรมจริยธรรมปัญหาการบริหารจัดการต่างๆไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่ามีแนวคิดทฤษฎี
บริหารจัดการมีมากมายแต่เมื่อเรามามองดูการบริหารจัดการของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีการบริหารจัดการที่
ประสบผลส าเร็จอย่างสูงในการบริหารจัดกาต่าง การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นนั้นท าให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จทาง
เศรษฐกิจอย่างดีเยี่ยมของบริษัทต่างๆ ของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ท าให้ทั่วโลกได้ให้ความสนใจวิธีการบริหารจัดการที่
ญี่ปุ่นน ามาใช้กับบริษัทของญี่ปุ่น 

การบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนาหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มีคุณค่า มากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ดังนั้นในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็
กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
เพียงอย่างเดียว 

บทความนี้จะน าเสนอปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจปัญหาที่ซับซ้อนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในการ
พัฒนาปัญหาการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และจะน าเสนอ และแนวคิดทฤษฎีการบริหารจั ดการ
แบบญี่ปุ่นมาบูรณาการกับการบริหารตามแนวพุทธศาสตร์ 
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Abstract 

Thailand's is facing with economy crisis which accounted as a complex problem resulted from an 
error in development which focused on economic growth only. Thai society is facing with others problems 
as well: economy, social, environment, ethics and virtue. The established administration approach can't 
resolve undergoing problems even though we have many administration theories available.  But if we take a 
look at Japan's administration, we will see that Japan is succeed in administration. And this is result in an 
achievement in economy of Japan as we can see the performance of Japanese company after WWII. And the 
whole world is interested in applying Japan's administration approach used in Japanese company.  

Buddhist administration and management are science which connected with more than 2,500-
years valuable dharma.   So today's, in globalization or capitalism world, new administration and management 



๘๙๙ 
trying to revising its theory whether it is the only way to effective administration which can response to 
capitalism system that focus on competition and profit or achieve organization's goals only.  

This article present complex economy crisis which result from an error in development, problem 
of poor administration of different theory and   propose Japan's administration theory by integrating with 
Buddhist administration.  
Keywords :Japanese administration, Dharma 
 
๑. บทน า 

วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ขณะนี้ เป็นปัญหาที่ซับซ้อนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดใน
การพัฒนาที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เป็นหลักส าคัญ จึงทุ่มเทขยายการผลิตไปในด้าน
อุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตรกรรม (ซึ่งเป็นการผลิตที่เน้นวัฒนธรรมประจ าชาติตั้งแต่ครั้งอดีต) และภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ท าให้คนไทยหลงกระแสเกิดความเชื่อและมีค่านิยมบริโภคสินค้าตะวันตกว่าเป็นของดี จนหลงลืมพ้ืนฐาน ทุน
ทางสังคม สภาพแวดล้อม และวิถีไทยของตนเอง ท าให้ความสามารถในการพ่ึงตนเองซึ่งเป็นทุนทางสังคม (Social capital) 
ดั้งเดิมอ่อนแอทรุดโทรมลง๙๕๔ 

ปัจจุบันการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ แต่
ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศบริษัทต่างชาติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะด าเนินงานโดยใช้บุคลากรจากประเทศของตนเองได้
ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทต่างชาติจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล เงินทุน และเทคโนโลยีของประเทศท่ีเข้าไปลงทุนด้วย หากบริษัทหรือ
องค์การธุรกิจระหว่างประเทศเหล่านั้นไม่สามารถจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บรรดาพนักงานท้องถิ่นได้ บริษัทนั้นอาจไม่
ประสบผลส าเร็จ   

อีกทั้งในการเข้ามาตั้งบริษัทนั้นย่อมต้องเผชิญกับบริบทแวดล้อมของสังคมนั้นๆ รวมถึงการต้องปรับตัวของบริษัท
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรสนิยมผู้บริโภคในตลาดของประเทศต่างๆ มากขึ้น และการเข้ามาด าเนินธุรกิจจึงต้องมุ่งที่การ
บริหารองค์การของบริษัทเพ่ือสร้างความสามารถในการผลิต และลดข้อจากัดในการท างานระหว่างบุคคลในบริษัท รวมถึงสร้าง
ความเข้าใจทางการตลาดร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท๙๕๕ 

การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น (The Japanese management movement) ความส าเร็จทางเศรษฐกิจอย่างดี
เยี่ยมของบริษัทต่างๆ ของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ท าให้ทั่วโลกได้ให้ความสนใจวิธีการบริหารจัดการที่ญี่ปุ่นน ามาใช้กับ
บริษัทของญี่ปุ่น ซึ่งจากการศึกษาระบบการบริหารจัดการของญี่ปุ่นพบว่า มีลักษณะแตกต่างจากแนวทางที่อเมริกาใช้ 
ตัวอย่างเช่น (๑) ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าของอเมริกา (๒) ผู้บริหารให้ความ
สนใจในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน (๓) มุ่งความสนใจอย่างมากกับคุณภาพของสินค้าและบริการ (๔) ผู้บริหารระดับสูงจะมี
บทบาทในฐานะผู้อ านวยความสะดวกมากกว่าการออกค าสั่ง (๕) การไหลของข้อมูลข่าวสารและความคิดริเริ่ม จะเน้นจากระดับ
ล่างขึ้นสู่ระดับบน (๖) องค์การของญี่ปุ่นจะดูแลพนักงาน โดยการจ้างงานตลอดชีพ และไม่เน้นความก้าวหน้าในงานอาชีพจาก
ความช านาญเฉพาะด้าน เป็นต้น๙๕๖ 
๒. การบริหารงานแบบญ่ีปุ่น (ทฤษฎี J) 
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๙๐๐ 
การบริหารงานแบบญี่ปุ่นนั้นจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การสร้างทรัพยากรมนุษย์หรือแผนกบุคคล

ภายในบริษัท เน้นเรื่องความต้องการของพนักงานและการท างานเป็นทีม ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ โดยมองว่าการฝึกอบรมนั้นจะท าให้พนักงานเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและท าให้เกิดความจงรักภักดีลด
การเคลื่อนย้ายไปอยู่กับบริษัทอ่ืนๆ และพยายามดึงดูดให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆโดยการให้ค่าตอบแทนที่สูงเมื่อพนักงานมี
อายุมากขึ้น ซึ่งความผูกพันลักษณะนี้จะแสดงออกมาทางนโยบายของทางบริษัท เช่น การหลีกเลี่ยงการเลิกจ้าง การจัด
สวัสดิการให้มากเท่าท่ีจะให้ได้ โดยกล่าวว่าบริษัทจะต้องพยายามสร้างภาพพจน์ต่อพนักงานว่าบริษัทมีความม่ันคงในการแบ่งผล
ก าไรมาให้พนักงาน บริษัทจะจัดสรรมาให้อย่างเต็มที่ทั้งในรูปของค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ จากที่กล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นจะบริหาร
เรื่องค่าตอบแทนโดยน าอายุการท างานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์จะไม่มี
การนับค่าประสบการณ์ให้เหมือนกับระบบตะวันตก นอกจากนี้การเลื่อนต าแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เคยท ามา
ควบคู่กับอายุการท างาน 

ขั้นตอนการอบรมพนักงานใหม่นั้นกล่าวว่าจะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศและให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะงานภายในของบริษัท ลักษณะการบริหารงานของบริษัทเพ่ือให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัว
เข้ากับพนักงานเก่าและพนักงานใหม่จะถูกคาดหวังว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ส่วนเรื่องการสอนงานให้แก่พนักงานใหม่จะสอน
โดยผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานที่อาวุโสกว่าและเมื่อพนักงานใหม่ปฏิบัติงานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการโยกย้าย 
สับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้มีโอกาสพบปะเพ่ือนร่วมงานใหม่มากข้ึน อีกท้ังจะเป็นส่วน
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในระยะยาวเพื่อการเลื่อนต าแหน่งในอนาคต 

ส่วนเรื่องของสวัสดิการต่างๆของบริษัทญี่ปุ่นนั้นจะจัดให้มีในหลายลักษณะทั้งทางด้านกีฬาบันเทิงและด้าน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งนี้สวัสดิการบางอย่างนั้นให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย เช่นทุนการศึกษาบุตร การประกันสุขภาพ
ครอบครัวบ้านพักอาศัย เป็นต้น เพ่ือสร้างแนวความคิดที่ว่าพนักงานและครอบครัวของพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท 
นอกจากนี้การบริหารงานระบบญี่ปุ่นยังมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานกับบริษัทที่จะทาให้เกิดความรู้สึกเป็น “ครอบครัว” เดียวกันซึ่งถือเป็นปรัชญาที่ส าคัญที่เน้นความเป็นกลุ่มหนึ่ง
ของสังคม๙๕๗ 

การบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น เคอิทาโร ฮาเซงาวา ได้พูดถึงการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นว่า ในทัศนะของคนญี่ปุ่น คน
ต้องมาก่อน มาก่อนผลก าไรในการผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแม้กระทั่งในยามธุรกิจตกต่ าคนยังต้องมาก่อนก าไร 
โดยในการปฏิบัติแล้วธุรกิจของญี่ปุ่นก็คือ ชุมชนของคนท่ีได้รับการจูงใจแล้วนั่นเอง ซึ่งทัศนะของคนญี่ปุ่นในการบริหารบุคลากร 
คนงานญี่ปุ่นจะได้รับการปฏิบัติจนมีความรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกๆ คน ในอันที่จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อ
ฝ่ายบริหาร 

ในทัศนะของลูกจ้างการสมัครเข้าท างานถือเสมือนว่าเข้าไปมีความสัมพันธ์กับองค์การแบบตลอดชีพ ซึ่งการลองดู
ตัวอย่างจริงสักกรณีหนึ่ง ในปี ๒๕๔๐ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ บริษัทวาย เค เค ซึ่งเป็น
บริษัทของญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า แต่ทางบริษัทจะไม่มีการพิจารณาในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
คน เช่น เงินเดือน โบนัส การขึ้นค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ ยังคงมีอยู่ครบถ้วน พนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทนเต็มที่จากบริษัท 
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท าให้พนักงานทั้งหมดแสดงความจงรักภักดีกับบริษัท โดยพนักงานทุกคนยินดีที่จะให้บริษัทลดค่ าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยการพาพนักงานไปเที่ยวประจ าปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานแบบตลอดชีพท าให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและโดยเฉลี่ยแล้วอายุงานของพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า ๑๐ปีขึ้นไปเมื่อเทียบกับอายุ
งานของบริษัทซึ่งประมาณ ๒๐ปี 
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๙๐๑ 
ความเสมอภาคด้านค่าจ้าง ความแตกต่างระหว่างค่าจ้างของฝ่ายจัดการกับฝ่ายแรงงานในรูปตัวเงินโดยตรงใน

ประเทศญี่ปุ่นนั้นนับว่าน้อยที่สุดในโลก ซึ่งกล่าวได้ว่าธุรกิจของญี่ปุ่นอาศัยความเสมอภาคด้านรายได้นี้เป็นปัจจัยในการจูงใจให้
พนักงานมีการแข่งขันกันและร่วมมือกันเป็นอันดีในเวลาเดียวกัน เกือบจะไม่แตกต่างกันระหว่างค่าจ้างของพนักงานในฝ่าย
ส านักงานที่จบการศึกษาในระดับเดียวกัน ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมาจะเริ่มที่ค่าจ้างเท่ากับคนที่จบมัธยมปลายและท างาน
มาแล้ว ๔ปี ตัวอย่างเช่น บริษัท วาย เค เค พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นที่ ๙,๓๐๐บาท เมื่อ
เทียบกับพนักงานที่จบมาระดับปวช.ซึ่งท างานในฝ่ายเดียวกันและท างานมาแล้วประมาณ ๔ปีจะมีค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ ๙,๐๐๐ 
– ๑๐,๐๐๐บาท ถึงแม้กระทั้งพนักงาน White-Collar (ในที่นี้พนักงาน White-Collar คือ พนักงานที่ท างานในส่วนส านักงาน 
ส่วนพนักงาน Blue-Collar คือพนักงานที่ท าอยู่ในฝ่ายโรงงานซึ่งหมายถึงในด้านการผลิต) ก็จะมีความเสมอภาคกันหมดทั้งอัตรา
ค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ความเสมอภาคกันนี้ได้แผ่อิทธิพลไปสู่ทุกธุรกิจของญี่ปุ่นและเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จใน
การบริหารงานของญี่ปุ่นและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ว่าคนญี่ปุ่นจะไปลงทุนที่ประเทศใดๆ ในโลกก็ตามก็มักจะประสบความส าเร็จ
ในการบริหารงาน 

ระบบอาวุโส ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารแบบญี่ปุ่น คือระบบอาวุโส โดยทั่วไป ค่าจ้างคนงาน
ของญี่ปุ่นจะสูงขึ้นตามอายุงานในบริษัทหนึ่ง ระบบอาวุโสของญี่ปุ่นเป็นสิ่งจูงใจพนักงานให้ท างานอยู่กับบริษัทหนึ่งนานเพราะ
มั่นใจกับการปรับเงินเดือนและความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เช่น พนักงานในระดับบริหารของบริษัท วาย เค เค ในระดับผู้จัดการ
แผนก จะเป็นพนักงานอาวุโส และเป็นพนักงานรุ่นแรกที่เข้าท างานตั้งแต่บริษัทเริ่มด าเนินกิจการ เป็นพนักงานที่ไต่เต้าขึ้นมาจาก
พนักงานธรรมดาโดยได้รับการเลื่อนต าแหน่งมาเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นเน้นระบบอาวุโสในการบริหารงาน 

การจ้างงานตลอดชีพ เมื่อบริษัทญี่ปุ่นท าการรับสมัครงาน กระบวนการคัดเลือกคนท าเหมือนกับว่า เขาต้องการ
คัดเลือกพนักงานเฉพาะที่ท างานอยู่กับบริษัทตลอดชีพ ในส่วนของผู้สมัครนั้น หลังจากตกลงใจตอบรับเข้าท างานกับบริษัทแล้ว 
นั่นหมายความว่า เขาได้ตกลงใจสร้างความผูกพันชนิดตลอดชีพดูเหมือนระบบการจ้างงานตลอดชีพจะถูกหยิบยกให้เป็นหนึ่งใน
ลักษณะเฉพาะของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น 

การตัดสินใจจากล่างขึ้นบน ประเพณีในญี่ปุ่นท าให้บริษัทท าการตัดสินใจจากล่างขึ้นบน จุดประสงค์เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจของลูกจ้างโดยวิธีตัดสินใจที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ดังนั้น ในบริษัทญี่ปุ่นจึงใช้ระบบที่เรียกว่า ริงหงิ (Ringi) เป็นวิธีก าหนด
นโยบาย คือการร้องขอการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษรที่แนะน าให้มีการกระท าเฉพาะอย่างหนึ่ง คือการเสนอสู่ผู้บังคับบัญชา
เบื้องบนโดยผู้จัดการระดับต่ ากว่า เอกสารเสนอจากลูกจ้างในระดับต่ าผ่านฝ่ายบริหารสู่หัวหน้าส่วนสู่ผู้จัดการแผนก และเรื่อยไป
จนถึงผู้บริหารระดับสูง จากนั้นย้อนผ่านกลับลงไปว่าข้อเสนอได้รับการยอมรับหรือไม่อย่างไร ระบบนี้ท าให้ลูกจ้างทุกคนสามารถ
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของบริษัท๙๕๘ 

๓. หลักการส าคัญของการบริหารงานแบบญ่ีปุ่น (ทฤษฎี J)  
ทฤษฎี J ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะของบริษัทต่าง ๆ ใน

ญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีให้สิทธิ ให้โอกาสและให้เสียงสนับสนุนแก่คนงานที่จะเข้ามาร่วมในการบริหารงานในองค์การนั้น ๆ
ระบบของญี่ปุ่นนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบพ่อ แม่ ปกครองลูกกล่าว คือ นายงานให้ความสนใจและให้สวัสดิการแก่คนงาน
เป็นอันมาก เช่น การว่าจ้างการท างานมีแนวโน้มที่จะให้มีการจ้างในลักษณะการจ้างตลอดชีพ หรือจ้างตลอดชีวิต ของคนงาน
หรือจนกว่าจะปลดเกษียณอายุการท างาน และในการเลื่อนขั้นต าแหน่งงานนั้น การบริหารงานของชาวญี่ปุ่นยึดถือการเลื่อน
ล าดับจากคนงานในระดับล่างขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ (Bottom – up)ลักษณะการบริหารงานของญี่ปุ่นอาจจะสรุปได้
เป็นข้อ ๆดังต่อไปนี้ 

                                         
๙๕๘สุภาวดี ธีระกร,การบริหารองค์การแบบ Z ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางาน และความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวมของพนักงานชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, ๒๕๕๓) หน้า ๖๙-๗๑. 



๙๐๒ 
๑. ความเป็นกลุ่มนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองค์การที่ไม่ระบุต าแหน่งใดลงไปยกเว้น

หัวหน้าหรือประธานขององค์การนั้น การท างานจึงเป็นการท างานแบบเป็นทีม และมีความรับผิดชอบเท่ากันหมด 
๒. ไม่ระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งท าให้ก่อเกิดการสร้างงานร่วมกันเกิดความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน และเม่ือใด

มีผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่สามารถท างานได้ก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไม่สามารถท างานได้ 
๓. เน้นหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามล าดับชั้น (Hierarchy) ซึ่ง

มีลักษณะดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ลักษณะและความหมายของหัวหน้างานจะเป็นลักษณะขบวนรถไฟ ไม่ได้เป็นหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความว่า 

หัวหน้าไม่ได้เป้นพระเอกแต่เป็นครุ เป็นผู้สอน (Coach) เป็นผู้ก ากับ (Superintendent)  
๕. การกระจายต าแหน่งของผู้บริหารออกเป็นหลายหน่วยงานย่อย ท าให้ผู้บริหารรับผิดชอบไม่มากนัก เป็นการ

กระจายผู้บริหารออกเป็นฝ่ายและออกเป็นแผนก การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆจึงเป็นการกระจายอ านาจบริหารได้มากท าให้
งานด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว 

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นชนชาติในเอเชีย ดังนั้นวัฒนธรรมต่าง ๆ ในการท างานจึงมีความใกล้เคียงกับคนเอเชียด้วยกัน จึง
น่าจะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่คนเอเชียควรน ามาพิจารณาเอามาใช้ เพ่ือความเหมาะสมของการบริหารงานในองค์การต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาความแตกต่างของ ทฤษฎี J กับการบริหารงานของซีกโลกตะวันตก จะมีลักษณะดังนี้  
๑. การจัดตั้งองค์การต่าง ๆโดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวกับธุรกิจ จะมาจากความเชื่อม่ันในการจัดหาทุนเพื่อการลงทุน

ที่มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ร่วมทุนด้วยกัน โดยไม่ต้องอาศัยธนาคารซึ่งเป็นการลงทุนตามลักษณะการลงทุนของตะวันตก 
๒. สมาคมท่ีเกี่ยวพันกับธุรกิจของญี่ปุ่นจะข้ึนบนพ้ืนฐานของบริษัท  ไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของสินค้าที่ผลิตในแต่ละ

ประเภท หรือ แต่ละอาชีพเหมือนกับของตะวันตก ธุรกิจของญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับบริษัทของแต่ละบริษัท และคนงามในแต่ละบริษัทก็
สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ 

๓. นโยบายการบริหารงานบุคคลของการบริหารงานแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธาและความซื่อสัตย์
ต่อบริษัท ไม่ได้บริหารงานบุคคลที่ขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานเฉพาะความรู้ ความสามารถของบุคคลซึ่งหากการบริหารงานบุคคลแบบนี้ 

ก 

ค ข 

ง จ ฉ ช 



๙๐๓ 
บุคคลจะขาดความซื่อสัตย์ต่อองค์การ บุคคลก็จะหาความรู้ความช านาญจากองค์การนั้น แล้วจะหันเหไปหางานใหม่ในลักษณะ
เดียวกันแต่ได้ผลประโยชน์สูงกว่าที่เคยได้รับจากองค์การเดิม หรือออกไปเพื่อสร้างงานของตนเอง 

๔. โครงสร้างของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น จะเป็นโครงสร้างตามล าดับชั้น (Hierarchy) ใช้สายอ านาจการบริหาร 
หรือสายบังคับบัญชาที่เป็นระบบกว่าระบบมติชน (Croup  Consensual) และความรู้ความสามารถช านาญของปัจเจกบุคคล 
กระบวนการวินิจฉัยสั่งการที่มีจุดเน้นอยู่บนค าถามท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว มากกว่าการหาผลสรุป 

การบริหารงานในแนวของญี่ปุ่น ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการบริหารองค์การต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจ   
องค์การอุตสาหกรรม  องค์การบริหาร   และอ่ืน ๆลักษณะการบริหารและการจัดการที่ส าคัญที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านผู้บริหาร และ
ได้น ามาใช้กันมากในการบริหารงานอุตสาหกรรม รู้จักกันในชื่อว่า Just in Time (JIT) เงื่อนไขการบริหารงานแบบ JIT นี้  มี
หลักการส าคัญอยู่ ๔ประการ คือ 

๑. ภาวการณ์ท างานภายใต้เงื่อนไขท่ีดีที่สุด 
๒. ภาวการณ์ท างานภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน 
๓. ภาวการณ์ท างานภายใต้เงื่อนไขผลส าเร็จของงานแต่ละงาน 
๔. ภาวการณ์ท างานภายใต้ความรู้สึกว่าการท างานนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน 
ผลดีของการบริหารงานด้วยการใช้การบริหารระบบ JIT มีตงัต่อไปนี้ 
๑. เป็นระบบที่ได้ก าหนดเวลาในการท างานเพ่ือให้ได้ผลผลิตไว้อย่างแน่นอน 
๒. ลดเวลาท างานของคนงานท่ีต้องท างานด้วยการใช้คนงานที่มีความสามารถในการท างานในแต่ละด้าน 
๓. ลดขนาดของโรงงานจากการที่ต้องใช้โรงงานขนาดใหญ่และโรงงานนั้นต้องจัดดารผลิตในทุกๆแอย่าง มาเป็ น

โรงงานย่อยช่วยกันผลิตตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้วส่งไปประกอบก็จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือในการท างานอยู่เสมอ และยอมรับเครื่องมือในการผลิตที่สมบูรณ์แบบและ

สามารถผลิตได้เพ่ิมข้ึนแทนเครื่องมือเดิมที่ผลิตได้น้อยกว่า 
๕. ลดค่าการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่น ามาใช้ เป็นการขจัดเครื่องมือที่มีคุณภาพต่ า และเสื่อมโทรมเครื่องมือต่างๆ จึง

ใช้เฉพาะระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
๖. การวางแผนการท างานและการก าหนดเวลาท างานไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน คนงานเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้อย่าง

ง่ายๆแต่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง 
๗. สามารถยืดหยุ่นการท างานได้เพราะบุคคลที่เข้ามาท างานจะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความรู้ความเข้าใจใน

การท างานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมาก่อนแล้ว 
๘. เป็นระบบที่ให้ความนับถือแก่บุคคลในองค์การนั้น และการเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระหว่างคนงานกับ

หัวหน้างาน 
๙. เป็นระบบทีส่ามารถเพ่ิมพูนคุณภาพ และปริมาณการผลิตอย่างได้ผล 
๑๐. สามารถลดความสูญหายเล็กๆน้อยและการสิ้นเปลืองต่างๆได้เพระได้ใช้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม ระบบการบริหารแบบ JIT มิใช่สามารถน าไปใช้กับหน่วยงานในองค์การต่าง ๆ เสมอไป เพราะ

องค์การต้องฝึกฝนคนจนมีความสามารถพร้อมที่จะท างานได้ในทุก ๆ ต าแหน่ง อีกท้ังเป็นระบบที่เคร่งครัดต่อการท างาน และไม่
ง่ายต่อการจัดงานให้เป็นระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

อีกอย่างหนึ่งการบริหารงานแบบญี่ปุ่นประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งการที่ญี่ปุ่นได้น าเอาทฤษฎี Z มาช่วยในการ
บริหารงานเจริญยิ่งขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่าบริษัทของญี่ปุ่นที่ยึดหลักการบริหารโดยใช้ทฤษฎี Z จะมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. คนท างานในองค์การมีความรู้สึกความเป็นอิสระ แต่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ และมีความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างคนงานที่ร่วมงานด้วยกันและระบบการจัดการขององค์การ 

๒. ตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่า คนงานทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ และมีความสนใจที่จะท างานร่วมกันกันผู้ร่วมงานและ
องค์การที่ร่วมงานกันอยู่ 



๙๐๔ 
๓. สร้างเจตคติให้เกิดความม่ันใจ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบของผู้ท างานด้วยกัน 
๔. หากจะเปรียบเทียบกับการท าอาหารเช้าแล้ว ก็จะเป็นคนท าอาหารเช้ามืออาชีพ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ท าให้

คนท างานจะต้องพยายามที่จะเป็นคนท างานระดับผู้เชี่ยวชาญต่อ ๆ ไป 
๕. ยึดถือการจ้างงานในระยะยาว เป็นต้นว่าการจ้างงานและการประเมินการท างานจะมีระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่

ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์การนั้น 
๖. ภาวการณ์ตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียว 
๗. การประเมินการท างานจะไม่ประเมินพร่ าเพรื่อ เช่นเดียวกับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนงานก็ไม่ท า

ตลอดเวลา แต่จะท าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร แต่คนท างานจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม 
๘. การบริหารงานเป็นการบริหารงานที่มีความแน่นอน มีการควบคุมอย่างมีระบบอย่างเปิดเผยรวมทั้งการ

ประเมินผลงานก็ท างานกันอย่างมีระบบ 
๙. เป็นการบริหารงานที่หาแนวทางให้การท างานตามลักษณะงานขององค์การนั้นให้ด าเนินงานด้วยทางสายกลาง 
๑๐. เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่า สิ่งทั้งมวลมีส่วนเกี่ยวกับสิ่งประกอบต่าง ๆ ที่มากกว่าส่วนประกอบทั้งหมด ซึ่งหมายความ

ว่า ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่รวมเอาสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่ได้ผลน ามาใช้ทั้งหมด 
๑๑. บริษัทจะจ้างบุคคลระดับบริหาร (Key Person) ตลอดอายุของการท างานคือ ๕๕- ๖๐ ปี  
๑๒. ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าบุคคลที่ท างานอยู่ในองค์การนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
๑๓. การแต่งตั้งต าแหน่งหน้าที่ของผู้ท างานในองค์การให้สูงขึ้นนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย

ยึดถือความอาวุโสของบุคคลเป็นหลัก 
๑๔. มอบความรับผิดชอบให้แก่การท างานเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นบุคคลซึ่งตรงกับวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น 
การน าทฤษฎี Z มาใช้ในการบริหารงานของญี่ปุ่น ท าให้เกิดผลดีต่อการท างานอย่างน้อย ๓ ประการคือ 
๑. นายจ้างจะปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยเสมอภาคท่ัวหน้ากัน 
๒. ท าให้เกิดความเชื่อถือในการแต่งตั้งเพ่ือการด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น จากการที่ใช้ระบบไต่เต้าจากระดับล่างขึ้นสู่

ระดับสูง 
๓. เป็นการควบคุมการท างานของคนงานโดยทางอ้อมเพราะมีการท างานโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นหน่วยงานย่อย

มีหัวหน้ารับผิดชอบและตัดสินใจจากการที่ญี่ปุ่นได้น าทฤษฎี Z มาใช้ในระบบการบริหารงานท าให้ญี่ปุ่นให้ความสนใจต่อการจัด
กิจกรรมการบริหารงานเพื่อการควบคุมคุณภาพหรือที่เรียกว่า Q.C. Circle 

Q.C. Circle คืออะไร  
Q.C. Circle คือบุคคลกลุ่มเล็กในแหล่งท างานเดียวกันประมาณ ๕-๑๕ คน แต่ส่วนใหญ่ประมาณ ๘ คน รวมกัน

อย่างเป็นอิสระ และด้วยความสมัครใจเพ่ือท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของงานอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการท างานของกลุ่มคนหรือองค์การนั้น ๆ การรวมตัวนี้จะกระท าโดยไม่ขัดแย้งกับนโยบายขององค์การและจะต้อง
จัดท ากันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มดังกล่าวนี้เรียกว่า Circle ส าหรับรูปแบบของการท างานจะมีรูปแบบในการท างานเป็นทีม ผู้น าของ
กลุ่มจะเป็นใครก็ได้ที่เกิดขึ้นมาเองจากภายในกลุ่มนั้น การท างานของกลุ่มจะมีลักษณะประสานและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
โดยยึดถือหลักให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้น าของกลุ่ม แต่ถ้าไม่มีหัวหน้ากลุ่มมาแก้ปัญหานั้น ๆ ในขณะที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องสมาชิก
ภายในกลุ่มคนหนึ่งคนใดก็ได้สามารถที่จะด าเนินการเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นได้ 

ลักษณะที่ส าคัญของ Q.C. Circle ในแต่ละองค์การจะจัดให้มีกลุ่มคุณภาพที่กลุ่มก็ได้แต่ละกลุ่มอาจจะสรุปสาระ
ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

๑. เป็นการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจของสมาชิกภายในกลุ่มกันเอง เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมาชิกภายใน
กลุ่มเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องแก้ไขเพ่ือการเพ่ิมพูนคุณภาพของการท างานของสมาชิกภายในองค์การนั้น 

๒. สมาชิกภายในกลุ่มจะเลือกหัวหน้ากลุ่มกันเอง การเลือกหัวหน้ากลุ่มในเบื้องแรกจะเป็นการเลือกหัวหน้ากลุ่ม
เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอื่นได้ฝึกการเป็นผู้น ากลุ่มบ้าง 



๙๐๕ 
๓. ในกลุ่มจะต้องมีผู้ประสานงาน เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การเดียวกัน หรือหน่วยงานอ่ืน

ภายนอกองค์การ 
๔. องค์การใหญ่จะต้องยอมรับกลุ่ม Q.C. ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานตามปกติเพียงแต่ว่ากลุ่ม Q.C.  นี้ เพ่ือการ

ปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น 
ส าหรับการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ หรือ Q.C. นี้ถือได้ว่าเป็นผลจากการประสมประสานระหว่างทฤษฎีของ

ตะวันตกกับทฤษฎีของตะวันออกเข้าด้วยกัน แต่ก็นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโดยทั่วไปไม่เฉพาะใน
ประเทศไทยเราเท่านั้น แต่ก็ส่งผลถึงการบริหารงานเกือบทั่วโลกก็ได้ โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ในการผลิตของโลก คือ สหรัฐอเมริกา
ต้องให้ความสนใจกับทฤษฎี Z และดัดแปลงมาเป็นกิจกรรม Q.C. Circle ซึ่งได้เผยแพร่ตั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรที่ชื่อ 
JUSE (Japan Union of Scientist and Engineering) ในกรุงโตเกียว๙๕๙ 
๔. การบริหารงานตามแนวหลักพุทธศาสนา 

หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่า มากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี 
ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมที่เน้น
การแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยังขาด
อะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบต่อ
สังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการที่
สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก๙๖๐ 

พระพุทธเจ้าตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ ทาน 
การให้ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตตา การวางตนสม่ าเสมอ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ ในโลกนี้ ๑ ความ
เป็นผู้มีตนสม่ าเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แล่น
ไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่า นี้ ไม่พึงมีไซร้ มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร 
ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ๙๖๑ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ๔ไว้ว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีประกอบด้วย 

๑. ทานให้ปันคือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจน
ให้ความรู้ความเขา้ใจและศิลปวิทยา 

๒. ปิยวาจาพูดอย่างรักกันคือกล่าวค าสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชัก
จูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ก าลังใจรู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓. อัตถจริยาท าประโยชน์แก่เขาคือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

                                         
๙๕๙เจริญพล สุวรรณโชติ,ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพมิพ์ไทยจ ากัด, ๒๕๕๑),  หน้า๘๙-๙๔. 
๙๖๐http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title= (เข้าถึงข้อมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๙๖๑ ที. ปา. (แปล) ๑๑ / ๓๑๓ / ๒๙๕.   องฺ.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๒/๕๑. 



๙๐๖ 
๔. สมานัตตตาเอาตัวเข้าสมานคือท าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติ

สม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ร่วมกัน๙๖๒ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า รถม้า
แล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท าหน้าที่เป็นกาวใจ
เชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคหวัตถุ ๔ ประการได้แก ่

๑) ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี)นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การให้ทานจะช่วยให้ผูกคนอ่ืนไว้ได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ยอ่มผูกใจมิตรไว้ได้”นักบริหาร
อาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ 

ก. อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะการให้เพ่ือผูกใจนี้ส าคัญมาก 
ในยามที่เขาตกต่ าหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพ่ือนแท้ คือเพ่ือนที่ช่วยเหลือในยามตกยาก” การให้รางวัลหรือ
ขึ้นเงินเดือนก็จัดเข้าในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้ค าแนะน าหรือสอนวิธีท างานที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน หรือล่วงเกินซึ่งกันและกัน การให้อภัยไม่ท าให้
ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพ่ิมขึ้น
อีกคนหนึ่ง 

๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ)นักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคนด้วยค าพูด
อ่อนหวาน ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชื่อก หรือลวดมัด ในท านอง
เดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน 

๓. อัตถจริยา หมายถึง การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน(สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับค าพังเพยที่ว่า“อยู่บ้าน
ท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น”นักบริหารท าอัตถจริยาได้หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้ หรือ
เป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยเรือนท่านให้ วิจารณ์เห็นท่านท าการงาน ช่วยพร้องแม้มีกิจโดยสาร นาเวศพาย
ค่อยช่วยค้ าจ้วง จรดให้จนถึง 

๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตนพอดี)เมื่อนักบริหารไม่ทอดทิ้งผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขาจึงจะ
สามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขรร่วมเสพ”นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจ
ของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามล าพัง   

เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุทั้ง ๔ ประการ คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และวางตนพอดี เขามี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผูกใจคนไว้ได้ แต่สังคหวัตถุเหล่านี้เป็นเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือให้แสดงพฤติกรรม
เหล่านั้นมาโดยไม่ต้องฝืนใจ นักบริหารต้องมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมส าหรับผู้ใหญ่ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ได้แก่ ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขนักบริหารต้องมีความรักและความหวังดีแก่
เพ่ือนร่วมงาน ความรักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดี หรือส่วนที่ดีของเพ่ือนร่วมงานถ้าพบส่วนเสียในตัวเขา นักบริหารต้อง
รู้จักมองข้ามและให้อภัย เมื่อพบส่วนดีก็จดจ าไว้ เพ่ือจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา ดังนั้น เมตตาหรือความรัก
จึงเกิดจากการมองแง่ดีของคนอ่ืน 

                                         
๙๖๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๒, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 

๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 



๙๐๗ 
ท่านพุทธทาสภิกขุประพันธ์ไว้ว่า...เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขาจงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่เป็นประโยชน์ โลกบ้าง 

ยังน่าดูส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู ของเขาเลยจะหา คนมีดี โดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ยเหมือนมองหา หนวดเต่า ตาย
เปล่าเอยฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง 

๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบเคราะห์กรรมนักบริหารต้องมี
ความสงสาร เห็นใจ และคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้น ความสงสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักบริหารเปิดใจกว้าง รับฟังปัญหา
ของคนอ่ืนกรุณาต่างจากเมตตาตรงที่ว่า กรุณาเกิดข้ึนเมื่อมองจุดด้อยของคนอ่ืน ส่วนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อมองจุดดีของเขา เช่น เรา
เห็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักเดินมา เรามีจิตเมตตาเขา เมื่อเด็กนั้นหกล้มปากแตก เรามีจิตกรุณาเขา 

๓. มุทิตา คือ ความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขนักบริหารต้องส่งเสริมให้คนท างานมีโอกาสพัฒนาความรู้ 
ความสามารถจนได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น โดยไม่กลัวว่าลูกน้องจะขึ้นมาทาบรัศมี เขาไม่กีดกันใคร แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
ท างานแสดงความสามารถเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความก้าวหน้าของคนร่วมงาน มุทิตาจะท าลายความริษยาในใจนัก
บริหารถ้านักบริหารมีจิตริษยาลูกน้องเสียแล้ว ลูกน้องจะรับรู้ความริษยานั้นและจะไม่ทุ่มเทท างานให้ ดังค ากลอนที่ว่าอันเพ่ือนดี
มีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยาแม้เกลือหยิบหนึ่งน้อยด้วยราคายังดีกว่าน้ าเค็มเต็มทะเล 

๕. อุเบกขา คือ ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ล าเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการให้รางวัล
และลงโทษ ข้อส าคัญก็คือนักบริหารต้องรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน นักบริหารที่ไม่รู้เท่าทันผู้ร่วมงาน ไม่รู้เท่าทันสถานการณ์อาจ
วางเฉยได้เหมือนกัน แต่การวางเฉยเช่นนั้น เรียกว่า “อัญญณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนักบริหารต้องวางเฉย
ด้วยปัญญา คือ มีอุเบกขาอย่างรู้เท่าทันคน เมื่อทึกคนท างานในหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง นักบริหารก็มองดูพวกเขาเฉย ๆ ถึงคราว
ให้บ าเหน็จรางวัล ก็เฉลี่ยให้แก่ทุกคนอย่างถ้วนหน้า ถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น นักบริหารต้องลงไปห้ามทัพทันที และ
จัดการลงโทษคนผิดตามความเหมาะสม นักบริหารต้องไม่นั่งดูลูกน้องทะเลาะกันแล้วเอาตัวรอดคนเดียว๙๖๓ 

การท างานในองค์การแน่นอนมีบุคลกรจ านวนมากต่างคนต่างมีความคิดทัศนะคติแตกต่างกันไปการทีจะท าให้
บุคลากรเหล่านั้นร่วมแรงรวมใจกันมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันท าเพ่ือองค์การส่วนร่วมนั้นจะมีหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันแล้ว
เกิดความผาสุขเจริญรุ่งเรื่องงดงาม  พระพรหอมคุณาภรณ์๙๖๔ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่าการอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ในด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่
ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ 

๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน 
ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน หรือแนะน าตักเตือนกันด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔) สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มี
ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม ไม่ท า
ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

                                         
๙๖๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙),

หน้า ๗๑-๗๘. 
๙๖๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ),ธรรมนูญชีวิต,พิมพ์ครั้งที่ ๓๑, (ชุมพร:พิมพ์ที่ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซน

เตอร์ จ ากัด,๒๕๔๗),หน้า ๒๔. 



๙๐๘ 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ใน

หลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 
อีกอย่างการที่ผู้บริหารงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การวางไว้นั้นผู้บริหารหรือ

องค์การต้องมีหลักที่เรียกว่าหลักอิทธิบาท หรือหลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้นที่
เรียกว่า  อิทธิบาท๔๙๖๕หมายถึงฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จทางแห่งความส าเร็จหรือคุณธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายเป็นแนวทางการท างานที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคายอันประกอบด้วยแนว
ปฏิบัติ๔ข้อ    คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งแต่ละข้อต่างมีหน้าที่เฉพาะของตนต่อเนื่องหนุนเสริมกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไป
ไม่ได้เพราะเป็นกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงกันทั้ง๔ข้อจึงจะท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวังดังนี้๙๖๖ 

๑)ฉันทะความพอใจคือความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั่นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป
ดังนั้นเราจึงควรที่จะได้ฉันทะเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญอันดับแรกเพ่ือเป็นก าลังใจที่จะน ากิจการงานทั้งหลายไปสู่ความส าเร็จ
รุ่งเรืองท้ังยังมีส่วนท าให้เกิดคุณธรรมในข้อต่อๆไปทุกข้อและการใฝ่รู้ก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางปัญญาหรือการศึกษาทอด
ลองต่างๆด้วย 

๒)วิริยะความเพียรคือมุ่งมั่นทุ่มเทขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาธุระไม่ท้อถอยเป็น
ความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเองหากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ
หรือศรัทธาหลอกๆทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อื่นซึ่งผลงานที่ได้ท าออกมานั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าท าเพ่ืออะไร 

๓)จิตตะความคิดคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเอา
ใจจดจ่ออย่างมีสมาธิท าให้เกิดความรอบคอบการตัดสินใจ ท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วยถ้าเรามีจิตใจที่จดจ่อ
ต่อสิ่งที่เราคิดที่เราท าและรับผิดชอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่หรือการงานอะไรก็ตามทุกอย่างจะส าเร็จได้ด้วยดีดังประสงค์
เสมอ 

๔)วิมังสาความไตร่ตรองหรือทดลองคือหมั่นใจปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในสิ่งที่ท านั่นมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 
๕. บทสรุป 

ในปัจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะของบริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ให้สิทธิ ให้โอกาส
และให้เสียงสนับสนุนแก่คนงานที่จะเข้ามาร่วมในการบริหารงานในองค์การนั้น ๆระบบของญี่ปุ่นนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบ
พ่อ แม่ ปกครองลูกกล่าว คือ นายงานให้ความสนใจและให้สวัสดิการแก่คนงานเป็นอันมาก เช่น การว่าจ้างการท างานมีแนวโน้ม
ที่จะให้มีการจ้างในลักษณะการจ้างตลอดชีพ หรือจ้างตลอดชีวิต ของคนงานหรือจนกว่าจะปลดเกษียณอายุการท างาน และใน
การเลื่อนขั้นต าแหน่งงานนั้น การบริหารงานของชาวญี่ปุ่นยึดถือการเลื่อนล าดับจากคนงานในระดับล่างขึ้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ไปเรื่อย ๆ (Bottom – up) ซึ่งจะมีลักษณะการบริหารงานของญี่ปุ่นเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. ความเป็นกลุ่มนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองค์การที่ไม่ระบุต าแหน่งใดลงไปยกเว้น
หัวหน้าหรือประธานขององค์การนั้น การท างานจึงเป็นการท างานแบบเป็นทีม และมีความรับผิดชอบเท่ากันหมด 

๒. ไม่ระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งท าให้ก่อเกิดการสร้างงานร่วมกันเกิดความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน และเม่ือใด
มีผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่สามารถท างานได้ก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไม่สามารถท างานได้ 

๓. เน้นหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามล าดับชั้น (Hierarchy) 
๔. ลักษณะและความหมายของหัวหน้างานจะเป็นลักษณะขบวนรถไฟ ไม่ได้เป็นหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความว่า 

หัวหน้าไม่ได้เป้นพระเอกแต่เป็นครุ เป็นผู้สอน (Coach) เป็นผู้ก ากับ (Superintendent)  

                                         
๙๖๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๙๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งที่๑๓, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์บริษัทอาร์เอสพริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘),หน้า๑๖๐ 



๙๐๙ 
๕. การกระจายต าแหน่งของผู้บริหารออกเป็นหลายหน่วยงานย่อย ท าให้ผู้บริหารรับผิดชอบไม่มากนัก เป็นการ

กระจายผู้บริหารออกเป็นฝ่ายและออกเป็นแผนก การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆจึงเป็นการกระจายอ านาจบริหารได้มากท าให้
งานด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว 

ส่วนหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่า มากกว่าสองพันห้าร้อย
กว่าปี ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบทุน
นิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยัง
ขาดอะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบ
ต่อสังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการที่
สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก ดังเช่นสังคหวัตถุ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีประกอบด้วย 

๑. ทานให้ปันคือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจน
ให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยา 

๒. ปิยวาจาพูดอย่างรักกันคือกล่าวค าสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชัก
จูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ก าลังใจรู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓. อัตถจริยาท าประโยชน์แก่เขาคือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

๔. สมานัตตตาเอาตัวเข้าสมานคือท าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติ
สม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ร่วมกัน 

เอกสารอ้างอิง 
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๙๑๐ 
ไตรสิกขา : หลักการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ทีสมบูรณ์ 

พระโกศล มณิรตนา 
สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
บทขัดย่อ 

มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากนัก แต่เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนา
อารยธรรมขึ้นมาท าให้มีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆเกิดข้ึนในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก 
ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น 
สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถส รุปลงใน
หลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ นั้นเป็นข้อฝึกฝนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นหลักส าหรับศึกษาในการฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ยิ่งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปว่า หลักศีล สมาธิ ปัญญา ซึ้งเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการจัดตั้งระบบ
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ดังนั้นหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ทีสมบูรณ์
นั้นต้องบริหารจัดการโดยยึดเอาตามหลักการศึกษา ๓ อย่าง เรียกว่าไตรสิกขา คือ 

๑) การฝึกฝนอบรม ในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกว่า อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามปัจจัยที่ท าให้
แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ 
ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา หรือ ปัญญาสิกขา 
ค าส าคัญ : ไตรสิกขา, หลักการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ทีสมบูรณ์ 
 
Abstract 

Human behavior might not be different from others animals but human being process of much 
elevated mind and wisdom therefore, human is able to establish civilization contribute to religion, doctrine, 
belief and other approach in this world. When Buddha emerged on earth, he granted his teaching which 
suitable to each individual, experience or certain situation in order to develop human in terms of body, word 
and mind. His teaching is summarized in Threefold training.  

Buddhism principle called Threefold training or Sikkha 3 is a principle defined by Buddha for the 
study of body, word and mind training in order to be more organize and achieve the highest goal which is 
nirvana. Normally, we known this as morality, concentration and wisdom practicing. This practice constitutes 
of creation of discipline of human co-living life. Therefore, the training to develop a perfect man must base 
on management  and apply these 3 learning rules or Threefold training: 

1) Training in terms of behavior, discipline, body, word and occupation honesty or known as  
Adhisilasikkha or training in morality. 



๙๑๑ 
2) Mind training: encouragement of virtue, promoting quality, efficiency and condition of mind or 

known as Adhichittasikkha or training in higher mentality. 
3) Wisdom training: for knowledge and understanding thing for it actual state, to know the 

variability according to factors which will lead to finding a solution of problem logically, know actual world 
and life and finally be able to free our mind from procession in every dimensions, stop defilement and 
bondage and living with free and happy mind or known as Adhipannasikkha or  training in higher wisdom. 
Keywords: Threefold training, training of perfect man 
๑. บทน า 

หลังจากท่ีเจ้าชายสิทธัทถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีที่แล้ว ได้ทรงแสดงถึงแนวทางการ
พัฒนาเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ไตรสิกขาเป็นแม่แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์มีองค์ประกอบพ้ืนฐานการก่อก าเนิดไม่ต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือร่างกายและ
จิตใจ หรือรูปและนามส่วนที่เป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนมองเห็นได้ แตะต้องได้ด้วยประสารทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เรียกว่า รูป มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ธาตุหลัก ๔ อย่าง ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ และมีอาการต่างๆ ที่อาศัยธาตุหลักเกิดข้ึน ทั่วไป
เรียกว่า อิริยาบถย่อย หรืออาการย่อยของรูป (ธาตุหลัก) นั้นๆ เรียกว่า อุปาทายรูป เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด 
คิด เป็นต้น   อีกส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาททั้ง ๕ ไม่ได้ เรียกว่า นาม ประกอบไปด้วย เวทนา ได้แก่
ความรู้สึกกว่าสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ สัญญา ได้แก่ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการจ าได้หมายรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น สังขาร ได้แก่ ความรู้สึก
ปรุงแต่งว่าดี ชั่ว โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ ได้แก่ การรับรู้จากประสาทสัมผัส การเรียนรู้ต่างๆ ความรอบรู้ การคิด วิเคราะห์
ต่างๆ   จากพ้ืนฐานของก าเนิดชีวิตมนุษย์ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติของชีวิตแล้ว มนุษย์ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ใน
โลกนี้เลย คือประกอบด้วยกายและใจ หรือรูปกับนาม ที่เรียกว่าขันธ์ ๕ เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยไปตามธรรมชาติ มนุษย์ก็คงมี
พฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากนัก เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนาอารยธรรมขึ้นมาท าให้มี
ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ได้ทรงสั่งสอน
ประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น สูงส่งขึ้น ต่าง
จากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงในหลักการเรียกว่า 
“ไตรสิกขา”๙๖๗  ดังนั้นจึงมีค าถามว่าไตรสิกขามีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์อย่างไร 
๒. การพัฒนามนุษย์ในยุคปัจจุบัน : ปัญหา และสาเหตุ 

ปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ไปพร้อมกับการเจริญทาง
เทคโนโลยี และเป็นการเตรียมคนเพ่ือพัฒนาคนให้เตรียมความพร้อมที่จะแก้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หลักส าคัญของการพัฒนามนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักการทั่วไปคือ จะต้องพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ต่างๆในด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาฝึกฝนอบรมความรู้ที่ทันสมัยรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่กันไป  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขององค์การ และความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเรื่องส าคัญเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่มีคุณค่าต่อความส าเร็จขององค์การในยุค

                                         
๙๖๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๙ – 
๑๑. 
 



๙๑๒ 
โลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การจะต้องมียุทธศาสตร์มีนโยบาย และแผนงานในด้านการพัฒนา
คนและการฝึกฝนอบรมมนุษย์นั้นเป็นจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก  

ภาพรวมของการพัฒนาประเทศเชิงบุคคล โดยถือว่า มนุษย์เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคม สังคมที่
เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่ที่ดีนั้นจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคงและราบรื่นปราศจากความยากจน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ในทางเศรษฐกิจมีการจัดระเบียบหรือองค์กรทางสังคมที่เอ้ือให้ประชาชนอยู่รวมกันอย่างผาสุก ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพ่ือ
การพัฒนาบุคคลจักต้องสร้างเงื่อนไขแวดล้อมดังกล่าวให้เกิดมีขึ้นในสังคม หลักพุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอย่างเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคลนั้นจึงแยกไม่ออกจากการพัฒนา
สังคม๙๖๘ และทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมสังคมใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงสังคมนั้นก็จะ
เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าหากสังคมใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมก็
พัฒนาไปได้ยากความเจริญหรือล้าหลังจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยประกอบอ่ืนๆที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและปัจจัยอ่ืนๆ
จึงมุ่งหวังที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด๙๖๙มีนักวิชการหรือนักบริหารที่มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
มนุษย์มากมายดังเช่น ทฤษฎีความต้องการและความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์  

อับรานัม เอช มาสโลว์๙๗๐ (Abraham H. Maslow) ได้ศึกษาทฤษฏีการจูงใจซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่
เรียกว่าทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) โดย Maslow จัดลาดับขึ้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน คือ 

๑) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า อากาศหายใจ เพศ เป็นต้น 
ความต้องการดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกายเพ่ือการดารงชีวิต 

๒) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและอารมณ์ เช่น ความ
ต้องการจะได้บ้านพักอาศัยหรือเสื้อผ้าอย่างเพียงพอ ควรจะต้องปราศจากความกังวลใจในเรื่องความมั่ นคงทางการงานและ
การเงิน เป็นต้น 

๓) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หลังจากความต้องการทั้งสองขั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการต่อมา คือ ความต้องการเป็นเจ้าของ หรือความต้องการทางสังคมซึ่งได้แก่ ความต้องการความรักและความต้องการ
ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

๔) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) เป็นความต้องการขั้นสูง ความต้องการดังกล่าว
แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับภาพพจน์ที่ดีของตัวเองและการยอมรับตัวเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็น
ความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องและนับถือจากคนอ่ืน 

๕) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ ตามความนึกคิดด้วยตัวเอง (Self Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุด ซึ่งเก่ียวกับความสามารถของแต่ละคนที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าถึงท่ีสุด 

ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฎี X และทฤษฎี Y  แมคเกรเกอร์ ได้เสนอทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีมีข้อสมมุติฐานว่าลักษณะธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งคนที่ตั้งใจทางานและไม่ตั้งใจทางานสมมุติฐาน
ของทฤษฎี X มีดังนี ้

๑) มนุษย์มีสัญชาติญาณที่จะหลีกเลี่ยงงานทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ 
๒) เนื่องจากไมช่อบทางานจึงต้องการใช้อานาจบังคับควบคุมแนะนาและขู่ว่าจะลงโทษ 

                                         
๙๖๘ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ , 

ม.ป.ป.), หน้า ๕๐-๕๓. 
๙๖๙ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง,ม.ป.ป.), หน้า ๕๑. 
๙๗๐Adranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological Review, ๕๐ ๑๙๔๓), pp. ๓๗๐-๓๙๖. 



๙๑๓ 
๓) ชอบให้ผู้อ่ืนแนะนาแนวทางในการทางานหรือเลี่ยงความรับผิดชอบและต้องการความปลอดภัยมากกว่าสิ่งอ่ืน

ใด 
เมื่อตั้งทฤษฎี X ขึ้นมาแมคเกรเกอร์ตั้งข้อสงสัยว่าธรรมชาติของคนตามทฤษฎี X นี้ จะถูกต้องหรือไม่ หรือนาไป

ใช้ได้กับทุกคนทุกสถานการณ์หรือไม่ ในที่สุดก็หาข้อยุติไม่ได้เขาจึงพัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งเรียกว่า 
ทฤษฎี Y ซึ่งทฤษฎีนี้ เชื่อว่ามนุษย์นั้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจและเชื่อถือไม่ได้ หากแต่มนุษย์สามารถควบคุมตัวเองได้
และมีความตั้งใจที่จะทางานได้ดีที่สุด หากได้รับการจูงใจอย่างเหมาะสม ผู้บริหารที่ยอมรับทฤษฎีนี้จะไม่ควบคุมหรือใช้อ านาจ
ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความกลัว แต่จะพยายามช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาควบคุมตัวเองและมีโอกาสแสดงความสามารถ
อย่างกว้างขวาง 

สมมุติฐานของทฤษฎี Y แมคเกรเกอร์ ได้อธิบายโดยชี้ให้เห็นว่า 
๑. ความพยายามของมนุษย์ทางกายภาพและทางจิตใจมีผลต่องาน มีมากเท่ากับการ 

เล่นและการพักผ่อน 
๒. การควบคุมและการบังคับบัญชาภายนอก ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทาให้การทางานบรรลุวัตถุประสงค์เพราะคน

ย่อมจะทางานด้วยความเป็นตัวของตัวเอง 
๓. มนุษย์มีความสนใจที่จะทางานให้เสร็จตามความตั้งใจ 
๔. คนเราไม่เพียงเรียนรู้แต่การยอมรับผิดชอบเท่านั้นหากแต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
๕. ความสามารถในการใช้ความคิด จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มี

อยู่ในทุกคน 
๖. ในทางสังคมปัจจุบันนี้ แต่ละคนมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแมคเกรเกอร์ ชี้ให้เห็นว่า การ

จูงใจคนนั้น ผู้บริหารต้องใช้ทฤษฎี Y และต้องมองคนในแง่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่ การใช้ทฤษฎีจะจูงใจคนได้มากกว่า ทฤษฎีX แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยต่อการควบคุมโดยสิ้นเชิง๙๗๑ 
 
๓. คุณค่า และความส าคัญของไตรสิกขา 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ นั้นเป็นข้อฝึกฝนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นหลักส าหรับศึกษาในการฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ยิ่งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปว่า หลักศีล สมาธิ ปัญญา ซึ้งเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการจัดตั้งระบบ
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ดังนั้นคุณค่าเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขานั้น
มีดังนี ้

ไตรสิกขา๙๗๒ สิกขาสาม ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง สิกขา การศึกษา การส าเหนียก การเรียน การฝึกฝนปฏิบัติ 
การเล่าเรียนให้รู้เข้าใจ และฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือให้ท าได้ท าเป็น ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์ข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมพัฒนาบุคคลมี ๓ อย่างคือ 

๑) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง อธิศีลอันเป็นข้อท่ีจะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาศีลอย่างสูง 
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง อธิจิตอันเป็นข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้มี

สมาธิเป็นต้นอย่างสูง 

                                         
๙๗๑ อรรถวัฒน์ วรรณพรม, ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อม (SMES) : กรณีศึกษาเขตยานนาวา, ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (๒๕๔๖). 
๙๗๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๒.และ องฺ. ติก.(ไททย) ๒๐ / ๘๒ / ๓๐๙. 



๙๑๔ 
๓) อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง อธิปัญญาอันเป็นข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติเพ่ือการฝึกอบรมพัฒนา

ปัญญาอย่างสูง๙๗๓ 
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดที่เรียกว่าไตรสิกขานั้นคือ อธิสีลสิกขา คือความประพฤติปฏิบัติตน ทาง

กายก็ดี ทางวาจาก็ดี ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ คือ ไม่ให้เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ให้ถึงความหมดจดแห่งศีล ชื่อว่า “สีลวิ
สุทธิ” อันเป็นไปเพ่ือถึงความหมดจดแห่งจิต ชื่อว่า “จิตตวิสุทธิ” อันจะเป็นไปเพ่ือปัญญารู้แจ้ง เห็นแจ้ง ในสภาวธรรมคือสังขาร 
และวิสังขาร หรือนิพพาน และพระอริยสัจ ๔ ตามท่ีเป็นจริง  

๑) อธิสีลสิกขา คือการฝึกฝนอบรมกายวาจาให้ดีงาม ศีลคืออะไร เจตนา ชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล สังวรชื่อว่าศีล 
และอวีติกกมะ คือกิริยาที่ไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทน้อยใหญ่ชื่อว่าศีล  

เจตนา คือความตั้งใจของบุคคลผู้เว้นจากทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น เจตนาของบุคคลผู้ท าวัตรปฏิบัติ มี
อุปัชฌายวัตรเป็นต้น ให้บริบูรณ์ หรือเจตนาในกรรมบถ ๗ ของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลาย มีปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า 
เจตนาศีล   

วิรัติ คือความงดเว้นของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น หรือธรรมคือ อนภิชฌา 
อพยาบาท และสัมมาทฎฐิ ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละอภิชฌาได้แล้ว มีใจปราศจกาอภิชฌาอยู่” 
ดังนี้เป็นต้นชื่อว่า เจตสิกสีล   

สังวร คือความส ารวมหรือความระวัง มี ๕ ประการคือ ๑) ปาฏิโมกขสังวร ส ารวมในพระปาฏิโมกข์  ๒) สติสังวร 
ส ารวมในสติ  ๓) ญาณสังวร ส ารวมในญาณ  ๔) ขันติสังวร ส ารวมในขันติ  ๕) วิริยสังวร ส ารวมในวิริยะ  สังวรทั้ง ๕ ประการนี้
ชื่อว่า สังวรสีล   

อวีติกกมะ คือกิริยาที่มิได้ล่วงละเมิดซึ่งศีลที่ตนสมาทานมาแล้วทั้งกายทวาร และวจีทวาร ชื่อว่า  อวีติกกมสีล   
ศีล คือข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ส าหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ ศีล 

๕ และศีล ๘, ส าหรับสามเณร ได้แก่ศีล ๑๐, ส าหรับพระภิกษุมีข้อก าหนดโทษของพระภิกษุผู้ล่วงละเมิด อันสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทของพระภิกษุ เฉพาะที่มีมาในพระปาฏิโมกข์ มี ๒๒๗ สิกขาบทรวมทั้งส่วนอภิสมาจาร ชื่อ
ว่า “วินัย”  

วินัย คือ ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับความประพฤติ ปฏิบัติทางไตรทวาร คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ มี 
๒ อย่างคือ อาคาริยวินัย และอนาคาริยวินัย  

๒)   อธิจิตตสิกขา คือการศึกษาวิธีการอบรมจิตให้สงบ หยุด นิ่ง เป็นสมาธิ แนบแน่น มั่งคง ได้แก่ สมถกัมมัฏฐาน 
หรือสมถภาวนา นั่นเอง เพราะมีความหมายอย่างเดียวกันคือ การท าจิตให้สงบตั้งมั่น  

สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา หมายถึง อุบายวิธีอบรมจิตใจให้หยุดให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่น เพ่ือก าจัดกิเลส
นิวรณ์เครื่องก้ันปัญญา ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ นี้ ชื่อว่า “สมถกัมมัฏฐาน” หรือ “สมถภาวนา”  

ค าว่า สมถะ แปลว่า การท าใจให้สงบระงับ หรือธรรมเป็นเครื่องท าจิตใจให้สงบระงับ คือธรรมที่ท าจิตใจให้สงบ
ระงับจากกิเลสนิวรณ์ (นิวรณ์ คืออุปสรรคเครื่องขวางกั้นปัญญา) หรือ นิวรณูปกิเลส ( อุปกิเลสคืออกุศลที่ท าใจให้เศร้าหมองขุ่น
มัว ไม่ผ่องใส)  

ค าว่า กัมมัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงานทางจิตใจ หมายถึง อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานทางใจ หรืออุบายวิธี
อบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคง 

                                         
๙๗๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘).หน้า ๔๔๗. 
 
 



๙๑๕ 
ค าว่า ภาวนา  แปลว่า ท าให้เกิดข้ึนให้เจริญขึ้น หมายถึง การบ าเพ็ญ การอบรมจิตใจให้เกิดเป็นความสงบ ให้หยุด

ให้นิ่ง เป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคง  
กล่าวโดยสรุปคือ สมถกัมมัฏฐาน และ สมถภาวนา ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน คืออุบายวิธีอบรมจิตใจ ให้

สงบ ให้นิ่ง ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา เป็นจิตตวิสุทธิอ่อนโยน ควรแก่งานวิปัสสนา และเจริญวิชชา 
เพราะเหตุนั้น สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา จึงเป็นอุปการะส าคัญของวิปัสสนา ในฐานะที่เป็นอุบายวิธีช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ 
เป็น จิตตวิสุทธิ อันเป็นธรรมเครื่องดับอวิชชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวง 

๓) อธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญา ปัญญาในที่นี้คือ วิปัสสนาญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลจิต 
มีอธิบายว่า เพราะว่าปัญญามีหลายอย่างต่างประการ ครั้นจะตอบค าถามจี้แจงปัญญาไปทุกอย่าง จะไม่พึงยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 
ทั้งจะพึงเป็นไปเพ่ือความสงสัยมากยิ่งขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น จะขอกล่าวมุ่งหมายเฉพาะปัญญาที่ประสงค์ในที่นี้ว่าคือ วิปัสสนา
ญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลจิต 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ 
สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็
ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชาตัณหา อุปทานน้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจ
ครอบง าของมัน พร้อมกับท่ีเรามีปัญญาเพ่ิมขึ้นและด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากข้ึนตามล าดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์
ก็หมดก็บรรลุเป้าหมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์๙๗๔ 

๑. ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร ว่าด้วยการ
ตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่รอนไปตลอด
กาลยาวนานอย่างนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภว
เนตติสิ้นไปแล้ว ธรรมเหล่านี้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้ว ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัส
บอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่ง๙๗๕ 

๒. ไตรสิกขารากฐานที่ส าคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่า พระพุทธองค์ทรงให้ค าแนะน าภิกษุรูป
หนึ่งว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่บัญญัติไว้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละ
ราคะโทสะ โมหะ ท าให้เป็นผู้ไม่ประกอบอกุศลกรรม๙๗๖ 

๓. ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึกพฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตรว่า ภิกษุท าให้บริบูรณ์ในศีล ท าพอประมาณในสมาธิ และปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็น พระ
โสดาบัน หรือเป็นพระสตทาคามีขณะที่ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิท าพอประมาณในปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็ น
พระอนาคามี ส่วนภิกษุท าให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๙๗๗ 

พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาไว้ พอสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้าง
มนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาแก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรมคือสร้างมนุษยธรรม
ขึ้นมา แล้วเสริมมนุษยธรรมให้ก้าวหน้า ก้าวหน้าไปนั้นตั้งแต่ว่า ละสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มีความคิดนึกอย่างมนุษย์ก็เป็น
มนุษย์ธรรมก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมให้มันมาในทิศทางที่

                                         
๙๗๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปีท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕,(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
๙๗๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒. 
๙๗๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑. 
๙๗๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒-๓๑๔. 



๙๑๖ 
ถูกต้อง คือ ละอหังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นั่นคือเป้าหมายของ
การศึกษา๙๗๘ 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาหรือ(การศึกษา) ไว้ว่า การศึกษา 
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยม
ด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอ านาจกิเลสตัณหาดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกข์เพราะยึด ทุกข์ยึดเพราะอยากทุกข์
มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” เมื่อปล่อยว่างแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์ และพบความสุขสงบคือสันติ 
ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้น วิมมุติเป็น
เป้าหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก 
ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือ
วิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียกว่า พระอเสขะ หมายถึงผู้จบการศึกษาสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา๙๗๙ 
๔. ไตรสิกขากับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกว่า ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษาในการ
ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไป ว่า หลักศีล สมาธิ 
ปัญญา คือ 

๑) การฝึกฝนอบรม ในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกว่า อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามปัจจัยที่ท าให้
แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ 
ดับกิเลสดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา หรือ ปัญญาสิกขา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงจ าแนกบุคคลออกเป็น ๒ ประเภท คือ เสขบุคคล และอเสขบุคคล เสขบุคคล ได้แก่มนุษย์ทุกคน
ที่เกิดมา ต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆไป นับตั้งแต่การเป็นปุถุชนทั่วไปจนถึงอรหันตมรรค ส่วนอเสขบุคคลนั้น 
หมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูงสุด ไม่ต้องศึกษา หรือพัฒนาตนให้บรรลุอะไรอีกต่อไป ซึ่งได้แก่พระอรหันตผล 

การพัฒนาตนเพ่ือไปสู่ความเป็น “อเสขบุคคล” นั้นต้องปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง 
เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระดับทุกข์ ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ 
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค เรียกว่าเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค มีองค์ ๘ ประการ๙๘๐  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไว้โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่
เรียกว่า วิธีแก้ปัญหาของพระอารยชนเป็นพื้นฐาน วิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้เรียกตามค าบาลีว่า อริยมรรค แปลว่าทางด าเนินสู่
ความดับทุกข์ท่ีท าให้เป็นอริยชน อริยมรรคนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ 

๑) ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆที่ดีงามถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง 
หรือตรงตามสภาวะ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
                                         

๙๗๘ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด , (กรุงเทพมหานคร :อุษาการพิมพ์ ๒๕๔๙), หน้า 
๒๐๕-๒๐๖. 

๙๗๙ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หน้า ๔๑-๔๒. 

๙๘๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า�๑๒. 



๙๑๗ 
๒) ความคิด ความด าริตริตรอง หรือการคิดต่างๆ ที่ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว 

เป็นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุข เช่น คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ช่วยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิง
ธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความเห็นแก่ตัว ความคิดจะได้จะเอา หรือความเคียดแค้น ชิงชัง มุ่งร้ายคิดท าลาย เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ 
(ด าริชอบ) 

๓) การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริต ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ตรงความจริง ไม่โกหก หลอกลวง ไม่ส่อเสียด ไม่ให้
ร้ายป้ายสี ไม่หยาบคาย ไม่เหลวใหล ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอย แต่สุภาพนิ่มนวลชวนให้เกิดไมตรีสามัคคีกัน ถ้อยค าที่มีเหตุผลเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์ เรียกว่า สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 

๔) การกระท าที่ดีงาม สุจริต เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
งาม ท าให้อยู่ร่วมกันด้วยดี ท าให้สังคมสงบสุข คือการกระท า หรือกระท าต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปเพ่ือการท าลายชีวิต
ร่างกาย การท าลายทรัพย์สินของผู้ อ่ืน การล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครอง หรือของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน เรียกว่า สัมมากัมมันตะ 
(กระท าชอบ) 

๕) การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืน เรียก ว่า สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) 
๖) การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเว้นป้องกันสิ่งชั่วร้ายอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 

เพียรส่งเสริมพัฒนาสิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่เกิดมีแล้วให้เพ่ิมพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพร้อมไพบูลย์ เรียกว่า
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

๗) การมีสติก ากับตัว ควบคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องท าในเวลานั้นๆ ระลึกได้ถึงสิ่งที่ต้องใช้ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่
เกื้อกูลเป็นประโยชน์ ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่ก ากับทันต่อพฤติกรรมของร่างกาย 
ความรู้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่ปล่อยให้อารมณ์ท่ีเย้ายวนหรือยั่วยุมาฉุดกระชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย 
เรียกว่า สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 

๘) ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจด าเนินอยู่ในกิจในงานหรือในสิ่งที่ก าหนด (อารมณ์) ได้สม่ าเสมอ แน่วแน่ เป็นอันหนึ่งอัน
เดียว สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว นุ่มนวล ผ่อนคลาย ไม่เครียดกระด้าง เข้มแข็ง เอางาน ไม่หด
หู่ท้อแท้ พร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาอย่างได้ผลดี เรียกว่า สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) 

หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรค 
(มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคาแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง ๘ แห่งมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม 
ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามล าดับจนถึงที่สุด กล่าว คือ 

๑) อธิศีลสิกขา คือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญ
งอกงามข้ึนจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแก่
การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 

๒) อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาด้นหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอก
งามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็น
พ้ืนฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 

๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เจริญงอกงาม
ขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ 
หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 

จากหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวไตรสิกขาและการฝึกฝนอบรมตามหลักอริยมรรคแล้ว เราสามารถ
พิจารณาได้ว่าครอบคลุมหลักการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาในการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแผนภูมิแสดง
จุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อไปนี้คือ 

 
 



๙๑๘ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓ 
แผนภูมิแสดงจุดมุ่งหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชย์กุล กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยหลักการ แกนน าแห่งกระบวนการของการศึกษานั้น ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัย ๒ ประการ 
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ดังนั้น ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ เน้นกันเป็นพิเศษคือ เรื่องปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ ที่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่ง เป็นที่มาของการศึกษา ค าท่ีพูดกันว่าการให้การศึกษา ก็อยู่ที่ปัจจัย ๒ ประการนี้เอง ส่วน
กระบวนการของการศึกษาที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เพียงแต่รู้เข้าใจไว้เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้ เกื้อกูลและคอยเสริมคุม
กระตุ้นเร้าให้เนื้อหาของการศึกษาหันเบนด าเนินไปตามกระบวนนั้น๙๘๑ 

เมื่อท าความเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการแห่งการศึกษา ตามแผนภูมิดังนี้  
จุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาของการศึกษา        กระบวนการของการศึกษา 

๑. อธิศีลสิกขา 
๑.ปรโตโฆสะ                                     (ความประพฤติ วินัย สุจริต วาจา (เสียงจากผู้อื่น อิทธิ   

         และอาชีพ) 
พลจากภายนอก)           สัมมาทิฏฐิ            ๒. อธิจิตตสิกขา 

                                                                            (คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ 
         ๒. โยนิโสมนสิการ                               และสมรรถภาพของจิต) 

(รู้จักคิด คิดถูกวิธี     ๓. อธิปัญญาสิกขา 
ปัจจัยภายใน) .    (ความเชื่อค่านิยมความรู้ความคิดที่ถูกต้องดีงามตรงตามจริง) 

ภาพที่ ๔  แผนภูมิกระบวนการของการศึกษา 
ที่มา วศิน  กาญจนวณิชย์กุล กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                         
๙๘๑วศิน  กาญจนวณิชย์กุล, กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา,เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  หน้า  ๑ – ๕. 

พุทธิพิสัย:ปัญญาสิกขา 
-สัมมาทิฏฐิ  เก่ง 
-สัมมาสังกัปปะ 

 

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา 
-สัมมาสติ 
-สัมมาสมาธิ        มีสุข 
-สัมมาวายามะ 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา 
-สัมมาวาจา  
-สัมมากัมมันตะ          ดี 
-สัมมาอาชีวะ 
 



๙๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เก่ง : ปัญญาสิกขา   
 

สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  
 

พุทธิพิสัย 
 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห็ 
การประเมิน 
 
 
� 

ความรู้ 

๒. ดี :  ศีลสิกขา 

สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ  
 

ทักษะพิสัย 

การฝึก 
การท าซ้ า 
การเลียนแบบ 
ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  
สัมมาวายามะ 
 
 

๓.มีสุข: สมาธิสิกขา จิตตพิสัย 

ทัศนคต ิ
ค่านิยม 
คุณธรรม 
ศิลปะ 
ดนตรี 
 
 
 
 
 

สขุภาพจิต 

ภาพที่ ๕     
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายการศึกษากับจุดมุ่งหมายการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชย์กุล กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๙๒๐ 
 

 

๕. บทสรุป และขอเสนอแนะ 
มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายมากนัก แต่เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนา

อารยธรรมขึ้นมาท าให้มีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆเกิดข้ึนในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก 
ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น 
สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงใน
หลักการเรียกว่า “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริ ยมรรค 
(มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคาแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง ๘ แห่งมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม 
ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามล าดับจนถึงที่สุด กล่าว คือ 

๑) อธิศีลสิกขา คือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญ
งอกงามข้ึนจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแก่
การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 

๒) อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาด้นหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอก
งามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็น
พ้ืนฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 

๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสั งกัปปะ เจริญงอกงาม
ขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ 
หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้มอบหมายให้ 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน การ
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง 
ๆ  และการป้องกันเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดสามารถกระท าได้โดย การปราบปรามยาเสพติดเป็นหน้าที่ของ
รัฐบาลและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุ 
การป้องกันเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถจะพูดคุย ช่วยกัน
แก้ปัญหาให้เด็กใช้เหตุผลกับเด็ก ไม่ใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์อาจท าให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจ กลุ้มใจและเตลิดออก
จากบ้าน ไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุด 
ค าส าคัญ:ยาเสพติด, เด็กและเยาวชน, 
 

Abstract 
Drug is a threat to country's security. The government has assigned Ministry of education to be the 

main responsible actor in finding a solution for this problem. But the correction of this problem is everyone's 
responsibility. Continuous education on drug's danger and disadvantage to children and young people, 
parents, teacher and  member of society in order to provide knowledge about drug and also means of self, 
family and community prevention from drug. In order to get rid of drug problem in youngster, the government 
should wipe off all drug and a participation from every sector is required to correct drug problem. Drug 
elimination is a solution which solving at the symptom not the root cause therefore, prevention is very 
important. Prevention by educating  and providing knowledge of danger and disadvantage of drug 
continuously. Moreover, Parents must take care of their children with love and care, be a consultant for their 
children when they need and be rational with them as opposed to emotion because they could feel 
neglected, run away from home, go to  drug and spoiling their future eventually.  
Keywords: drug, children and young people 
 
บทน า   
             ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถ้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแล้วท าให้ประเทศ
ไม่พัฒนา จิรวัฒน์  เพชรกุลได้พูดถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 



๙๒๒ 
รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการ
ยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน 
จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ จากสถิติค้ ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต สามารถน าพา
ตนเองและบุคคลคนรอบข้างให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดได้๑ 
                แม้รัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าการป้องกัน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดจะ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เพียงฝ่ายเดียว การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน สิ่งหนึ่งที่สามารถ
ท าได้ คือ การให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้ว ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลาน ให้ความรักความอบอุ่นรวมทั้ง
เป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถพูดคุย ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กและใช้เหตุผลกับเด็กไม่ใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์
จะท าให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจ กลุ้มใจซึ่งเป็นเหตุให้หนีออกจากบ้านหรือหันไปพ่ึงพายาเสพติด 
                 เพ่ือเป็นของขวัญให้เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ก าลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ ขอให้เราทุกคน
ช่วยกันร่วมกันสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ลดระดับลงเรื่อย ๆ และให้มากที่สุด ทั้งนี้หากเราสกัดไม่ให้ยาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดใน
กลุ่มนี้ได้ ประเทศจะมีรากฐานที่มั่นคงมีพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
                 เมื่อผู้ใหญ่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะแก้ไขปัญหาหรือสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไปในกลุ่มของเด็กและเยาวชนแล้ว 
ตัวเด็กและเยาวชนเองต้องให้ความร่วมมือ ด้วยการหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คาถาที่ช่วยให้รอดพ้นได้ คือ ค าว่า 
"ไม”่ เท่านั้น แม้จะผิดใจกับเพ่ือนหรืออาจถูกมองว่าไม่เข้าพวกนั้นไม่ต้องสนใจ เด็กและเยาวชนต้องปฏิเสธเป็น เพ่ือนที่ดีต้องไม่
ชวนเราไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจสามารถแก้ไขได้๒ 
 
๑. ยาเสพติดหมายถึงอะไร 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพูดถึงยาเสพติด  หมายถึง  ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกัน
ชั่วระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ท าให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมเช่น น เฮโรอิน ยานอนหลับ สุรา๓ 
 ในสังคมไทย ณ ปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ที่เราต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังและอย่างจริงใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่เหนือสิ่งอ่ืนใดถ้าท่านเป็นเยาวชนไทยที่เลือกจะต่อต้านมากกว่าที่ท่านจะไปสนใจติดยาเสพติด ขอบอกท่านทันทีว่า
ท่านเป็นพลังที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากไม่มีใครที่จะติดยาเสพติดโดยที่ไม่ยินยอมที่จะเสพ เพราะฉะนั้นค าว่า “ไม่
เริ่ม ไม่ต้องเลิก” ท่านจงจ า ๕ค าไว้ให้ดี คาถาป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ทราบดีอยู่แล้วว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นจะต้องหัดปฎิเสธ หัดเจ้าเล่ห์เพทุบาย ในการหลบหลีกเลี่ยงลองยาเสพ
ติดที่เพ่ือนรักหรือใครก็ตามน ามาให้หรือชักจูงด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา สามารถที่จะบอกว่าแพ้สิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรง มีปอด
และระบบทางเดินหายใจไม่ดี เสพที่ใด ไอจามทุกที นอนไม่หลับ สารพัดเหตุผลที่สามารถน ามาพูดกับเพ่ือนหรือใครก็ตามที่จะไม่
หวังดี ถ้ามีความตั้งใจอยู่เสมอว่า ชั่วชีวิตนี้จะไม่มีวันติดยาเสพติดเป็นเด็ดขาด 

                                         
๑จิรวัฒน์  เพชรกุล, แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙สพป.กระบี่.กระบี่:๒๕๕๙ หน้า ๑๓๗ 
๒อนงนาฏ  สิทธิคง,ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน.น่าน: ๒๕๕๕ หน้า๑ 
๓ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร:๒๕๕๖ 



๙๒๓ 
 ในโลกนี้มีสิ่งที่งดงามสนุกสนานอีกมากมาย ที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
ทราบดีอยู่แล้วจึงพิษภัยของยาเสพติด  แล้วท าไมเพ่ือนหรือใครก็ตามมาชวนเสพยาล่ะ เขาจะมีความหวังดีจริง หรือเขามีอะไร
ซ่อนเร้นอยู่ในใจหรือเปล่า เขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สมควรจะกระท าหรือเปล่า เขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สมควรจะกระท าตาม
หรือไม่ จะต้องใช้วิจารณญาณในการคิดทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นให้ดี โปรดเชื่อเถิดว่าเสพยาเสพติดไม่นานเกิน๑ปี หรอกร่างกาย
ของจะตกอยู่ในสภาพที่ย่ าแย่ การบ าบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบากและทุกข์ทรมาน 
 สรุป  ก็คือไม่ควรไปยุ่งกับยาเสพติดอบายมุขใด ๆเป็นอันขาด ตรงกันข้ามควรที่จะชวนกันมาเล่นกีฬา เล่นดนตรี ร้องร า
ท าเพลง วาดรูปเพ่ือหาความสนุกสนาน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ที่จะน าความสุขมาสู่ได้จะต้องรักตังเอง รัก
ครอบครัว และไม่ท าให้ครอบครัวต้องผิดหวังเสียใจกับการกระท าของท่านเด็ดขาด โดยเริ่มจากการไม่ไปอยากรู้ อยากทดลอง
เสพยา และท่ีส าคัญครอบครัวจะต้องให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกทุกคนอย่างจริงจังและเท่ากัน หันมาช่วยกันสอดช่องดูแล
ซึ่งกันและกันให้ดีที่สุด แค่นี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็อาจจะหมดไปในสังคมไทย๔ 
 
๒. ประเภทของยาเสพติด 
 ถวิล  อรัญเวศ  ได้พูดถึงยาเสพติดโลก ว่าจ าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท  แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทกดประสาท  ได้แก่  ฝิ่น  มอร์ฟีน  เฮโรอีน  ยานอนหลับ  ยาระวับประสาท  ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึน
เมา  ทุกชนิด  รวมทั้ง  สารระเหย  เช่น ทินเนอร์  แล็กเกอร์  น้ ามันเบนซิน  กาว  เป็นต้น  มักพบว่าผู้เสพติดมี  ร่างกายซูบซีด  
ผอมเหลือง  อ่อนเพลีย  ฟุ้งซ่าน  อารมณ์ 
 ๒. ประเภทกระตุ้นประสาท  ได้แก่  ยาบ้า  ยาอี  กระท่อม  โคเคน  มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ  หงุดหงิด  กระวน
กระวาย  จิตสับสนหวาดระแวง  บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง  หรือท าในสิ่งที่ คนปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด  
ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง  เช่น  ความอยากรู้  อยากทดลอง  ความคึกคะนองของเยาวชน  
ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนหรือเข้ากับเพ่ือนได้  ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาใ นทางที่ผิด
หรือหลงเชื่อค าโฆษณา  จิตใจของเยาวชนเอง  จิตใจอ่อนแอ  ใจคอไม่หนักแน่น  เมื่อมีปัญหา  ไม่สมหวัง  ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผล
เพ่ือแก้ปัญหา  ก็ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน  ใช้บ่อย ๆ ท าให้เกิดการเสพติด  ฉะนั้น  การ
ป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  สามารถกระท าได้โดย 
  ๒.๑ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  และระมัดระวังในการใช้ยา 
  ๒.๒ รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี  ส่งเสริมให้คิดและกระท าสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่
ดี  เช่น  การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด 
  ๒.๓ ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้  อยากลอง  ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้ง
ต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
  ๒.๔ มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะน า
ความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง 
  ๒.๕ รู้จักแก้ปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล 
  ๒.๖ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ และประพฤติแต่
ในสิ่งที่ดีงามจะช่วยให้เยาวชนประสบกับความส าเร็วในชีวิต 
  ๒.๗ ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการด าเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง  ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยน าหลัก
ศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความม่ันคงทางด้านจิตใจมากข้ึน 
  ๒.๘ เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ  ที่รับให้ค าปรึกษา ในฐานะ
ที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง๕ 
 

                                         
๔คณิต  เปรมรุ่ง,เรียงความวันต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี. ลพบุรี: ๒๕๕๒หน้า๕ 
๕ถวิล  อรัญเวศ,บทความเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๕๕. นครราชสีมา: สพป.นครราชสีมา เขต ๔ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๔ 



๙๒๔ 
๓. สาเหตุของการเสพติดและวิธีแก้ปัญหายาเสพติด  
 ภัสราภรณ์  พันแสนแก้ว ได้พูดถึง การป้องกันยาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้และข้อมูลในเรื่อง
คุณภาพ ชีวิตยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ถึงแม้จะประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดัน
ให้ใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย การป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้พ้นจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนก้าวแรกท่ีส าคัญ
ที่จะ ท าให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมัน หากเราไม่คิด จะป้องกัน มัวแต่จะแก้ไข ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีวันหมดไปได้ เพราะกันไว้
ดีกว่าแก้เราสามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้ไม่ยาก อย่าคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไกลตัว ใช่ว่ายาเสพติด จะมีแค่ยาบ้าเพียง
อย่างเดียว ซึ่งของแบบนั้นเรา เองยังไม่รู้ว่าจะเจอได้ยังไง เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของบางอย่างเราอาจคาดไม่ถึงว่า 
มันก็ท าให้เราติดได้ แม้ไม่ใช่ยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อได้ชื่อว่าเสพติดแล้วก็ท าให้เลิกยากการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่ง
สามารถเริ่มได้ จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง    
 สาเหตุ ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจาก ตัวเยาวชน เอง 
ปัจจุบันเยาวชน ที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิด จากตัวเยาวชนเอง เช่น 
 - ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน  
 - ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนหรือ เข้ากับเพื่อนได้ 
 - ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาใน ทางท่ีผิดหรือหลงเชื่อค าโฆษณา  
 - จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้
ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความ รู้สึกทุกข์ ของตน ใช้บ่อยๆ ท าให้เกิดการเสพติด สาเหตุเกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 ๑. อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัย ของคนโดยทั่วไป และโดยที่ไม่คิดว่า ตนจะติดสิ่งเสพย์ติดนี้
ได้ จึงไปท าการทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้น ในการทดลองใช้ครั้งแรก ๆ อาจมี ความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดสิ่งเสพย์ติดนั้น 
ก็อาจประมาทไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นอีก  
จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพย์ติดนั้น หรือถ้าไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพ เพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้ติดได้  
        ๒. ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัยโดยเฉพาะวัยรุ่นมักจะมีนิสัยดังกล่าว คนพวกนี้
อาจแสดงความเก่งกล้าของตนในกลุ่มเพ่ือนโดยการแสดง การใช้สิ่งเสพย์ ติดชนิดต่างๆ เพราะเห็นแก่ความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และให้เพ่ือนฝูงยอมรับว่าตนเก่ง โดยมิได้ค านึง ถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแต่อย่างไร ในที่สุดจนเองก็
กลายเป็นคนติดสิ่งเสพย์ติดนั้น  
 ๓. การชักชวนของคนอ่ืนอาจเกิดจากการเชื่อตามค าชักชวนโฆษณาของผู้ขายสินค้าที่เป็นสิ่งเสพย์ติดบางชนิด เช่น ยา
กระตุ้นประสาทต่างๆ ยาขยัน ยาม้า ยาบ้า เป็นต้นโดยผู้ขายโฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพย์ติดนั้นว่ามีคุณภาพดีสารพัดอย่างเช่น 
ท าให้มีก าลังวังชา ท าให้มีจิตใจแจ่มใส ท าให้มี สุขภาพดี ท าให้มีสติปัญญาดี สามารถรักษาโรคได้บางชนิด เป็นต้นผู้ที่เชื่อค า
ชักชวนโฆษณาดังกล่าวจึงไปซื้อตามค าชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพย์ติดนั้นอยู่แล้ว ด้วย ความเกรงใจ
เพ่ือน หรือเชื่อเพ่ือน หรือต้องการแสดงว่าตัวเป็นพวกเดียวกับเพ่ือน จึงใช้สิ่งเสพย์ ติดนั้นสาเหตุ เกิดจากการถูกหลอกลวงต่างๆ  
        ปัจจุบันนี้มีผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางรายใช้สิ่งเสพย์ติดผสมลงในสินค้าที่ขาย เพ่ือให้ผู้ซื้อสินค้า
นั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไม่รู้สึกว่าตนเอ งเกิด
การติดสิ่งเสพย์ติดขึ้นแล้ว รู้แต่เพียงว่าอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากร้านนั้นๆ กว่าจะทราบก็ต่อเมื่อ
ตนเองรู้สึกผิดสังเกตต่อความต้องการ จะซื้ออาหารจากร้านนั้นมารับประทาน หรือต่อเมื่อ มีอาการเสพย์ติดรุนแรง และมี
สุขภาพเสื่อมลง สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วย  
 ๑. การเจ็บป่วยทางกาย คนที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้นเพราะ สาเหตุต่างๆ เช่นได้รับ บาดเจ็บรุนแรงเป็นแผล
เรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยู่เป็นประจ า เป็นโรคประจ าตัวบางอย่าง เป็นต้น ท า 
ให้  ้ได้รับทุกข์ทรมานมากหรือเป็นประจ าจึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นซึ่ง วิธีหนึ่งที่
ท าได้ง่ายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการรักษาที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยเพียงแต่



๙๒๕ 
ระงับอาการเจ็บปวดให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม่ ผู้ป่วยก็จะใช้ยานั้นอีก เมื่อท า
เช่นนี้ไปนานๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 
 ๒. การเจ็บป่วยทางจิต ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติเช่น มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิตมีความเศร้าสลด
เสียใจ เป็นต้นท าให้สภาวะจิตใจไม่เป็นปกติจนเกิดการป่วยทางจิตขึ้นจึงพยายามหายาหรือสิ่งเสพย์ติดที่มีฤทธิ์สามารถคลาย
ความเครียด จากทางจิต ได้ชั่วขณะหนึ่งมารับประทาน แต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับเครียดอีก และ
ผู้ป่วยก็จะเสพสิ่งเสพย์ติด ถ้าท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ผู้นั้นติดยาเสพย์ติดในที่สุด   
 ๓.การปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้ยาการไปซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ทราบสรรพคุณยาที่แท้จริงขนาดยาที่ควร
รับประทาน การรับประทานยาเกินจ านวนกว่าที่แพทย์ได้สั่งไว้การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือรับประทาน
ติดต่อกันนานๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได้ หรือบางครั้งท าให้เกิดการเสพติดยานั้นได้  
สาเหตุอ่ืนๆ 
 ๑. การอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งสิ่งเสพย์ติด การอยู่ใกล้แหล่งขายหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ  เป็นผู้ 
ขายหรือผู้ผลิตเองจึงท าให้มีโอกาสติดสิ่งเสพย์ติดให้โทษนั้นมากกว่าคนทั่วไป  
 ๒. การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดสิ่งเสพย์ติด เมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีน้องที่ติดสิ่งเสพย์ติดอยู่ ผู้นั้นย่อมได้เห็นวิธีการเสพของผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดรวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมต่างๆของเขาด้วยและยังอาจได้รับค าแนะน าหรือชักชวนจากผู้เสพด้วยจึงมีโอกาสติดได้  
 ๓. สภาพแวดล้อมทางสังคมคนบางคนอยู่ในสภาพที่มีปัญหา เช่น ว่างงาน ยากจน ค่าใช้จ่ายเพ่ิมโดยมีรายได้ลดลงหรือ
คงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ก็หันไปใช้สิ่งเสพย์ติดช่วยผ่อนคลายความรู้สึกในความทุกข์ยากต่าง
เหล่านี้ แม้จะรู้ว่าเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ตาม เช่น กลุ้ม ใจที่เป็นหนี้คนอื่นก็ไปกินเหล้าหรือสูบกัญชาให้เมาเพ่ือที่จะ ได้ลืมเรื่องหนี้สิน
บางคนต้องการรายได้เพ่ิมขึ้นโดยพยายามท างานให้หนักและ มากขึ้นทั้ง ๆ ที่ร่างกายอ่อนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุ้น 
ป ร ะ ส า ท เ พ่ื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ท า ง า น ต่ อ ไ ป ไ ด้ เ ป็ น ต้ น ถ้ า ท า อ ยู่ เ ป็ น ป ร ะ จ า ท า ใ ห้ ติ ด สิ่ ง เ ส พ ย์ ติ ด นั้ น ไ ด้  
 ๔. การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพ่ือนเสพสิ่งเสพย์ติด จึงเห็นว่าเป็นสิ่ง น่าลอง เป็นสิ่งโก้เก๋ 
เป็นสิ่งแสดงความเป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นจนติด  
 ๕. การประชดชีวิตคนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเองผิดหวังในชีวิตครอบครัวหรือผิดหวังในชีวิตสังคม เพ่ือเป็นการ
ประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใช้สิ่งเสพย์ติดจนติด ทั้งที่ทราบว่าเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามการป้องกันยาเสพติด  ดูอย่างไรเมื่อลูกริไปติด
ยา?  
 ปัญหาอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มักจะปรึกษาแพทย์เป็นประจ าก็คือ สงสัยว่าลูกใช้ยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ
หลายอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มั่นใจจึงอยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันว่าลูก ใช้ยาจริงๆจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีปัญหา
อย่างหนึ่งที่พ่อแม่มักจะปรึกษาแพทย์เป็นประจ าก็คือ สงสัยว่าลูกใช้ยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติแต่ก็ไม่มั่นใจหลาย
อย่างเกิดข้ึนจึงอยากรู้ว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันว่าลูกใช้ยาจริงๆจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีเช่นนี้ทางที่ดีพ่อ
แม่อย่าพยายามไปคาดคั้นให้ลูกสารภาพเพราะนอกจากเขาจะไม่สารภาพแล้วอาจ จะเป็นเหตุ ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่
ลงไปอีก อย่างที่บอกไว้แล้วปัญหาวัยรุ่น ใช้ยาเสพติดสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัวและการเลี้ยงดูลูก
อย่างไม่เหมาะสม ท าให้เด็กเลือกใช้ยาเสพติดเป็นทางออกดังนั้นหากจะคิดแก้ไขอย่าคิดแต่เพียงจะท าให้เด็กเลิกใช้ยาเสพติด แต่
ต้องแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเสียก่อนการช่วยเหลือเด็กจึงจะได้ผล ส าหรับ การตรวจปัสสาวะ ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะแนะน า
วิธีการนี้เปรียบเสมือนการคาดคั้นหาหลักฐานมายืนยันเพ่ือให้เด็กรับสารภาพและการตรวจปัสสาวะมีข้อจ ากัดที่จะตรวจพบได้
เฉพาะผู้ที่เสพยาบ้าภายในระยะเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วโมงและมักพบเสมอว่าถึงผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกแต่เด็กก็ยัง ปฏิเสธว่าก็
ให้ผลบวกได้ เป็นผลบวกลวง (False Positive) วัยรุ่นที่เสพยาบ้า (Amphetamine) อยู่ประจ า จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง
หลายอย่างให้สังเกตได้สิ่งแรกเป็นการ เปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกาย โดยสังเกตเห็นร่างกายที่ทรุดโทรม โดยเฉพาะพวกที่ใช้
ยาแล้วออกเที่ยวเตร่คืนและส่วนมากพอใช้ไปสักระยะหนึ่งน้ าหนักจะลดลงเพราะไม่ค่อยอยากอาหาร เมื่อถึงเวลารับประทาน
อาหารก็มักจะอ้างโน่นอ้างนี่ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหาร ที่เป็นเช่นนี้เพราะสารแอมเฟตามีนถูกใช้เป็นยาลดน้ าหนัก มีผล
ต่อศูนย์ ควบคุมความอยากอาหารในสมองเด็กที่ใช้ยาเสพติดไม่ใช่คนโง่ที่ไม่เคยได้รับการกล่าวถึงพิษภัยของยาเสพติดแต่การ
รับรู้ในหลายด้านโดยเฉพาะจากเพ่ือนฝูงหรือจากการลองเสพจริงเขายังไม่เห็นโทษของยาเสพติด แต่ประโยชน์ที่ได้จากมันเขา
สามารถ ได้ รับทันทั้งความสนุกสนาน ความสุขและความพึงพอใจ ดังนั้นท่าทางของพ่อแม่และครูเป็นสิ่งส าคัญปัญหาเด็กใช้หรือ



๙๒๖ 
ติดยาเสพติดเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ อย่าแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่รับไม่ได้ต่อปัญหานี้การแสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็น
ใจเด็กเป็นสิ่งส าคัญปัญหามันไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นและต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นให้เวลากับเด็กได้คิดได้ตัดสินใจสักหน่อยอย่าไปคาดคั้น
เด็กมากนักนอกจากผลต่อร่างกายแล้วยาบ้าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตใจวัยรุ่น พวกนี้จะหงุดหงิดง่ายบางครั้งก่อการ
ทะเลาะวิวาทด้วยเหตุผลเล็กน้อยในบางช่วงของการขาดยาอาจจะมีอาการซึมเศร้าบางรายถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายอาการทางจิต
อาจจะรุนแรงเมื่อวัยรุ่นติดยาบบ้าเป็นเวลานาน หรือใช้ในปริมาณมาก จะมีอาการประสาทหลอน หลงผิด บางรายถึงขนาดไม่
สามารถควบคุมตนเองได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งจับตัวประกันเป็นข่าวที่เราเห็นอยู่เป็นประจ าสิ่งผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นอีกก็
คือการเล่าเรียนหรือการงานของผู้ติดยาบ้าจะแย่ลงอย่าง เห็นได้ชัด เขาจะไม่สนใจเรียนหรือท างานขาดสมาธิมีความคิดหมกมุ่น
กับการใช้ยาเสพติด เงินที่เก็บสะสมไว้จะถูกน าออก มาซื้อยาเสพติดหากเงินที่เก็บไว้หมดลงก็จะเริ่มลักขโมยของในบ้านไปขาย
หรือเอาของไปจ าน าเพ่ือนฝูงที่เคยคบหาก็ จะหายหน้าไปเปลี่ยนเป็นกลุ่มเพ่ือนที่มั่วสุมเสพยาแทน การที่เด็กต้องเสพยาบ้าเป็ น
ประจ า พ่อแม่จะสังเกตเห็นว่าลูก จะเก็บตัวมากขึ้น อยู่ในห้องคนเดียว บางครั้งอาจจะพบอุปกรณ์ที่เด็กใช้เสพยาบ้า เช่น 
กระดาษฟรอย หลอดกาแฟ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องชี้หรือข้อสังเกตเท่านั้น สิ่งที่จะยืนยันว่าเด็กใช้ยาเสพติด
หรือไม่คือ ค าสารภาพจากปาก ของเด็กเอง แต่ค าสารภาพก็ไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุด ค ายืนยันของเด็กที่จะหยุดยาเสพติด เป็นสิ่ง
ส าคัญหว่าแต่ค ายืนยันนั้น จะเป็นจริงขึ้นมาได้เด็กต้องการความช่วยเหลือและความเข้าใจจากพ่อแม่อย่างมาก พ่อแม่เป็นหมอที่
รักษาลูกได้ดีที่สุดขอให้พ่อแม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวตระหนักว่าความรัก และความเข้าใจเป็นสิ่งส าคัญที่ จะช่วยเหลือ
เด็ก ให้รอดพ้นจากการติดยาเสพติด บางครั้งพ่อแม่อาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ใจกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก แต่ต้อง 
เชื่อมั่นว่าท่านช่วยลูกของท่านได้ แล้วความส าเร็จจะเกิดขึ้นในไม่ช้า การป้องกันยาเสพติด  

การป้องกันยาเสพติดด้วยตัวเอง การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดสามารถ
กระท าได้โดย 
 ๑ . ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้  เ กี่ ย ว กั บ โ ท ษ แ ล ะ พิ ษ ภั ย ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด  แ ล ะ  ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ก า ร ใ ช้ ย า   
 ๒. รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระท าสิ่งดีมี ประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธ เพ่ือนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเช่นการ
พูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนให้ลองเสพติด 
 ๓. ใช้เวลาว่าง และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเอง 
นั้นมีคุณค่าท้ังต่อตนเองครอบครัวและสังคม 
 ๔. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใด ๆ ซึ่งจะด าเนินความ
เสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง 
 ๕. รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล 
 ๖. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม
จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความส าเร็จในชีวิต  
 ๗. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการด าเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยน าหลักศาสนามา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตจะช่วยให้เยาวชนเกิดความม่ันคงทางด้านจิตใจมากขึ้น  

๘.เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้ค าปรึกษาในฐานะที่เยาวชน
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย  

พ่อแม่ ผู้ปกครองการป้องกันยาเสพติดจากครอบครัวป้องกันปัญหายาเสพติดของครอบครัวสามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พ่อ แม่ สอดส่องดูแลน้องๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวมิให้กระท าสิ่งที่ผิด เช่น การคบเพื่อนที่ไม่ดี การมั่ว
สุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัวด้วย เช่น การใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร 
 ๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียวและมีความเข้าใจกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา 
 ๓) เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆให้รู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของยาเสพติดวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัย 



๙๒๗ 
 ๔ )  พ่ อ  แม่  ค ว ร พู ดคุ ยห รื อ ร่ ว มกั นท า กิ จ ก ร รมที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามสบาย ใ จและภ าคภู มิ ใ จ ด้ ว ย ก า ร  
ประพฤติดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของพ่อแม่ภายในบ้าน  

การป้องกันยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
  ๑. ป้องกันเพ่ือนบ้าน โดยช่วยชี้แจงให้เพ่ือนบ้านเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิให้เพ่ือนบ้าน
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องถูกหลอกลวงและหากพบว่าเพ่ือนบ้านติดยาเสพติดจงช่วยแนะน าให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
  ๒. ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ เมื่อทราบว่าบ้านใดต าบลใด มียาเสพติดแพร่ระบาดขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกแห่งทุกท้องที่ทราบหรือที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ กรมต ารวจ(ศปส.ตร.)โทร.๒๕๒-๗๙๖๒,๒๕๒-
๕๙๓๒และที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ส านักนายกรัฐมนตรี โทร. ๒๔๕-
๙๓๕๐-๙ 
  ๓. เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกลูกหลานมักเรียนแบบหรือเคยชินต่อการกระท าของผู้ที่เขาใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว หรือ
ไม่ได้ตั้งใจ พ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงควรประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีของลูกหลานทั้ง ในเรื่องของคุณธรรมความขยันหมั่นเพียรและ
ความมีระเบียบวินัยรวมทั้งไม่ควรหมกมุ่นในมุ่นในอบายมุขและสิ่งเสพติด การป้องกันยาเสพติดเยาวชนกับยาเสพติด 
      เพ่ือให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและช่วยกันคุ้มครองสร้างความรัก ความ
อบอุ่นให้กับครอบครัวเพ่ือเป็นการ ไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดปัจจุบัน  มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ กลุ่ม
เยาวชนจะติดยาเสพติด มากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอ่ืน และท่ีน่าเป็นห่วงก าลังแพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียนวัย ๙ขวบ ๑๐ขวบ สาเหตุอาจ
เป็นเพราะถูกเพ่ือนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวงและสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดความอบอุ่นใน
ครอบครัวปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหัน
ไปหายาเสพติด หรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดีอย่างพอดีปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ปันทอนความเจริญของประเทศชาติหากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวน
มาก ก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิดได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน ทินเนอร์ กัญชา ยาบ้า 
ยาอี สาระเหย กระท่อม และยากระตุ้นประสาทเป็นต้น แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลร้ายแก่ร่างกายทั้งสิ้น ท าให้สุขภาพทรุดโทรม
อ่อนแอความจ าเสื่อมเสียบุคลิกภาพและปัญหาส าคัญที่ตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด เข้าเส้นมีโอกาส  
ติดเชื้อไวรัสเอดส์และแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดด้วยกัน รวมไปถึงคนกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย แม้รัฐบาลจะประกาศสงคราม
กับยาเสพติดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าการป้องกัน การปราบปรามยาเสพติดจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน การปราบปรามเป็นการแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุ การป้องกันยังเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและ โทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่พ่ึงของเด็กได้ 
เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถจะพูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กใช้เหตุผลกับเด็ก ไม่ใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์อาจท าให้เด็กเกิด
ความน้อยเนื้อต่ าใจ กลุ้มใจและเตลิดออกจากบ้าน ไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุด๖ 
บทสรุป 
 ปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ แม้
รัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน สิ่งหนึ่ งที่สามารถ
ท าได้ คือ การให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชน เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้ว ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ท าให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมเช่น  เฮโรอิน ยานอนหลับ สุรา ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
ดังนั้นจะต้องหัดปฎิเสธ หัดเจ้าเล่ห์เพทุบาย ในการหลบหลีกเลี่ยงลองยาเสพติดที่เพ่ือนรักหรือใครก็ตามน ามาให้หรือชักจูงด้วย

                                         
๖ภัสราภรณ์  พันแสนแก้ว, บทความป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๔ 

หน้า ๑-๔ 



๙๒๘ 
เหตุผลต่าง ๆ นานาก็คือไม่ควรไปยุ่งกับยาเสพติดเป็นอันขาด ตรงกันข้ามควรที่จะชวนกันมาเล่นกีฬา เล่นดนตรี ร้องร าท าเพลง 
วาดรูปเพ่ือหาความสนุกสนาน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย จะต้องรักตังเอง รักครอบครัว และไม่ท าให้ครอบครัว
ต้องผิดหวังเสียใจกับการกระท าที่ไม่ดี โดยเริ่มจากการไม่ไปอยากรู้ อยากทดลองเสพยา และที่ส าคัญครอบครัวจะต้องให้ความ
รักความอบอุ่นกับสมาชิกทุกคนอย่างจริงจังและเท่ากัน หันมาช่วยกันสอดช่องดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุด แค่นี้ปัญหาเรื่องยาเสพ
ติดก็อาจจะหมดไปในสังคมไทย  
 วิธีแก้ปัญหายาเสพติด ด้วยการให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้และข้อมูลในเรื่องยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ถึงแม้จะ
ประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย การป้องกันตัวเอง
และคนรอบข้างให้พ้นจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนก้าวแรกท่ีส าคัญที่จะ ท าให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมัน หากเราไม่
คิด จะป้องกัน มัวแต่จะแก้ไข ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีวันหมดไปได้ เพราะกันไว้ดีกว่าแก้เราสามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้
ไม่ยาก อย่าคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไกลตัว ใช่ว่ายาเสพติด จะมีแค่ยาบ้าเพียงอย่างเดียว เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของ
บางอย่างเราอาจคาดไม่ถึงว่า มันก็ท าให้เราติดได้ แม้ไม่ใช่ยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อได้ชื่อว่าเสพติดแล้วก็่ท าให้เลิกยาก การ
ป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถเริ่มได้ จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง    
   การป้องกันยาเสพติดด้วยตัวเอง การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดด้วยตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพ
ติดสามารถกระท าได้โดย เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกั น การ
ปราบปรามเป็นการแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุ การป้องกันยังเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและ โทษ
ของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะต้องเอาใจใส่
ดูแลลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่พ่ึงของเด็กได้ เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถจะพูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาให้
เด็กใช้เหตุผลกับเด็ก ไม่ใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์อาจท าให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจ กลุ้มใจและเตลิดออกจากบ้าน ไป
พ่ึงยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุด   
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๙๒๙ 
แนวคิดการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)กับการบริหารแบบพระพุทธศาสนา 

 
 

นายประสงค์   หัสรินทร์ 
บทคัดย่อ 

โดยแท้จริงแล้วการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)พระพุทธเจ้าน ามาใช้นานกว่าสองพันกว่าปี โดยใช้หลักค าสอนชื่อ 
อิทธิบาท 4 นั่นเอง ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่
ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

1.    ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะท าได้ ถือเป็นก าลังใจเริ่มแรกท่ีท าให้เกิด 

คุณธรรม ข้อต่อไปทุกข้อ 
2.    วิริยะ   ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มี

ความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 
3.    จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค า

นี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
4.    วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้ 

รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
เมื่อน า PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท 4 มันคือเรื่องเดียวกันอย่างแยบคาย 

 
ABSTRACT 
 

In fact, with regard to the Plan-Do-Check-Act (PDCA) administration, the Lord Buddha has been 
deployed as a means of achieving something for over two thousand years. This was taken by using a teaching 
principle called Iddhipada 4. The term ‘Iddhipada’ refers to the basis of success that means the thing which 
has virtue like a tool to access the success as individual desires. Any individuals who hope for success in 
anything, ones have to behave themselves completely with the so-called Iddhipada 4  which is classified 
into 4 aspects: 

1. Chanda: Satisfaction and the love in the thing thereof. 
Chanda refers to the satisfaction in what one considers as the best thing that the human should have 

done. It is considered as the initial mental support that will occur, 
2. Viriya (Effort of doing thing) 
Viriya refers to the perseverance that means the act has done consecutively for long until reaching 

the success. This term has the meaning of bravery mixed with one part, and so is,  
3. Citta (Mindfulness of doing thing)  
Citta refers to abandon in things from self-feeling, doing things which are the purposes evidently in 

mind always. This term also refers to the meaning of ‘Samathi (concentration)’ in full. 
4. Vimangsa (Contemplation of making progress in certain task)  



๙๓๐ 
Vimangsa refers to keeping on the causes and the effects of success, in matter of deepen things up 

to all the time. This term also refers to meaning of ‘Panya (intelligence)’ in full. 
When comparing PDCA with Iddhipada 4, it is about the same, cleverly. 
 

 
1.  บทน า 
 หลักธรรมกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความ     จ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ใน
การบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และมีการ
แข่งขันเพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร  ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการ
บริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนั กวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจ
หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ 
 การท างานทางด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเป็นการท างานกับคนส่วนใหญ่  ในองค์การ หลักของ
พุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความ  ผูกพันกันมานานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเจริญ มั่นคงในประเทศไทยยิ่งกว่าที่ไหนในโลก ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
จึงเป็นที่มาของ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ในด้านความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ของคนไทยจะมีหลัก  พระพุทธศาสนา
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนไทย  มากและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่า ทาง สายกลาง ซึ่งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ยวข้องทั้งกาย วาจา ใจ 
สมาธิหรือว่าปัญญา สามารถน าประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการธุรกิจได้๗  
 การผสมผสานระหว่างบริหารจัดการกับค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความ  เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่
เห็นชัด คือองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตัว  บุคคล ผู้น าองค์กรประพฤติปฏิบัติในสิ่งทีถูกต้องอยู่ใน
ศีลธรรม พนักงานในองค์กรก็จะถือเป็น แบบอย่างที่ดี ถ้าหากผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรมีหลักธรรมเป็นเครื่องชี้น า
แนวทาง การท างานก็จะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นต่าง ๆ ความขัดแย้งก็ลดน้อยลง  เพราะทุกคนได้
เรียนรู้และน าหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปใช้ 
  ดังนั้นการท างานต่าง ๆ จะสามารถสนองนโยบายบริษัทได้เป็นอย่างดี และความ เปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่เห็น คือ 
บรรยากาศในการท างานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส คนท างานมีความสามัคคี และมีความสุข สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กรของให้ก้าวหน้าไป อย่างราบรื่น ในด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ ประสบความส าเร็จอย่างสูง
และ ยั่งยืน     ส าหรับองค์ความรู้เรื่องการบริหารโดยหลักธรรมนั้นส่วนมากถูกน าเสนอในเชิงหลักการด้าน  การจัดการเกี่ยวกับ
คน (People Management) เช่น ผู้บริหารกับทศพิธราชธรรมและพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) สาหรับด้าน
การวางแผนงานนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใน สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (รู้หลักการ รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้
บุคคล) ธรรมะสอนให้ คนหรือผู้บริหารมีความเมตตา กรุณากับลูกน้อง การให้อภัยและอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ส่วนส าหรับการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมม่ิง ปัจจุบันจัดเป็นกระบวนการสากลที่ทุกคน
ทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการบริหารที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ในบทความนี้จึงได้
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ และจะได้น ามาแสดงให้เห็นภาพของแนวคิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) กับแนวคิดการบริหารของพระพุทธศาสนา  

 
2.  หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 

                                         
 ๗ จ ารัส จันทร์แสงศรี, หลักธรรมกับการบริหารจัดการ, สืบค้นจาก http://www.thaifencing.org เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๙.๔๐ น. 
 



๙๓๑ 
เดมมิ่ง (Deming)๘ กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและ

บริการที่มีคุณภาพข้ึน โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้  

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย 
Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง  
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน ให้ท าซ้ าวงจรโดย

ใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว  
แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาและข้ันตอนการ

ท างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้กล่าวเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDCA)  ไว้ดังนี้ 

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์๙  กล่าวว่า วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check act)  คือ องค์ประกอบหลักของวงจร
การจัดการ ดังแผนภูมิที่ 1.1  
แผนภูมิที่ 1.1 : วงจรการจัดการ 

 

 
 
ค าว่า หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง ที่อยู่ทางด้านขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุนวงจรอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 1 

รอบ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาได้ 1 ระดับ  การหมุนให้เร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 
P  (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เป็นปัญหา ระหว่างระดับความแตกต่างจุดที่มุ่งหวังและสภาพที่เป็นจริง เมื่อ

จับจุดที่เป็นปัญหาได้แล้ว จัดท าแผนมาตรการในการแก้ไข แล้วจึงเข้าสู่ขั้น D หรือ do ต่อไป 
D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ ต้องแน่ใจว่า

แผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดจริงๆ  
C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายเสมอ   
A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปได้หลายประการ ดังนี้  

1. ในกรณีที่ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายจะต้องมีการทบทวนแผนของมาตรการแก้ไขแล้วดูว่าสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
นั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ทันทีให้ลงมือปฏิบัติเลย ส่วนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ทันที  ให้สะท้อนสู่แผนการแก้ไขปัญหารอบต่อไป  

2. ในกรณีที่ผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายว่าต่ าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับ
เป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลัพธ์เหนือกว่าความคาดหมายโดยปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม่  

3. ในกรณีที่ผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนมาตรการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ 
แสดงว่าแผนนี้ถูกต้องและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือรักษาให้ผลลัพธ์คงอยู่ในระดับที่ต้องการต่อไป 

                                         
 ๘ Mycoted, comp. (๒๐๐๔). Plan Do Check Act (PDCA). Retrieved July ๒, ๒๐๐๔, From 
http://www.mycoted.com/creativity/techniques/pdca.php. 
 ๙ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก,์ TQM ภาคปฏิบัติ: เทคนิคการแก้ปัญหาแบบ “สึยาม่า”, (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๕๓-๕๔. 

หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง 
A P 

D C 



๙๓๒ 
ฮิโตชิ (Hitoshi)๑๐ กล่าวถึง การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ จัดเป็นกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่

ประกอบด้วย การวางแผน การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแก้ไข โดยการวางแผน การน าแผนที่วางไว้มา
ปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้ จะมีการทบทวนแผนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น 
การควบคุมและการปรับปรุงสามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งก็คือ การท าการวางแผน การกระท า การตรวจสอบ และการ
แก้ไขซ้ าอีก การท าตามวงจรคุณภาพอย่างตั้งใจและถูกต้องจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการท างาน เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ า
จะท าให้เกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ และงานส่วนใหญ่จะกระท าซ้ าในสิ่งที่เคยท ามาก่อน ถึงแม้ว่างาน
นั้นจะดูเหมือนว่าเป็นงานใหม่ทั้งหมดก็ยังคงมีส่วนประกอบหลายส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่เคยท ามาก่อน การปรับปรุง
คุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาวิธีการของงานที่กระท าซ้ าอย่างระมัดระวังและเป็นระบบ  ตรวจสอบผลลัพธ์ที ่ได้ 
ตลอดจนมีการแก้ไขความไร้ประสิทธิภาพที่ค้นพบ ดังนี้  

1. การวางแผน (Plan) 
ในบรรดาส่วนประกอบทั้งสี่ส่วนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด  แต่ทั้งนี้

มิได้หมายความว่าส่วนอ่ืนไม่มีความส าคัญ  เพียงแต่ว่าส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนที่ท าให้ส่วนอ่ืนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล ถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วนอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี จะท าให้มีการ
แก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเป็นการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ต้องการให้เป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่
จริง และกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีมุมมองที่แม่นย าในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนพ้ืนทราย 
ไม่ว่าจะออกความพยายามเพียงใดก็ตามถ้าภาพในมุมมองของสถานการณ์ที่ต้องการและสถานการณ์จริงไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์
กลับมา ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการจ าแนกปัญหา การ
ตั้งเป้าหมาย เข้าใจถึงข้อจ ากัดและขอบเขต รวมถึงการน ามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงที่เป็นไปได้ ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติ
การ ก าหนดวิธีส าหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ที่ได ้

การพัฒนาแผน โดยปกติปัญหาที่ถูกน ามาแก้ไขเพ่ือปรับปรุงนั้นจะประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ ในการ
แก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้น าขององค์กรต้องท าการจัดท าและพัฒนาแผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบด้วย 
การก าหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ต้องการปรับปรุงอย่างชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสร้างองค์กร กระจายส่วนย่อยของกิจกรรม
พ้ืนฐานไปตามฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน บุคคลที่มี
ต าแหน่งสูงสุดในองค์กรควรเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดยผ่านการพบปะสนทนากับแต่ละฝ่าย
ในองค์กร   

ในท านองเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายต้องออกแบบและพัฒนาแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแผนการจะได้รับการกระจายออกเป็นล าดับลงมาทั่วทั้งองค์กรด้วยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ระดับในโครงสร้างองค์กรจนกระทั่งถึงระดับที่ไม่จ าเป็นต้องกระจายลงอีกต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจของบุคลากรที่
ต้องท างาน  ทรัพยากรที่ต้องการ และตารางเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม และท าแผนการพัฒนาให้อยู่ในรูปของเอกสารทั้งหมดอย่าง
ละเอียด  ทั้งนี้  เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการสื่อสารแผนการได้อย่างแม่นย าที่สุด 

ขณะที่สร้างแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางที่มีส่วนช่วยในการสร้างแผนการอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 
ขณะที่สร้างแผนการจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและเวลาที่มี รวมทั้งต้องหาวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้
ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ อาจมีการผ่อนปรนข้อจ ากัดเหล่านี้บ้าง  หลังจากมีการพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้ว  ต้องท าการ
เลือกวิธีการที่ดีที่สุดเป็นแผนการปฏิบัติ ต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์เพื่อดูว่า
แผนการมีประสิทธิผลและมีการกระท าตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม่ ต้องมี การรวบรวมสารสนเทศ

                                         
 ๑๐ ฮิโตชิ คูเมะ, Management by quality (MBQ), แปลจาก Management by quality, โดย ปรีชา ลีลานุกรม, สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น), (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, ๒๕๕๔ ), หน้า ๕๗-๖๔. 
 
 
 



๙๓๓ 
อย่างสม่ าเสมอและจัดอย่างเป็นระบบตลอดจนมีการน ามาใช้งานอย่างเต็มที่ในการวางแผนงาน ต้องมีการพิจารณาถึงสิ่งที่
ต้องกระท ากับสิ่งที่น่ากระท า ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด และเป็นไปไม่ได้ที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องพยุงความ
สมดุลระหว่างเป้าหมายกับทรัพยากร การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเป็นการสวนทางกับการเพิ่มผลผลิต จะต้องมีการสร้าง
ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือสื่อสารเป้าหมายของแผนการไปสู่ทุกส่วนขององค์กร ทรัพยากรทางด้านวัสดุอาจมีจ ากัดแต่
ความสามารถของมนุษย์มีไม่จ ากัด ดังนั้น จึงมีทางเป็นไปได้เสมอในการปรับปรุง  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสม่ าเสมอ 

2. การลงมือปฏิบัติ (Do) 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการมาปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายที่

รับผิดชอบในการน าแผนการไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ การสร้างความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการเพ่ือการน าแผนการ
นั้น ๆ มาปฏิบัติ และการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็น 

3. การตรวจสอบ (Check) 
เมื่อท าการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ต้องมีการประเมินการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ และตัว

แผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ 
การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ ความไม่เหมาะสมของแผนการ 

หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน  เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการท า
ความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเลือกเทคนิคที่ใช้ผิด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ ในขั้นตอน
การวางแผนไม่เพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้อง
น าแผนมาใช้ผิดพลาด 

ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ  การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 

4. การปฏิบัติการแก้ไข  (Act) 
ขณะเมื่อท าการปฏิบัติการแก้ไขมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการก าจัดปรากฏการณ์

หรืออาการของปัญหาและการก าจัดสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีงานจ านวนมากมายที่ท าเป็นประจ าในงานชนิดนี้ การ
ก าจัดแค่อาการไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ เป็นเพียงแค่การเลื่อนการแก้ปัญหาออกไปเท่านั้น ดังนั้น ถ้าความล้มเหลวมาจากการ
วางแผนที่ไม่เหมาะสม  การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
วางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และท าการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะ
เกิดขึ้นได้โดยการก าจัดสาเหตุมิใช่ก าจัดอาการ และเมื่อไม่สามารถบรรลุถึงเป้าที่วางไว้ ควรมีการวิเคราะห์หาเหตุและมีการ
ทบทวนแผนการ ดังเช่นที่กล่าวมาในหัวข้อการตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไม่เหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ดังนั้น เพ่ือท าการปรับปรุง ต้องมีการชี้บ่งสาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปีและมีการทบทวนทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่า
แผนการดังกล่าวมีความไว้วางใจและเหมาะสม 

โทซาวะ (Tozava)๑๑ กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการท างานที่เปรียบกับวงล้อที่เต็มไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน การด าเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข เมื่อวงล้อหมุนไป 1 รอบ จะท าให้งานบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และหากการด าเนินงานนั้นเกิดการสะดุด แสดงว่ามีบางขั้นตอนหายไป เช่น ส่วนของการวางแผนหายไป 

                                         
 ๑๑ โทซาวะ บุนจิ, คิดใหม่ ท าใหม่ ด้วยไคเซ็น, แปลจาก Zoku Kousureba shigotono KAIZEN gadekiru, KAIZEN suishin 
shido manual, โดย ชไมพร สุธรรมวงศ์, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น), (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๗-๑๒๒. 



๙๓๔ 
เรียกว่า ประเภทไม่มีแผนการ ถ้าในส่วนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขหายไป จะเรียกว่า พวก ท าแล้วทิ้ง ซึ่งใน
กระบวนการท างานของวงจรคุณภาพนั้นประกอบด้วย  

1. การวางแผน (Plan) 
การวางแผน คือ การตั้งเป้าหมาย วางวัตถุประสงค์ เพราะการควบคุมดูแล คือ กระบวนการที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมาย ดังนั้น หากไม่มีวัตถุประสงค์เสียแล้ว ไม่ว่าจะป่าวร้องว่าต้องควบคุมวงจรคุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าท าไปเพื่ออะไร หรือ
จะเริ่มอย่างไร 

เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ต้องมาก าหนดแผนการว่าอะไรจะต้องท าเมื่อไร เป็นตารางเทียบระหว่างงานกับเวลาที่หลาย
คนนึกภาพกันออก แต่จริงๆ แล้วการวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การวางแผนต้องครอบคลุมว่า ใครจะท า ท าอะไร ต้องให้เสร็จเมื่อไร 
จะท าอย่างไร อะไรต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการแบ่งหน้าที่ วิธีการ และอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนด้วย 

2. ลองท า (Do) 
การลองท า คือ ก่อนจะลงมือท าได้นั้น แท้จริงแล้วต้องเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอนต่าง ๆ เสียก่อน หากจะลงมือท า

เรื่องใหม่ ๆ ก็ต้องเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอนการเตรียมเหล่านี้รวมอยู่ในการลองท านี้ด้วย ซึ่งต้องมีการ
ตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อม จึงจะสามารถลองท าตามแผนได ้

3. ตรวจสอบ (Check) 
การตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่า ผลจากการลองท านั้น ก่อให้เกิดสิ่งที่วางแผนว่าจะได้รับหรือไม่ ดังนั้น หากการ

วางแผนไม่มีการก าหนดว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไรที่ควรจะยึดเป็นเป้าหมายไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตัว
เทียบได้ว่าผลจากการลองท านั้นได้ตามจริง ตามแผนหรือไม่ จะได้ก็เพียงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไร 

4. ปรับใช้ (Act) 
จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทันทีหากผลที่ได้เป็นไปตามแผน เพราะอาจบังเอิญดีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว 

พอท าครั้งต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่มีการน ากระบวนการที่ได้ลองท าไปมาก าหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการท างาน
ปัจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่ลองท าไปไม่ก่อให้เกิดผลที่ตั้งไว้ตามแผน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว้ แล้ว
ลองท าใหม่  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการลองท าแล้ว การพิจารณาว่าท าไมกระบวนการเดิมจึงไม่ได้ผลตาม
แผน การหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงรากก็เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะน าเนื่องไปถึงการวางแผนใหม่ 
แล้วลองท าใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่ เพ่ือหาเป้าหมายและกระบวนการอันถูกต้องแท้จริง 

อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแห่งการควบคุมดูแลกันว่า PDCA  จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองว่าวงจรนี้ต้องเริ่มจาก P เสมอ
ไป จริง ๆ แล้วนั้นไม่จ าเป็น วงจรแห่งการควบคุมดูแลนั้นเป็นวงกลม ที่ ไม่มีต้นไม่มีปลาย จึงบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นขั้นตอนแรก 
และอะไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย อย่างเช่น การวางแผนจะท าอะไรบางอย่าง บางครั้งต้องมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการปรับ
กระบวนการเสียก่อนแล้วจึงจะวางแผนและลงมือท าได้ ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อย่างนี้ก็เป็นได ้

วิฑูรย์  สิมะโชคดี๑๒   กล่าวถึง วงจรคุณภาพ  (PDCA) เป็นกิจกรรมทีจ่ะน าไปสู่การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็น
ระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การน าแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมาย
ไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและท าตามวงจรคุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ  จะท า
ให้เกิดการปรับปรุงงานและท าให้ระดับผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับการสร้างคุณภาพที่
น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายามตอบค าถามให้ได้ว่า ท าอย่างไรจึงจะดีขึ้น 

 
ขั้นตอนที่  1  การวางแผน (Plan) 

                                         
 ๑๒ วิฑูรย์ สิมะโชคดี, คุณภาพ คือ การบูรณาการ, (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท., ๒๕๔๕), หน้า ๔๓-๔๗. 



๙๓๕ 
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4  ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด การวางแผนจะ

เป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ตามมาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลท าให้กิจกรรม
อ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี จะท าให้มีการแก้ไขน้อย  และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ขั้นตอนที่  2  การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do) 
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายที่รับผิดชอบในการน าแผน

ไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการเพ่ือการน าแผนการนั้น ๆ  มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็นด้วย 

ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบ (Check) 
การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควรจะต้องมีการประเมินใน 2  ประการ คือ มีการ

ปฏิบัติตามแผนหรือไม่  หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่  
การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ หรือความไม่เหมาะสมของ

แผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน  ทั้งนี้  เนื่องจากการน าไปปฏิบัติการ
ปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดท าขึ้นไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 1.  ความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่   
 2.  เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ในขั้นตอนการ วางแผนไม่

เพียงพอ  
 3.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  
 4.  ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาด 
 ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน  อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้  
 1.  ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง 
 2.  การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ 
 3.  การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
 4.  ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ 
 5.  ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา  ต้องมีการ

ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน  และท าการปฏิบัติการแก้ไข  
ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้โดยการก าจัดสาเหตุ และขั้นตอนที่ส าคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึง
สาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมี
การวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความเชื่อถือได้และเหมาะสม 
การน าวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กร จะท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยวงจรคุณภาพต่อไป 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ๑์๓  กล่าวถึง จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ (PDCA) ว่าเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั่น
มิใช้เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยนเบนออกไปจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพ่ือก่อให้เกิด
การปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีการวางแผน  PDCA ที่ม้วนไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ   

วงจรควบคุมคุณภาพ  PDCA  มีภารกิจหลัก 4  ขั้นตอน 
    ขั้นที่ 1  การวางแผน (Plan-P) 

                                         
 ๑๓ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๘-๑๙๐. 



๙๓๖ 
    ขั้นที่ 2  การด าเนินตามแผน (Do-D) 
    ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (Check-C) 
    ขั้นที่ 4  การแก้ไขปัญหา (Act-A) 
 
 
แผนภูมิที่ 1.2 : กระบวนการ PDCA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมาใน

รายละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ 5  ประการ  ซึ่งสรุปได้  ดังนี้ 
 1.  อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (realistic) 

2.  สามารถเข้าใจได้ (understandable) 
3.  สามารถวัดได้ (measurable) 
4.  สามารถปฏิบัติได้ (behavioral) 
5.  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ (achievable) 

 
วางแผนที่ดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดขอบเขตปัญหาให้ชัดเจน 
 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 3.  ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนและถูกต้องแม่นย าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
ขั้นตอนที่ 2  ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วยการท างาน 3 ระยะ 
1. การวางแผนก าหนดการ 

1.1 การแยกกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องการกระท า 
1.2 ก าหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 
1.3 การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

2.  การจัดการแบบแมทริกซ์ (matrix management) การจัดการแบบนี้สามารถช่วยดึงเอา    ผู้เชี่ยวชาญ
หลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได้  และเป็นวิธีช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  

วางแผน 

อะไร 

ท าไม 

อยา่งไร 

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

ก าหนดปัญหา 

วเิคราะห์ปัญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผนร่วมกนั 

น าไปปฏิบติั 

ยนืยนัผลลพัธ์ 

ท ามาตรฐาน 



๙๓๗ 
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 

3.1  ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า 
3.2  ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
3.3  พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือ 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน  
ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2. รวบรวมข้อมูล 
3. การท างานเป็นตอน ๆ เพ่ือแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงานที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผน

ไว้ 
4. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว 

4.1 รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ 
4.2 รายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการ 

ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขปัญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้นท าให้งานที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย
หรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ค้นพบ 

1. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ 
2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพ่ือมิให้ความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนซ้ าอีก 
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 
1. การย้ านโยบาย 
2.  การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 
3. การประชุมเก่ียวกับกระบวนการท างาน 
จากหลักการวงจรคุณภาพที่กล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ

ด าเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่และท าตามวงจรคุณภาพ
ซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกล่าวหาก
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

 
3.  วงจรคุณภาพกับการประยุกต์ใช้เพื่อบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา นวัตกรรมในการบริหารงานเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จ เรื่องหนึ่งที่มีการน าเสนอมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งก็คือกระบวนการบริหารงานด้วย
วงจรคุณภาพ (PDCA) เนื่องจากวงจรคุณภาพเป็นทั้งปรัชญา นวัตกรรมและเป็นต้นธารภูมิปัญญา  หรือเป็นศาสตร์ใหญ่
ของ  วงจรการบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะเครื่องมือการบริหารที่มีนับร้อย พัน หรือหมื่นรูปแบบนั้นล้วนแต่มีแกนร่วมที่ส าคัญ
บนพื้นฐานเดียวกัน นั้นคือ วงจรคุณภาพ (PDCA)๑๔ ทั้งนี้ การศึกษาค้นคว้าหน่วยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาที่ได้
กล่าวถึงการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช้เพ่ือบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ๑๕  กล่าวว่า การจัดการศึกษา ไม่ว่าในระบบใหญ่ของประเทศหรือในระดับย่อยลงมา คุณภาพ
การศึกษาจะเกิดหรือมีขึ้นได้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี เพื่อน าไปสู่ผลผลิตหรือผลงานที่ตรงตามข้อก าหนด ความ
ต้องการหรือความพึงพอใจ ความประทับใจ ความมั่นใจของผู้รับบริการทางการศึกษา เช่น ในการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา
                                         
 ๑๔ ถวัลย์ มาศจรัส, PDCA : นวัตกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเขียนหนังสือส าหรับครู
และผู้บริหาร, (กรุงเทพฯ: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๖). หน้า ๑๖. 
 ๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาการบริหารระบบคุณภาพ. (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 
๒๕๓๙), หน้า ๒-๔. 



๙๓๘ 
ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวังของหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา 
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคม ซึ่งการด าเนินการหรือจัดการเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว 
เป็นเรื่องของการบริหารระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับการน าปัจจัยป้อนผ่านกระบวนการแล้วได้ผลผลิต ซึ่งจะได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก จึงเรียกได้ว่านี่คือการบริหารระบบคุณภาพ  

การบริหารระบบคุณภาพขององค์กรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอมาโดยอาศัยแนวคิดและหลักการ
ของการพัฒนาองค์กรโดยทั่วไป เช่น แนวคิดการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่เน้นขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่  

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan–P) 
ขั้นที่ 2  การปฏิบัติตามแผน (Do–D) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) 
ขั้นที่ 4  การแก้ไขปัญหา (Act–A) 
ซึ่งขั้นตอนทั้ง 4 นั้น ต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด เป็นเหมือนวงจรที่มีลักษณะ ดังแผนภูมิที่ 2.4 

แผนภูมิที่ 1.3 : การบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
 
 
 
 
 
ที่มา (กรมวิชาการ, 2540, หน้า 3) 
 P  =   ก าหนดแผน   A  =  หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว้ 
 D  =  ท าตามแผนที่ก าหนด  P  =  วางแผนใหม่  ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น 
 C  =  ตรวจสอบผลกับแผน  D  =  ท าตามแผนที่ก าหนด 
 A  =  หากไม่บรรลุแผนให้หา  C  =  ตรวจสอบผลกับแผน 
         สาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่  A  =  หากไม่บรรลุแผนให้วางแผนแก้ไขใหม่ 
 การบริหารระบบคุณภาพตามแนวคิดข้างต้น คือการท างานที่เป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจน มีการด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นวงจรต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จที่คาดหวังและเพ่ือแสวงหา
สภาพที่ดีกว่า ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามารถอาศัยแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพมาประสม
ประสานและเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ
ชาติ และความเหมาะสมกับสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความต้องการของสังคม   

 
4.  แนวคิดการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (P D C A) กับการบริหารแบบพระพุทธศาสนา 
 กระบวนการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)ได้สอดคล้องกับหลักค าสอนเกี่ยวกับการบริหารเรื่อง อิทธิบาท 4 
ของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งมีมานานกว่า ๒๕๐๐ กว่าปีแล้ว ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมี
คุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท 
ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

  1.    ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
  2.    วิริยะ   ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
  3.    จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
  4.    วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

A P 

D C 
A P 

D C 



๙๓๙ 
 ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะท าได้ ถือเป็นก าลังใจเริ่มแรกที่ท าให้เกิด
คุณธรรม ข้อต่อไปทุกข้อ 

....... วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มี
ความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

....... จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจ
เสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

....... วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค า
นี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่เมื่อน า PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท 4 ก็คือเรื่องเดียวกันอย่างแยบคาย คือ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒   

๑.๓  

๑.๔ .P–(Plan) คือ การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการระยะเวลา บุคคลากรทรัพยากร / 
อุปกรณ์ / เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนล้วนแต่ต้องเริ่มมาจาก ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น เช่น จะจีบสาว
สักคนหนึ่งมาเป็นภรรยา เราต้องรักผู้หญิงคนนั้นก่อนมิใช่หรือ ก่อนที่เราจะวางแผนจีบเธอ เพ่ือให้เธอรักเรา เป็นต้น 

 D- (Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และท าตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าต้อง
มี วิริยะ คือความพากเพียร 

 C- (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน 
และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว 

 A- (Act) คือ การด าเนินการน าผลของการปฏิบัติงาน พร้อมข้อมูลทางสถิติ มาประเมิน หรือวิมังสา หมายถึง ความ
สอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา นั่นเอง 
 
5.  บทสรุป  
 หลักค าสอนเรื่อง อิทธิบาท ๔ ของพระพุทธเจ้า ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่ง ความส าเร็จให้ลึกซ้ึงยิ่งๆ ขึ้น
ไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมายของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ เมื่อน า PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

                                         

 ๑๖ สุดปฐพี เวียงส,ี พระพุทธเจ้าคิด PDCA ก่อน Deming, สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/๔๓๑๔๗๗, เมื่อ
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๒ น. 
 

https://www.gotoknow.org/


๙๔๐ 
 P–(Plan) คือ การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการ  ระยะเวลา บุคคลากร
ทรัพยากร / อุปกรณ์ / เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนล้วนแต่ต้องเริ่มมาจาก ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น เช่น 
จะจีบสาวสักคนหนึ่งมาเป็นภรรยา เรา ต้องรักผู้หญิงคนนั้นก่อนมิใช่หรือ ก่อนที่เราจะวางแผนจีบเธอ เพ่ือให้เธอรักเรา เป็นต้น  
 D- (Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และท าตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือปฏิบัติอย่าง  ต่อเนื่อง หรือเรียกว่าต้อง
มีวิริยะ คือความพากเพียร  
 C- (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือ เป็นข้อมูลในการประเมิน 
และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว  
 A- (Act) คือ การด าเนินการน าผลของการปฏิบัติงาน พร้อมข้อมูลทางสถิติ มาประเมิน หรือวิมังสา หมายถึง ความ
สอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลานั่นเอง 
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๙๔๑ 
 

การอนุรกัษ์และการจดัการพทุธศิลป์ 
         Buddhist Arts Conservation and Management  

 
พระครูวัชรสุวรรณาทร ดร.  (ลูกชุบ   ธมฺมโชโต) ๑  

                                Phrakruwatcharasuwannathon   (Lokchub  Dhammajoto) 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการ   พุทธศิลป์ ในมิติของขั้นป้อง
ปราม  คือ  การดูแลควบคุมอย่างจริงจัง  ห้ามปรามมิให้ผู้ใดบุกรุก      หรือรื้อท าลาย  หรือเคลื่อนย้ายของโบราณที่ส าคัญอัน
ควรสงวน ขั้นบ าบัด  คือ  ค้ าจุนป้องกันยืดอายุต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือหยุดยั้งมิให้ช ารุดหักพังอีกขั้นรักษา คือ การ
บูรณะ หรือการปฏิสังขรณ์  อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้โบราณสถาน  โบราณวัตถุที่มีสภาพช ารุดทรุด
โทรมมาก  มีความแข็งแรงมั่นคงดังเดิม  โดยน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์เชิงพุทธ          เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการ
อนุรักษ์งานพุทธศิลป์ ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ที่ควรยกระดับจิตใจให้มีความเจริญเซ่นเดียวกับความเจริญทางวัตถุ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า จุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ ก็เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และการปฏิบัติ              
ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา      ปสาทะ หรือความเชื่อมั่นอัน
จะเป็นบ่อเกิดของฉันทะความฝักใฝ่ที่จะรู้ แล้วเกิดความวิริยะพากเพียร อุตสาหะในการอบรม กาย วาจา  และใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญญาปรีชาหยั่งรู้เหตุผล และวิมุตติความ    หลุดพ้นในที่สุด ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 
ค าส าคัญ : การอนุรักษ์, การจัดการ, พุทธศิลป์  
 

Abstract 
 This article aims to provide knowledge about the conservation and management of Buddhist art. 
The dimensions of the deterrence is controlled seriously. Shall dissuade intruders Or demolished Or moving 
of an ancient therapy is an important step that should be reserved for life- sustaining protect historic 
monuments or stop them from damage covered ruins step further treatment is restored or rehabilitated. As 
a final step that needs to take action.  The Ruins Antiques are very dilapidated state.  Solid strength as the 
original By offering guidance quarried conservation Buddhist.  As part of the development, conservation of 
Buddhist art.  In this era of globalization that should elevate the mind to prosperity Jensen same material 
progress.  And Information Technology The study found that The purpose of the conservation and 
management of Buddhist art. Is to promote the dissemination and practice of Buddhist directly. What helped 
convince the minds of the Buddhist faith for the pan or it will lead to a proxy sympathies to know. Then the 
dogged persistence Pains in the body, speech and mind training resulting intellectual intuition, intuitive 
reason. Liberation and the liberation of the most According to the principles of Buddhism. 
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๙๔๒ 
 

 
๑. บทน า 

 ศิลปะเป็นเรื่องของความงาม ซึ่งสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจจนเกิดอาการตะลึงงัน   หรือสะกดใจให้เกิดความลุ่ม
หลง  อยากชิดใกล้ใคร่ครอบครอง (พุทธศาสนาเรียกว่าราคะ)  แต่ในอีกด้านหนึ่ง ศิลปะสามารถเป็นสื่อให้เราเข้าถึงความดีและ
ความจริงได้  กล่าวคือบันดาลใจให้เกิดศรัทธาในสิ่งดีงาม  หรือน้อมใจให้เกิดความสงบ   เกิดก าลังใจใฝ่ฝันอย่างมั่นคงในอุดม
คต ิ อีกทั้งสามารถเปิดเผยความจริงของชีวิตให้เราได้ประจักษ์ รู้เท่าทันมายาจนละวางได้  ศิลปะชั้นครูยังสามารถยกจิตสู่สภาวะ
เหนือโลกเหนือสามัญ (transcendence)  คือสภาวะที่จิตได้สัมผัสกับความจริงขั้นสูงสุดหรือปรมัตถ์  เช่น ความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติและจักรวาล  สภาวะที่อัตตาตัวตนได้เลือนหาย   ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับโลกอีกต่อไป  อยู่เหนือสมมติ
บัญญัติหรือความจริงแบบทวินิยม (dualism)  เป็นสภาวะที่จิตเป่ียมด้วยเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ๒ 
 มองในแง่นี้ศิลปะมิใช่สิ่งตรงข้ามกับศาสนา แต่สามารถเป็นสื่อน าผู้คนเข้าถึงมิติที่ลึกซึ้งสูงสุดในทางศาสนธรรม
ได้   แม้จะเป็นแค่ประพิมพ์ประพายก็ตาม  ตรงนี้เองคือจุดบรรจบระหว่างศิลปะกับพุทธศาสนา  และเป็นที่มาของพุทธศิลป์ทั้ง
ปวง  เมื่อคน ๆ หนึ่งซึ่งมีความทุกข์ใจ ท้อแท้ในชีวิต  ได้มานั่งอยู่เบื้องหน้าพระพุทธรูปในวิหาร  เพียงแค่ได้เห็นพระพักตร์อัน
สงบนิ่ง เปล่งประกายแห่งความเมตตา  ท่ามกลางความเงียบ  ความรุ่มร้อนใจก็พลันหาย  ราวกับมีน้ าเย็นมาชโลมใจเกิดความ
สงบร างับ นี้คืออานุภาพแห่งพุทธศิลป์ที่สามารถเสริมสร้างพลังด้านบวกในใจเราได๓้ 
 ศิลปะที่สุดยอดนั้นคือความงดงามที่กล่อมเกลาจิตให้สงบ นิ่ง และเย็น เข้าถึงภาวะที่   โปร่งเบา และสัมผัสกับมิติอัน
ลึกซึ้งภายใน  รองลงมาก็คือศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ             เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดี  เช่น ชาดกหรือนิทานตาม
จิตรกรรมฝาผนัง  แต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียงเท่านั้น หากยังสามารถน าพาให้ผู้คนซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วยสัจธรรม
หรือความจริงนั้นมีสองระดับ คือ ความจริงแบบสมมติ (สมมติสัจจะ) กับความจริงแบบปรมัตถ์ (ปรมัตถสัจจะ) นาย ก. เป็น
รัฐมนตรี  นาย ข. เป็นชาวนา นี่เป็นความจริงแบบสมมติ  แต่เมื่อพูดถึงความจริงระดับปรมัตถ์แล้ว  ทั้งสองคนไม่ได้ต่างกัน
เลย  เพราะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเป็นการก่อรูปจากขันธ์ห้าเช่นเดียวกัน  หน้าที่อย่างหนึ่งของศิลปะคือการเปิดใจให้คนเห็น
ความจริงขั้นปรมัตถ์ ไม่หลงติด       อยู่กับสมมต ิ
 นอกจากความงามและความจริงแล้ว   ศิลปะยังสามารถเป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดความดีขึ้นได้ความงาม ความจริง และ
ความดีจึงมิใช่สิ่งที่แยกจากกัน   กล่าวได้ว่าหน้าที่สูงสุดของศิลปะก็คือ ประสานความงาม ความดี และความจริงให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันนั่นเอง 
 อย่างไรก็ตาม ศิลปะมิได้น้อมน าจิตใจให้เข้าถึงความดีและความจริงโดยผ่าน                การเสพเท่านั้น  การ
สร้างสรรค์ศิลปะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่น าพาผู้คนบรรลุถึงความดีและความจริงได้  มองในมุมของพุทธศาสนา  การสร้างสรรค์
ศิลปะมิควรเป็นไปเพื่อประกาศตัวตน หรือเพื่อแสวงหาลาภสักการะ หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  หากควรมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หรือ
เพื่อความเจริญมั่นคง       แห่งพระศาสนา  ดังนั้นช่างที่สรรค์สร้างพุทธศิลป์ในอดีตจึงอุทิศตนให้กับงานของตนอย่างเต็มที่     
โดยไม่คิดจะจารึกชื่อไว้ในนฤมิตกรรมเหล่านั้นเพื่อให้โลกหรือคนรุ่นหลังรู้จักเลย๔ 
 นอกจากการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้ว การสร้างสรรค์ศิลปะยังเป็นวิถี              แห่งการฝึกฝนพัฒนาตน
ด้วย  ช่างสมัยก่อนไม่เพียงถือศีล บ าเพ็ญพรต และเจริญสมาธิก่อนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นพุทธศิลป์เท่านั้น   หากยังอาศัยงาน
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ศิลปะนั้นเป็นเครื่องฝึกจิตไปด้วย เช่น น้อมใจให้มีสมาธิ  หรือฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ   ในพุทธศาสนาแบบเซน  นัก
ปฏิบัติบางคนวาดต้นไผ่นานนับสิบปี เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไผ่ และในที่สุดก็ไม่มีแม้กระทั่งความส านึกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับ
ต้นไผ่  ถึงตรงนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรไม่ส าคัญเท่ากับสภาวะหรือภูมิจิตของผู้วาดมองในแง่นี้การท างานศิลปะจึงมิใช่อะไรอื่น 
หากคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง 
 ดังนั้นการอนุรักษ์เป็นต้องท าค านึงถึงหลักวิธีการอย่างถูกวิธี อีกด้วย  มิฉะนั้น            ความพยายามในการอนุรักษ์
ก็จะเป็นการท าลาย  หากผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลและไม่เห็นถึงความส าคัญหรือไม่เข้าใจในหลักการ  อาจท าให้ งานพุทธ
ศิลป์เหล่านั้นเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าเท่าที่ควร  แต่หากให้ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวก็จะช่วยกันรักษาและคอยให้ความรู้
ชี้แนะกับชาวบ้านให้เห็นความส าคัญของงานพุทธศิลป์  และสร้างจิตส านึกว่างานพุทธศิลป์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติ          ที่
จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้งานพุทธศิลป์เหล่านั้นมีอายุยืนยาวเพื่อให้ชนรุ่นหลังรับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นใน
ประเทศไทย 
 
๒. ความหมายของการอนุรักษ ์

ความหมายของการอนุรักษ์ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า         “การอนุรักษ”์ ไว้มากมาย ขอ
น าเสนอ ดังนี้ 

การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองกษัตริย์หรือสมมติเทพที่ต้องการสั่งสม       คุณความดีและบารมีของ
ความชอบธรรมในการปกครองความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมผ่านบารมีจากการท านุบ ารุงพุทธศาสนา๕ สมัยสุโขทัยใน
จารึกหลักที่๒ จารึกวัดศรีชุมที่จารบนหินดินดารกล่าวถึงการเสี่ยงทายถึงบารมีของสมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามณีก่อนที่
จะได้ขึ้นครองเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่ต้องการซ่อมวิหารโบราณในป่าชื่อดงโปรดช้างทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหาก       มีบุญ
บารมีจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปขอให้สามารถหาทางซ่อมเจดีย์ที่ขอมเรียกว่าพระธมซึ่งตั้งอยู่กลางนครพระกฤษณ์ได้ซึ่งต่อมาได้
พบบ่อปูนในป่าจริงจึงถือเป็นบารมีของพระองค์กรณีนี้เช่นเดียว  กับการปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงให้ใหญ่ขึ้นจนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูง
ที่สุดในล้านนาของพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ที่ทรงใช้เป็นการแสดงความชอบธรรมในการปกครองอีกประการหนึ่งด้วย 

การอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้สังคมสงบสุขดังนั้นพระเจ้าคหบดีสงฆ์มุ่งท าดี เพื่อไปพบพระศรีอาริย
เมตไตรยเข้าใจเรื่องกรรมผลของบุญกรรมการท าบาปการเวียนว่ายตายเกิดและการหลุดพ้นนิพพานตามอธิบายในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาเช่นไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์ของพระยาลิไทยแห่งสุโขทัยที่ทรงรวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีร์ต่างๆหลาย
ฉบับการอนุรักษ์ของไทยเน้นทางด้านบุญกริยาโดยถือว่าเป็นการท าเพื่อผลบุญในชาติหน้าหรือเป็นการอุทิศส่วนกุศลการอนุรักษ์
เป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขุดหาสมบัติโดยมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันตั้งแต่อดีต      เช่น กฎหมายตราสามดวงในหมวด 
“พระไอยการลักขณโจร” ได้กล่าวถึงบทลงโทษและการกระท าผิดอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลายมาตราเช่น “๔๙ มาตราหนึ่ง...
ถ้าโจรนั้นขุดล้างพระพุทธรูปพระสถูป     (พระเจดีย์วิหาร) พระศรีมะหาโพทธิจับได้พิจารณาเป็นสัจให้ตัดนิ้วมือเสียให้ทวนด้วย
ลวดหนัง ๖๐ ที ถ้าโจรท าหลายครั้งหลายคราให้ทะเลนสามวันให้ผ่าอกเสีย”๖ 
 ด้วยนิยามเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า  อาคารสมัยใหม่ไม่ใช่โบราณสถาน  เพราะสร้างขึ้นใน       สมัยปัจจุบันนี้เอง  แม่น้ า
และภูเขาโดยทั่วไปก็ไม่ใช่โบราณสถานเพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ในขณะที่กลุ่มหลักหินหรือหินตั้งเป็นโบราณสถาน  
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เพราะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์สมัยโบราณ           ถ้ าที่พบร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จัดเป็น
โบราณสถาน      เพราะแม้จะเป็นสถานที่ที่เกิดโดยธรรมชาติ  แต่ก็เป็นสถานที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษย์โบราณ๗ 
 ราชบัณฑิตยสภา  ได้วางแนวทางการสงวนรักษาของโบราณเบื้องต้นไว้ในครั้งนั้น         เป็น  ๓  ขั้นตอน  ได้แก่ 
  ขั้นที่  ๑  เรียกว่า  ขั้นป้องปราม  คือ  การดูแลควบคุมอย่างจริงจัง  ห้ามปรามมิให้ผู้ใดบุกรุก  หรือรื้อท าลาย  หรือ
เคลื่อนย้ายของโบราณที่ส าคัญอันควรสงวน 
  ขั้นที่  ๒  เรียกว่า  ขั้นบ าบัด  คือ  การลงมือจัดการถากถาง  ท าความสะอาดซ่อมแซมและค้ าจุนป้องกันยืดอายุต่อ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือหยุดยั้งมิให้ช ารุดหักพังอีกต่อไป 
  ขั้นที่  ๓  เรียกว่า  ขั้นรักษา  คือ  การบูรณะ  หรือการปฏิสังขรณ์  อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมือปฏิบัติ  
เพื่อให้โบราณสถาน  โบราณวัตถุที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก                มีความแข็งแรงมั่นคงดังเดิม๘ 
 สรุปได้ว่า โบราณสถานก็ดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  เมื่อเราสงวนรักษาและซ่อมบูรณะไว้ดีแล้วก็ไม่ควรปิดหรือเก็บทิ้ง
ไว้เฉยๆ  ควรจะต้องหมั่นตรวจตราสภาพโดยทั่วไปให้คงดีอยู่เสมอ  และที่ส าคัญที่สุดคือต้องน ามาใช้งานให้เป็นประโยชน์จะเป็น
ทางตรงทางอ้อมจะมากหรือน้อยก็ตาม  มิฉะนั้นก็คล้ายกับสูญเปล่าไม่คุ้มค่า  อย่างเช่น  บางวัดมีของดีของงามก็ปิดบังไม่ให้ใคร
รู้  หรือไม่กล้าน าออกมาใช้งาน  จริงอยู่ในบางกรณีอาจเกิดเป็นดาบสองคม  อาจเกิดผลร้ายตามมาได้  เรื่องนี้เห็นว่า  ถ้าเรา
ด าเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบ  มีวิธีการที่ดีถูกต้อง  ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  เช่นวัดแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปงดงามมาก  ท่านเจ้า
อาวาสไม่ต้องการให้ใครเห็นใครดู  เพราะกลังจะไปเข้าหูคนร้ายและมาลักขโมยจึงเก็บซ่อนไว้ในกุฏิอย่างเร้นลับ  จนไม่มีใครรู้
ข้อเท็จจริงว่า  ยังมีอยู่จริง  ไม่ถูกสับเปลี่ยน  หรือของจริงองค์เดิมหน้าตาเป็นอย่างไร  เพราะคนรุ่นเก่าที่เคยเห็นตายไป  ท าให้
เกิดปัญหาขึ้น       ในภายหลัง  เมื่อเกิดอัคคีภัย  เกิดโจรกรรมก็ยิ่งสับสนและไม่เหลือหลักฐานอะไรเลย  เป็นต้น 
 
๓. ความหมายพุทธศิลป์ 
 พุทธศิลป์ในประเทศไทยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศิลปะ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ    พระพุทธศาสนาในถาวรวัตถุที่
สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา งาน
ศิลปะที่สร้างขึ้นเป็นงานประณีตวิจิจรบรรจงงดงามจนจัดได้ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติไทย 
 ค าว่า “พุทธศิลป”์ สามารถแยกออกได้เป็น ๒ ค า คือ พุทธ+ศิลปะ 
 พุทธ คือ เรื่องรวมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และเป็นค าที่ใช้ในความหมายถึง      องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ส่วนค าว่า “ศิลปะ” เป็นเรื่องความงามความพึงพอใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้น ความหมายโดยรวมของค าว่า พุทธศิลป์ 
คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นความงามเพื่อความพอใจที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องใน
พระพุทธศาสนา 
 งานพุทธศิลป์ก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณค่าทางจิตใจ ให้เกิดความเกษมเบิกบานกลั่นเป็นความสุขสงบและร่มเย็น จึง
กล่าวได้ว่า งานพุทธศิลป์เป็นเสมือนสะพานบุญหรือเป็นสื่อที่น้อมน าความศรัทธาเลื่อมใส ในบวรพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์
ที่ปรากฏอยู่ทุกแขนง จึงเป็นประจักษ์พยาน   แห่งความเลื่อมใสนั้น  ๆของพุทธบริษัทต่อ  ๆกันมาทุกยุค ทุกสมัยที่ได้ปรากฏต่อสายตามา
จนถึงปัจจุบัน๙ 
 องค์ประกอบของความหมายของงานศิลปะ 

                                                  
 ๗ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์, หน้า ๘๗. 
   ๘ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือถวายความรู้แด่          พระสังฆาธิการ ปี ๒๕๓๘ – 

๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๔๕.  
 ๙สว่าง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 
๒๕๔๗),  หน้า  ๑๒-๑๕.  



๙๔๕ 
 

๑. มนุษย ์
  ๒. ความคิด สติปัญญาของมนุษย ์

  ๓. การกระท าของมนุษย ์
  ๔. ความงามที่พึงพอใจ 
  ๕. ความนิยมชมชอบ 
 ดังนั้นจึงอาจจะยกตัวอย่างได้เช่น รังนกกระจาบไม่ใช่งานศิลปะเพราะไม่ได้รังสรรค์ขึ้นมาด้วยน้ ามือของมนุษย์ 
ระเบิดปรมาณู ไม่ใช่งานศิลปะแต่มีพิษในการท าลายล้างมนุษยชาติด้วยกันเอง 
 ในความหมายของพุทธศิลป์พอที่ยกตัวอย่างเพื่อที่จะมองให้เห็นภาพได้อย่างเด่นชัดด้วยวิธีเปรียบเทียบดังเช่นว่า หิน
ธรรมดาก้อนหนึ่งวางกองอยู่บนพื้น มีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน แต่เมื่อวันใดวันหน่ึง มีช่างประติมาน าหินก้อนนั้นมา
สลักเสลาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีความงดงามด้วยสุนทรียะแห่งความซาบซึ้งประทับใจ และศรัทธาในพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ พระพุทธรูปองค์นั้นจึงมีคุณค่าในความงดงามเชิงศิลปะที่ผนวกกับอุดมคติทางพุทธปรัชญา       
ในพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งควรค่าเป็นเลิศแก่การเคารพบูชากราบไหว้                      ของพุทธศาสนิกชน ให้
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณของ       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาที่
พุทธศาสนิกชนจะต้องมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเคารพ               ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระพุทธศาสดาเจ้า ดังนั้นในเนื้อหินที่กราบไหว้อยู่นั้น จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ทะลุมิติออกจากวัตถุธรรมดา แต่เป็น
อุดมคติอันสูงส่งแห่งปัญญาของการเคารพกราบไหว้ ที่หาใช่การกราบไหว้แค่ดินหินธรรมดาไม่ แต่เพื่อเป็นพุทธบูชา๑๐ 
 จากความหมายของพุทธศิลปะ ดังกล่าวข้างต้น แม้ท่านผู้นิยามจะให้ความหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียดและ
จุดเน้น แต่เมื่อสรุปจุดร่วมพบว่า ความเห็นเหล่านั้นได้ให้ความหมาย           และความส าคัญของงานพุทธศิลปะ โดยสรุปได้ ๒ 
ประการ คือ 
 ๑. พุทธศิลปะ เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรงและก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนน้อมน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ (ระดับปุถุชน) จนเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางคือหลุดพ้นจากความทุกข์ (ระดับอริยชน) 
 ๒. พุทธศิลปะเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและอาจมีชื่อ
เรียกเฉพาะเจาะจงตามประเภทของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้แก่     พุทธศิลป์จิตรกรรม พุทธศิลปะประติมากรรม พุทธ
ศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นต้น หรือบ่งบอกลักษณะเฉพาะของยุคสมัยในประเทศไทย ได้แก่ พุทธศิลปะสุโขทัย พุทธศิลปะ
รัตนโกสินทร์ เป็นต้น๑๑ 
 จุดก าเนิดของงานพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา 
 พระอานนทเถระได้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า จะให้จัดการ    พระสรีรังคารของพระองค์
อย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้จัดการดังเช่น พระศพของ              พระมหาจักพรรดิ์โดยทั่วไป คือให้ประชุมเพลิงและ
บรรจุเถ้าธุลี พระอังคารไว้ในพระสถูป ที่ตั้ง         ณ ทางแพร่งหรือทางหลักของการสัญจรไปมา ซึ่งในลักษณะนี้จอจะวินิจฉัยได้
ว่า มีการสร้างสถูปอยู่ในช่วงพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลอยู่แล้ว จึงได้ทรงแนะน าเช่นนั้น๑๒ 
 ๑. จุดมุ่งหมายในการสร้างงานพุทธศิลป์ 

                                                  
 ๑๐ด ารงวิชาการ,  รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๙),  หน้า  ๙๗. 
   ๑๑ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือถวายความรู้แด่        พระสังฆาธิการ ปี ๒๕๓๘ – 

๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗.  
 ๑๒ด ารงวิชาการ,  รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๙),  หน้า  ๔๓. 



๙๔๖ 
 

 สังคมไทยแต่เดิมมานั้นมีพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชนทุก
ระดับชั้นในสังคมไทย ให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องและด าเนินไปอย่างสงบสุข    โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน าในการสืบทอดและเผยแพร่
พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มีพุทธสถาน วัด เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรม และมีพุทธศิลปะเป็นเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ส าคัญ             ในการเผยแพร่คติความเช่ือทางศาสนาไปสู่ประชาชน 
 จุดมุ่งหมายในการสร้างงานพุทธศิลปะ ก็เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นสิ่งที่
ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธาปสาทะ หรือความเชื่อมั่นอันจะเป็นบ่อเกิดของฉันทะความฝักใฝ่ที่จะรู้ 
แล้วเกิดความวิริยะพากเพียร อุตสาหะในการอบรม กาย วาจา และใจ ส่งผลให้เกิดปัญญาปรีชาหยั่งรู้เหตุผล และวิมุตติความ
หลุดพ้นในที่สุด ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 ๒. จุดก าเนิดและที่มาของงานพุทธศิลป์ในทางพระพุทธศาสนา 
 จุดก าเนิดของพุทธศิลปะนั้น ถือได้ว่าเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับ                  ขันธปรินิพพานแล้ว โดย
เริ่มจากการสร้างพระสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่สักการบูชาของพุทธบริษัทผู้มาจากทิศทั้งปวง จึงเกิดเป็น 
พระธาตุเจดีย์ ต่อมาเมื่อพุทธบริษัทต้องการใกล้ชิดพระพุทธองค์โดยจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระองค์
จึงเกิดเป็น บริโภคเจดีย์ และเมื่อพุทธบริษัทอยู่ห่างไกลพระธาตุเจดีย์และบริโภคเจดีย์ จะไปท าการสักการบูชาได้ยาก   จึงสร้าง
เจดียสถานเป็นที่บูชาขึ้นบ้าง และเขียนพระธรรมลงเป็นตัวอักษรประดิษฐานไว้เป็นที่บูชา     จึงเกิดเป็นธรรมเจดีย์ ต่อมาได้
สร้างเจดีย์อื่นๆ ขึ้นมีเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้า อันได้แก่พระพุทธรูปเป็นต้น จึงเกิดเป็น อุเทสิกเจดีย์ ซึ่งเคารพบูชาทั้ง ๔ รวม
เรียกว่า พุทธเจดีย์อันเป็นมูลเหตุแห่งเจดีย์ 
 สิ่งเคารพบูชาดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานพุทธศิลป์   โดยเกิดจากความเคารพ
ศรัทธาต่อพระพุทธองค์ และได้พัฒนาความศรัทธาเหล่านั้นจากนามรูปสู่รูปธรรม ในรูปของอาคารสถานที่ (สถาปัตยกรรม) 
สัญลักษณ์แห่งสื่อแสดงความเคารพ (ประติมากรรม) และการเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ (ประติมากรรมหรือ
จิตรกรรม) ซึ่งแฝงไว้ด้วยหลักธรรมทางศาสนาทั้งสิ้น 
 ๓.  ความส าคัญของของศาสนาในการเป็นสิ่งโอบอุ้มงานศิลปะ 
 ในอดีตการเผยแพร่ทางศาสนาได้ใช้งานทางศิลปะเป็นสื่อกลางมาโดยตลอด ศิลปะที่ใช้มีทั้งที่เป็นจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนงานประณีตศิลป์ และภาพเขียนในโบสถ์ วิหาร อธิบายเรื่องนรกสวรรค์ ประวัติของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สถูป เจดีย์ พระพุทธรูปต่างๆ       ช่วยให้ผู้คนมีศรัทธาในพระพุทธศาสดา ได้น้อมร าลึกบูชาพระกรุณาธิคุณ
ขององค์สมเด็จ              พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์กลางการรวมผู้คน และกิจกรรมทางศาสนา 
ทางศิลปวิทยาและศิลปกรรมทุกชนิด ที่ส าคัญที่สุด วัดในพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆ ไป จึงเปรียบได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ
ชาติ 
 จะเห็นได้ว่าศาสนามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดศิลปะ และศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประณีตและงดงามตระการตาใน
สมัยโบราณนั้น ล้วนแต่เป็นศิลป์ทางศาสนาเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นการจะศึกษาในเรื่องของศิลปะในอดีตให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จึง
จ าเป็นจะต้องศึกษาเรื่องราวในพระพุทธศาสนานั้นด้วย เช่น ถ้ามีความรู้ในเรื่องพุทธประวัติชาดกหรือธรรมบทอยู่บ้าง ก็จะดู
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง        ในโบสถ์วิหารได้อย่างมีอรรถรส ซาบซึ้งประทับใจ 
 การสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้สร้างงาน ช่าง ศิลปิน สถาปนิก นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนางานพุทธศิลป์ให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ เพราะผู้สร้างงานจะต้องมีศรัทธาในพระศาสนาเป็นเบื้องต้นอยู่ในจิตใจ 
นอกจากนั้นผู้สร้างต้องมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะประเภทนั้นๆ  จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความ
เข้าใจในหลักและปรัชญา    ทางศาสนา จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนให้ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างไปจากผู้สร้างงานศิลปะสมัยใหม่ ที่สร้างงานศิลปะเพื่อสอนงตอบความ    นึกคิดของตนเองเป็นหลัก 
แต่ผู้สร้างงานพุทธศิลป์นั้นมุ่งไปที่ การเกิดผลกับผู้เสพซึ่งเป็นศาสนิกชนเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้การสร้างงานพุทธศิลป์จึงมิใช่ของ
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ง่ายที่จะสร้างกันขึ้นมาได้โดยง่าย ซึ่งจะต้องพึ่งพาเหตุปัจจัยและองค์ประกอบมากมาย โดยน าอดีตมารับใช้ปัจจุบัน ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว            ในข้างต้น๑๓ 

เนื่องจากงานทางศิลปะมีการติดต่อและมีการถ่ายทอดอารยธรรมให้แก่กัน โดยเฉพาะ     อย่างยิ่งจากประเทศที่มีอารย
ธรรมเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เช่น ประเทศอินเดีย ถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของอารยธรรมหลากหลายแขนง รวมทั้งด้านการศาสนา
หลายอย่าง และศิลปะอินเดียจะมีความ    โดดเด่นและมุ่งเน้นไปในแนวทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลป์  ที่มีให้ศึกษาอย่างมากมายของอินเดีย ท าให้สืบเนื่องมาถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยด้วย 
 
๔. ปรัชญาในงานพุทธศิลป์ 
 ๑. ความหมายของปรัชญาในงานพุทธศิลป์๑๔ 
    ปรัชญา คืออะไร ปรัชญาคือความรู้ ความฉลาดโดยเฉพาะความรู้ในการด าเนินชีวิต    อย่าง มีความสุขหรือมีความ
ทุกข์น้อยที่สุด ปรัชญาเป็นค าในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายตรงกับ    ค าว่าปัญญาในภาษาบาลี 
 ศิลปะ คืออะไร ศิลปะคืองานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความงามเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ทั้งในรูปของนามธรรม
และรูปธรรม 
 ๒. ประเภทของปรัชญาในงานพุทธศิลป์ 
 พระพุทธรูปลักษณะเด่นของพระพุทธรูปและความหมายในเชิงปรัชญา 
 หูยาน พระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัยก็จะท าในรูปหูยานทั้งนั้น ไม่เฉพาะพุทธรูปในสมัยสุโขทัยหรือพระพุทธรูปใน
เมืองไทยหรือในนิกายเถรวาท ในนิกายมหายานพระพุทธรูปก็ท าหูยานเหมือนกัน ดังนั้นหูยานของพระพุทธรูปจึงไม่ได้มี
ความหมายว่าอายุยืนเหมือนที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจกันเป็นแน่ ในเชิงปรัชญา หูยาน หมายถึง หลักค าสอนในเรื่องความเชื่อว่า 
อย่าเชื่อง่าย อย่าหูเบา จงหูหนัก     อันมีบัญญัติไว้ในหลักค าสอนที่มีชื่อว่า กาลามสูตร ๑๐ หรือเรียกอีกชื่อว่า หลักความเชื่อ 
๑๐           ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ส าหรับให้ทุกคน มีความเชื่อในเหตุและผลของตนเอง ในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นว่าสิ่งที่มีผู้น ามา
กล่าวหรือสั่งสอนนั้น ตนควรเชื่อถือเพียงไรหรือไม่ 
 เปลวไฟเหนือเศียรพระพุทธรูป หมายถึง โลกุตรธรรม แทนแสงสว่างแห่งชีวิต หลักธรรมสอนให้เราอยู่เหนือโลกได้
อย่างที่เป็นจริงอย่างถูกต้อง เมื่อเราเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงไม่เป็นมายาและปฏิบัติต่อโลกไปตามความเป็น
จริงไม่ยึดมั่นถือมั่น เราก็จะบรรลุธรรมได้       ที่เราเรียกว่าตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง เราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีทุกข์ หลักธรรมที่
พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วน ามาสอนเราจึงเหมือนพระพุทธองค์น าแสงสว่างมาให้เรา เป็นแสงสว่างแห่งชีวิต ท าให้เรามองเห็น
ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง แล้วเราก็จะมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง นี้คือความหมายของเปลวไฟเหนือเศียร
พระพุทธรูป 
 ห่มจีวรบางใส เหมือนไม่มีจีวร ความหมายทางปรัชญา หมายถึง ร่างกายเรานี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่าง ไม่มีอะไรน่า
ยึดมั่นถือมั่น สามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่ง ประดุจเหมือนไม่มีอะไรมาห่อหุ้ม เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ในกายนี้ว่า 
เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะมีทุกข์ที่มีกายนี้ แต่ถ้าเรามีปัญญาทราบสาเหตุที่มาแห่งทุกข์และดับทุกข์เสียได้ 
กายนี้ก็ไม่ได้น ามาซึ่ง     ความทุกข์แต่เป็นอุปกรณ์น าไปสู่นิพพานได้เช่นเดียวกัน 
 ประทับนั่งหรือยืนอยู่บนอาสนะเป็นรูปบัวบาน แทนความหมายถึงความเป็นผู้ฉลาด    เป็นผู้ถึงพร้อมต่อการตรัสรู้ 
พร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะรับแสงสว่างความเป็นผู้มีปัญญา 
 ดอกบัวเป็นดอกไม้ สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธมีอยู่ ๒ ความหมาย คือ 
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 ความบริสุทธิ์ โดยธรรมชาติเป็นพืชน้ าเกิดในโคลนตมใต้น้ า แต่ก็สามารถเติบโตผ่าน   ความสกปรกของโคลนตนโผล่
พ้นน้ ามาอวดความสวยงามแก่โลกได้โดยไม่มีความสกปรกของโคลนตมอันเป็นแหล่งก าเนิดติดมาด้วยมาแต่น้อย ประดุจเสมือน
คนเราแม้จะเกิดในแหล่งที่มีวัฒนธรรมไม่ดี เกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี แต่ถ้าบุคคลนั้นมีจิตใจเป็นคนดีแล้ว ความเป็นคนดีนั้นจะ
รักษาความดีในตัวมันเองจะไม่แปดเปื้อนความสกปรกโสโครกของสังคมรอบข้าง บุคคลนั้นจะรักษาความเป็นคนไว้ได้เสมอ  
  ความมีปัญญา ดอกบัวเป็นดอกไม้เมืองร้อนชนิดเดียวที่เมื่อต้นได้ผลิดอกแล้วก็จะผลิตผลออกมาพร้อมกันในทันที 
เมื่อเราเห็นดอกบัวตูมที่ผู้คนน ามาถวายพระแล้วลองแง้มดอกดูข้างในเรา    จะเห็นฝักบังเล็กๆ อยู่ข้างในดอกบัวตูมนั้น 
เปรียบเสมือนคนเรา เมื่อเกิดมาก็มีสมอง มีปัญญาเกิด     มาทันที แต่รอวันเติบใหญ่มีพัฒนาการทางสมองจนมีสติปัญญาเต็มที่
ไว้แก้ปัญหาให้แก่ชีวิต            ดังนั้น ดอกบัวจึงให้ความหมายในเชิงปรัชญาว่า ความเป็นผู้มีปัญญา๑๕ 
 ๓. วัตถุสิ่งของ 
 ถึงแม้ว่าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าจะได้จารึกลงไปในหนังสือที่เรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อการสั่งสอนเตือนใจคนทั้งหลาย ให้ระลึกจดจ าค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ตลอดเวลา จึงได้มีการสร้างคิดประดิษฐ์สิ่งของ
ต่างๆ เพื่อให้ศาสนิกชนได้พบเห็นสิ่งที่จะเตือนตนได้ตลอดเวลา พบเห็นได้ง่ายเสมอ หรือเข้าใจได้ทันทีที่เห็น ซึ่งบางอย่างก็เข้าใจ
ได้เลย แต่บางอย่างก็ต้องศึกษาตีความบ้างถึงจะเข้าใจ เช่น 
 ธงธรรมจักร เมื่อเราไปวัดในยามเทศกาลงานบุญต่างๆ ของชุมชน หรืองานเทศกาลระดับชาติ เราจะพบเห็นอยู่เสมอ
ว่ามีการประดับประดาธงทิวปลิวไสวอย่างสวยงามไปตามท้องถนนในหมู่บ้าน ย่านชุมชนที่ใกล้เคียงกับวัดนั้น ไปจนถึงตัววัด ธงที่
น ามาประดับนั้นมีอยู่ ๒ ชนิด            คือ ธงชาติ ซึ่งมี ๓ สี ๕ ริ้วหรือชั้น แทนราชอาณาจักร ส่วนอีกธงคือธงธรรมจักรแทน 
ศาสนจักร           ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ผืนสี่เหลี่ยมสีเหลืองหรือสีทอง และมีรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง ในวงกลมที่มีซี่ล้ออยู่    ๘ ซี่ 
อันมีอยู่ตรงกลางในผืนธงนั่นเอง 
 ระฆัง เมื่อเราไปท าบุญที่วัดหลังจากเสร็จพิธีกรรมบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน แล้วก็มักจะมีการตีระฆังด้วย แต่ส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจถึงความหมายของการตีระฆังอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่า บุญกุศลที่ท าในวันน้ันจะส่งผลไปถึงสวรรค์ หรือ
บอกให้เทวดาหรือใครต่อใครรับรู้ถึงการท าความดีของตนเอง เพราะการตีระฆังนั้นเสียงของระฆังจะดังได้ยินไปทุกทิศ แต่การที่
เสียงจากระฆังได้ยินไปในทุกทิศนี้ ในทางปรัชญา ต้องการให้หมายถึงหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความจริง ที่เป็น     สัจ
ธรรม ที่สอนเกี่ยวกับนิพพาน หรือสูญญตา หรือความว่าง สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็น   ตัวเราว่าเป็นของเรานี้ เผยแผ่
ไปทุกทิศทุกทางดังเสียงของระฆังเพราะระฆังทรงกลมแทนความหมาย ของพระนิพพานหรือความว่าง แต่นิพพานหรือความว่าง
นี้จับต้องไม่ได้ ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ประดุจเสียงของระฆัง เราได้ยินแต่เราจับต้องไม่ได้ ยึดถือเอาเสียงระฆังก็ไม่ได้เพียงแต่ได้ยิน
และเข้าใจ 
 กระดิ่ง กระดิ่ง คือ ระฆังขนาดเล็กที่แขวนประดับตามขอบหลังคาของอาคาร เมื่อมีลมพัดมาจะได้ยินเสียงกระดิ่ง สิ่ง
ที่ลมมากระทบท าให้เกิดเสียงก็คือ ส่วนที่ห้อยลงมาจากส่วนตรงกลาง    ของกระดิ่งซึ่งท าเป็นรูปใบโพธิ์ ต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ที่
ส าคัญในศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา
แก่พระพุทธเจ้า ที่เรียกกันติดปากว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร การสร้างอาคารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แล้วแขวนกระดิ่งที่มี   รูป
ใบโพธิ์ จึงเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ หลังคาอาคารเป็นร่มโพธิ์ให้พระพุทธเจ้า ผู้อยู่ใต้หลังคาน้ันก็เหมือน
อยู่ใต้ร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนา 
 ธรรมจักร วงกลมธรรมจักร หรือวงล้อธรรมจักรนี้เราจะพบเห็นได้ทั้งศาสนาพุทธนิกาย  เถรวาทและนิกายมหายาน 
ซึ่งความหมายของวงกลมก็คือเลขศูนย์ แทนความหมายของสูญญตา     คือความว่าง คือนิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
ศาสนาพุทธ ซึ่งบางครั้งเราจะพบเห็นงานศิลปะของการสร้างธรรมจักรในรูปเดี่ยวๆ คือวงล้อธรรมจักรอย่างเดียวประดิษฐานไว้

                                                  
     ๑๕สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษ์ศิลปกรรมภาคการศึกษาที่  ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒),  หน้า ๕๙. 



๙๔๙ 
 

ในวัด                เหมือนองค์พระพุทธรูปหรือสร้างประดับไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารสถานที่ แล้วใส่ซี่ในวงล้อ แต่อาจไม่เท่ากัน 
บางแห่งอาจท าเป็น ๘ ซี่ บางแห่งอาจเป็น ๓๒ หรือ ๓๗ แล้วแต่ยุคสมัย แต่อย่างไร          ก็ตาม ตัวเลขที่ท าเป็นความหมาย
หลักของธรรมจักร เช่น เลข ๘ คือหมายถึง มรรคมีองค์แปด       หรือทางสายกลางอันน าไปสู่นิพพาน เลข ๓๗ หมายถึง โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ประการ อันเป็นธรรมะสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ธรรมะที่เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลส ฆ่าความทุกข์๑๖ 
 
๕. สาเหตุที่ท าให้พุทธศิลป์ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย 

 กรมศิลปากร อธิบายสาเหตุการช ารุดเสื่อมสภาพของโบราณสถานว่ามีหลายสาเหตุ     และหลายกระบวนการ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด สาเหตุที่คาดว่าท าให้
โบราณสถานเกิดการช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกเป็น       ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้

 ๑.  สาเหตุภายใน หมายถึง กระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานซึ่งเกิดจากสาเหตุภายในตัวโบราณสถานเอง 
ได้แก่ ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่เป็นรากฐานของโบราณสถาน      สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงสร้าง และน้ าหนักของ
โบราณสถาน การค านวณและการออกแบบโครงสร้าง        ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง เป็นต้น 

 ๒. สาเหตุภายนอก หมายถึง กระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่เกิดขึ้น           จากการกระท าของ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ          เคมี ชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาเหตุเหล่านี้อาจ
แบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้

๒.๑ สาเหตุจากมนุษย์ มนุษย์เป็นศัตรูที่ก่อให้เกิดการช ารุดเสียหายต่อโบราณสถานโบราณวัตถุ และเกิดขึ้นใน
ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เก็บรักษาไม่ถูกต้อง การเคลื่อนย้าย การจับถือ   หรือจับต้อง โดยขาดความระมัดระวัง และการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือแม้กระทั้งการลักลอบขุดท าลายเพื่อหาวัตถุมีค่า การจงใจท าลาย ท าให้โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้น
แตกหักเสียหายกร่อนลงได้        อีกประการที่น่าค านึงถึง คือ การพัฒนาบ้านเมือง ได้แก่ การสร้างความเจริญ ตัดถนนหนทาง        
การขยายพื้นที่ท าการเกษตร การก่อสร้าง สถานที่ราชการ ที่พักอาศัย ฯลฯ มีส่วนที่เป็นภัย             ต่อโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เช่น การตัดถนนผ่านไปใกล้โบราณสถานก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน        ท าให้โบราณสถานแตกร้าวหรือทรุด
เสียหายได้ 

       ๒.๒ สาเหตุจากธรรมชาต ิ
          ก. ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ มีผลต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชนิดต่างๆ           ในลักษณะที่

แตกต่าง เช่น วัตถุจ าพวกอินทรีย์วัตถุ จะประกอบด้วยเซลส์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ าและความชื้นได้ดี  เมื่อมีความชื้นสูง  เซลส์ใน
วัตถุจะดูดความชื้นเข้าไป  ท าให้เกิดการพองตัว                แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนลดลง อากาศร้อน น้ าที่ถูกดูดเข้าไป
จะระเหยออกมา ท าให้เซลส์หดตัว        ถ้าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นไปโดยเร็ว มีมากขึ้นและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะ
ท าให้วัตถุนั้นช ารุด เช่น เสียรูปทรงไป แตกร้าวหรือบิดเบี้ยว เป็นต้น อีกประการหนึ่ง การที่ความชื้นถูกสะสมอยู่บนวัตถุเป็น
เวลานานจะก่อให้เกิดเชื้อเห็ดรา สาหร่าย ตะไคร่น้ าบนวัตถุได้ พวกเชื้อราจะดูดความชื้นจึงท าให้เนื้อวัตถุขาดความแข็งแรง 
เปื่อยหรือขาดได้ง่าย หรือเกิดรอยเป้ือนบนวัตถุ ซึ่งยากจะแก้ไข ให้ดีได้เหมือนเดิม 

        ข. ความไม่บริสุทธิ์ของบรรยากาศ โดยปกติอากาศมักจะมีแก๊สเสียปะปนอยู่มากพวกนี้มักจะเป็นกรดแก๊ส 
โดยเฉพาะบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือในเมืองที่มีการจราจรแออัด      ของเสียเหล่านี้ได้แก่ พวกคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไอของก ามะถัน เขม่าควันไฟ    ควันด าต่าง ๆ แก๊สเหล่านี้มีสภาพเป็นกรดก ามะถัน และกรดคาร์บอนิกซึ่ง
ท าลายเซลส์ของวัตถุให้เกิดช ารุดเสียหายไป๑๗ 

                                                  
                ๑๖สมชาติ  จึงสิริอารักษ์. แนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในศตวรรษที่ ๑๙ ของอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗.หน้า ๔๗. 
                ๑๗ Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names. Vols. l, ll, London : Pali  Text,  Socicty, 1974. 



๙๕๐ 
 

        ค. แสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติ หรือแสงประดิษฐ์จะมีแสงอุลตร้าไวโอเลตอยู่ด้วย ซึ่งจะท าลายเนื้อวัตถุ
ประเภทอินทรีย์ได้มาก เช่นท าให้สีซีด เนื้อวัตถุเปราะ กรอบขาดง่าย ขาดความเหนียวเกิดการหดตัว ขยายตัว ท าให้รูปทรงบิด
เบี้ยวเสียลักษณะเดิมไป การช ารุดเสียหายจากแสงสว่างที่เกิดกับวัตถุนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของแสง ระยะเวลาที่ถูก
แสงปริมาณ   ของแสงลักษณะของการตกกระทบของแสงและประเภทของวัตถุด้วย 

       ง. เนื่องจากจุลชีวะ เช่น พวกเห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่น้ า แบคทีเรียต่างๆ พวกนี้เกิดได้ดีในที่ที่ความชื้นสูง คือ มี
ความช้ืนสัมพัทธ์ตั้งแต่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และอุณหภูมิที่ค่อนข้าง อบอุ่นมากกว่า ประมาณ ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส เมื่อพวก
จุลชีวะนี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดี เมื่อมีความชื้นสะสมไว้มากจะก่อให้เกิดการช ารุดกับวัตถุได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมความชื้นของบรรยากาศให้พอเหมาะ ให้มีความชื้นสัมพัทธ์ ในระหว่าง๖๐-๖๕ เปอร์เซ็นต์    โดยการ
ท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะเป็นการตัดปัญหาความชื้นออกไปได้ 

      จ. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้         เช่น แผ่นดินไหว วาต
ภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟ้าผ่า เป็นต้น   

 การเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถาน เมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาย่อมเกิดลักษณะที่เรียกว่า “การสูญ
หายทางวัฒนธรรม” คือการเกิดวัฒนธรรมใหม่ เข้ามาทดแทนที่ของเก่า ดังนั้นในปัจจุบันการดัดแปลงรื้อถอน หรือท าลาย
โบราณสถาน เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมของสังคม      ที่มีการรับอิทธิพลของอารยธรรมต่างถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
รสนิยม                        ในเรื่องรูปแบบเดิม (ของเก่า)  ที่สังคมปัจจุบันคิดว่าล้าสมัย ท าให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านภูมิทัศน์ เป็นการท าลายแหล่งโบราณสถานให้เสื่อมคุณค่าในที่สุด๑๘ 
 
๖. ประโยชน์ของการอนุรักษ์พุทธศิลป์ 

 พุทธศิลป์ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นมาในสมัยต่างๆ กันนั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญบอก         ความเป็นมาและการ
วิวัฒนาการทางศิลปะของชาติผู้สร้างหรือผู้ที่ให้สร้างขึ้นมา เป็นผู้ที่มีความศรัทธาสร้างขึ้น โดยหวังจะให้เป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยงอยู่ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสมบัติส่วนตน ดังนั้นการสร้างจึงท า
ด้วย          ความประณีต เป็นการแสดงงานฝีมือของช่างทุกประเภท แสดงผลงานตามแบบอย่างทางศิลปะที่นิยมกันอยู่ในเวลา
นั้น ใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้รับความรู้ความสามารถทางด้านวิวัฒนาการของ       วิชาการด้านต่างๆ อย่างหาคุณค่ามิได้ ดังนั้น
พุทธศิลป์จึงมีประโยชน์ดังนี ้

๑. ประโยชน์ในด้านวิชาการ งานพุทธศิลป์ให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมาย      ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

๒. ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ      ในการก่อสร้างเทคนิคต่าง 
ๆ การเลือกท าเลที่ตั้ง การท ารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็นต้น 

๓. ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โบราณสถานต่าง ๆ ส่วนมาก             จะเป็นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

๔. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
๕.  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิดการหวงแหนในการที่จะช่วยบ ารุงรักษา 
๖. ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ๑๙ 

                                                  
 ๑๘อเนก  สีหามาตย์,  บทบาทการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณทิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕),  หน้า ๕๘ -  ๖๓. 
 ๑๙สว่าง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 
๒๕๔๗),  หน้า  ๓๕-๓๗.  



๙๕๑ 
 

 
 
 
๗. บทสรุป 
 การอนุรักษ์การจัดการพุทธศิลป์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพราะเท่ากับเป็นอาหารทางใจ มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ล้วน
สร้างศิลปะขึ้นสนองความต้องการของตนเองทั้งสิ้น มนุษย์สร้างศิลปะเพื่อสนองความจ าเป็น ๓ ประการ คือ  
 ๑. ความจ าเป็นทางกาย เพื่อประโยชน์ใช้สอย อ านวยความสะดวกให้กับร่างกาย         การสร้างสรรค์เพื่อความ
จ าเป็นทางกาย คือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอย อ านวย ความสะดวกสบายให้กับร่างกาย เช่น เครื่องนุ่งห่ม 
สร้างเครื่องมือในการหาอาหาร ประกอบอาหาร สร้างที่อยู่อาศัยเป็นต้น มนุษย์รู้จักการสร้างการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตามล าดับ
พร้อมทั้งแฝงศิลปะไว ้  ในเครื่องอุปโภค บริโภค การสร้างสรรค์ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้สอยนี้เป็นต้นก าเนิด         ของ
งานประยุกต์ศิลป ์
 ๒. ความจ าเป็นทางจิตใจ เพื่อความเพลิดเพลินพอใจ จรรโลงจิตใจให้ผ่อนคลายเบาสบาย คือการประดิษฐ์สร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ให้มีความสวยงาม ความไพเราะ มีระเบียบประสานกลมกลืน   เป็นการตอบสนองความพอใจอันเป็นธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่องของมนุษย์ เช่น การตกแต่งร่างกาย ตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอย หรือเป็นการประทับความตรึงใจใน
ความงามอันสุนทรี   ลงในงานภาพเขียน งานปั้น จนถึงความซาบซึ้งประทับใจในรสวรรณคดี ความไพเราสวยงาม           ใน
งานดุริยาคศิลป์และนาฏศิลป์ งานที่ตอบสนองความยินดีความรู้สึกทางใจนี้ เป็นต้นก าเนิด        ของงานทางวิจิตรศิลป์  
 ๓. ความจ าเป็นทางการเชื่อถือในลัทธิศาสนา คือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็น   เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ 
มนุษย์ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวยึดถือหรือสิ่งแวดล้มทางวิญญาณอีกด้วย    เพราะมนุษย์มีความกลัวเป็นธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของ
ลัทธิความเช่ือถือหรือศาสนาเกิดขึ้นอย่างมากมาย มนุษย์เช่ือว่ามีสิ่งลี้ลับคอยบันดาลภัยธรรมชาติ จึงต้องคอยเอาอกเอาใจเคารพ
นบนอบ       ในสิ่งลี้ลับ ด้วยการปฏิบัติพิธีกรรมและสร้างรูปเคารพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบูชา แล้วลัทธิความเชื่อต่างๆ นี้ก็
วิวัฒนาการมาเป็นศาสนา เกิดการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นการก่อศรัทธาย้ าค าสอน     ให้เด่นชัดขึ้น ความผูกพันในศาสนา
อย่างแน่นแฟ้น ท าให้คนเราหันมาสร้างศิลปะทางความเชื่อ      มากยิ่งขึ้นและประณีตบรรจงกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ อันเป็นที่มา
ของงานศิลปะทางศาสนา๒๐ 

 
เอกสารอ้างอิง 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถา ภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑–๑๐. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  
          ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 (๑) หนังสือ : 
ด ารงวิชาการ. รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). พุทธศาสน์กับชาติไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย          มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

                                                  
 ๒๐สว่าง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 
๒๕๔๗),  หน้า  ๕๒-๕๓.  
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พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์. กรุงเทพมหานคร : ชัยมงคลพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส์ พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, 

๒๕๔๖. 
วิฑูรย์  เหลียวรุ่งเรือง,ผศ.ดร., การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒. 
สมชาติ  จึงสิริอารักษ์. แนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในศตวรรษที่ ๑๙ ของอังกฤษ.  กรุ ง เทพมหานคร  :  ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 
สว่าง เลิศฤทธิ์ . โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี.  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์

, ๒๕๔๗. 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. การถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ หลักสูตร การ

อนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมของวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิกจ ากัด,๒๕๔๐. 
อุษณีย์ ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลักฐานท่ีสร้างข้ึนเพื่อสถาบันกษัตริย์,       ในการอนุรักษ์และจัดการ

มรดกวัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง 
อเนก  สีหามาตย์,  บทบาทการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, บัณทิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
 (๒) ภาษาอังกฤษ  
Malalasekera, G.P, 1974. Dictionary of Pali Proper Names. Vols. l, ll, London : Pali  

Text,  Socicty.  
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การพัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย:ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
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บทคัดย่อ 

ในยุคโลกาภิวัฒน มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้
อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศย่อมได้เปรียบและช่วย
พัฒนาประเทศในด้านการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ประเทศไทยในยุคปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสูยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บน
วิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ 
Thailand ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ 
ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นกุญแจ
ส าคัญของการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ  อันประกอบด้วย  ๑ แรงจูงใจ (More 
Motivation) ๒ เจตคติ (Positive Attitude) ๓ แบบการเรียนรู้ (Your Learning Style)  ๔ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ (More 
Knowledge and More Skill) และ ๕ เพิ่ม "ความมั่นใจ (More Confidence) 

ค าส าคัญ :  การพัฒนาการศึกษา, ภาษาอังกฤษ,  นักศึกษาไทย,  ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

Abstract 

The Globalization Culture Humanity today communicate in English. Whether it's to communicate 
with each other directly. Using the Internet to watch TV and movies. Computer Programming The learning 
of foreign languages and developing countries would have an advantage in terms of competitiveness in the 
economy and more human resources. Thailand is moving in the modern era, Thailand 4.0 vision, which is 
the economic development policy of the government or model of economic development. The vision of a 
"stable, prosperous and sustainable" Therefore, we need to accelerate the reform of learning to children in 
Thailand has stepped into Thailand 4. 0 is substantial in many aspects, such as the development of 
language skills. Communication is the key to international. And to communicate Sharing 
Knowledge Cooperation and trade, English has become the key to the country's development. Through the 
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process of educational development in English. Include: 1) More Motivation 2) Positive Attitude 3) Your 
Learning Style 4) More Knowledge and More Skill and 5) More Confidence. 

Keywords: The Development of the Education, English language, Thai students, Thailand's 4.0. 

๑. บทน า 

ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาของ
ตัวเอง   การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ตการดูทีวี การดูภาพยนตร์ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้
ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนด้วยโอกาสที่จะหางานก็จะไม่จ ากัดแค่ในประเทศเท่านั้น ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนั้นจะสามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ใน
ทุกทักษะของภาษาผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้างงานและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงาน
ในหน้าที่ให้ยิ่งขึ้นไปมากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาเลย   

จากผลส ารวจของส านักต่าง ๆ พบว่า“ภาษาอังกฤษ” ของประเทศไทยสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบ
สัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารของประเทศในอาเซียน พบว่า คนไทยที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้มีเพียง๑๐%เท่านั้นซึ่งท า
ให้ไทยอยู่ในอันดับที่ ๕ จาก ๑๐ ประเทศ๑ สิงคโปร์ ๔.๕๘ ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ ๓.๒๕ ล้านคน คิดเป็น ๗๑% ฟิลิปปนิส์ ๙๗ 
ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ ๔๙.๘๐ ล้านคน คิดเป็น ๕๕.๔๙% บรูไน ดารุสซาลาม ๐.๓๘ ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ ๐.๑๔ ล้านคน 
คิดเป็น ๓๗.๗๓% มาเลเซีย ๒๗.๑๗ ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษ ๗.๔ ล้านคน คิดเป็น ๒๗.๒๔% ไทย ๖๓.๐๓ ล้านคน ใช้
ภาษาอังกฤษ ๖.๕๔ ล้านคน คิดเป็น ๑๐%  หากเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียน พบว่าชาติที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ๕๕๐ ได้แก่ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ๕๐๐ ได้แก่ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนไทย
มีคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหาก
เรายังเฉยอยู่ไม่พัฒนาตัวเองอนาคตอาจรั้งท้ายทุกประเทศในอาเซียนเลยก็ได้ กลุ่มประเทศ ASEAN ๑๐ ประเทศ ได้ลงนาม
ร่วมกันใน "MRA ๗ สาขาวิชาชีพ" ได้แก่ วิศวกร นักส ารวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้
นับจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป บุคลากรใน ๗ สาขาอาชีพดังกล่าวของแต่ละประเทศ จะไปท างานในประเทศไหนก็
ได้ในกลุ่ม ASEAN ๒    

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสูยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

                                                            
๑ ที่มา : http://www.thai-aec.com/ http://pr.trf.or.th/ http://blog.eduzones.com ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 
๒ นิติ นวรัตน์ (๒๕๕๔ : ๑๕) คอลัมน์ "เปิดฟ้าภาษาโลก" ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔, 

แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/๔๕๗๑๓๓,[๒๐ มกราคม ๒๕๕๙]. 
  

https://www.gotoknow.org/posts/457133,%5b20%20มกราคม
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ ตามนโยบายรัฐบาล การศึกษาจึงต้อง
เร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความ
ร่วมมือ และการค้าขาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยการแข่งขันในระบบ
เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก ท า ให้ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น ก า ร พั ฒ น า ม า ก ขึ้ น 
           จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า"ภาษาอังกฤษ" มีความส าคัญส าหรับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในการใช้ประโยชน์ด้าน
การสืบค้นทาง Internet จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลการใช้ประโยชน์ในการสมัครงานการใช้
ประโยชน์ในการท างานผู้เขียนจึงเห็นว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นค าตอบให้กับการศึกษาของประเทศไทยเพราะความสามารถที่มาก
ขึ้นในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและการจัดการความรู้ของ นักศึกษาได้โดยคนที่
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและมีความพร้อมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมากกว่า
นอกจากนี้ยังจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนการบรรยายและการ เรียนการสอนแบบดั้งเดิมโดยห้องเรียนควรปรับเปลี่ยนเป็นห้องการ
สัมมนาที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนมีบทบาทในการเรียนและ
ตระหนักถึง ความส าคัญของตนในการช่วยพัฒนาผู้อื่นได ้ 

๒. ความเป็นมาและความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อสื่อสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน 
เคยมีเรื่องเล่ากันเล่นว่าประเทศไทยที่ค้าขายสิงคโปร์ มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน ไม่ได้ก็เพราะว่ามาติดต่อกับประเทศไทยแล้วสื่อสาร
กันยังไม่ชัดเจนจึงต้องผ่านตัวแทนที่รู้ภาษาดีกว่าเช่นสิงค์โป มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน หรือแม้แต่ฟิลิบปินก็ตาม  ซึ่งเราจะเห็นว่า
ประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่อาจ
คิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหน่ึง นอกจากภาษาของตัวเอง๓  

ในประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษก าเนิดจากการรวมภาษาถิ่นหลายภาษาที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ตั้งนิคมน ามายังฝั่ง
ตะวันออกของบริเตนใหญ่เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 5 ค าในภาษาอังกฤษจ านวนมากสร้างขึ้นบนพื้นฐานรากศัพท์ภาษาละติน เพราะ
ภาษาละตินบางรูปแบบเป็นภาษากลางของคริสตจักรและชีวิตปัญญาชนยุโรป นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังได้รับอิทธิพลเพิ่มจาก
ภาษานอร์สเก่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และ 10๔ จึงเรียกว่าภาษาอังกฤษยุคเก่า  ส่วนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ เป็นภาษาในกลุ่ม
ภาษาเจอร์แมนิกตะวันตกที่ใช้ครั้งแรกในอังกฤษสมัยต้นยุคกลาง และปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก๕ 
ประชากรส่วนใหญ่ในหลายประเทศ รวมทั้ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และ

                                                            
๓ ความส าคัญของภาษาอังกฤษ แหล่งที่มา: <https://sites.google.com/site/krujitpisut/khwam-sakhay-khxng-phasa-

xangkvs> 
๔ Daniel Weissbort , Translation: theory and practice : a historical reader. Oxford University Press, 2006. p.100. 
๕ Mydans, Seth, Across cultures, English is the word, New York Times. 2007. 
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ประเทศในแคริบเบียน พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รอง
จากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน๖  เป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป หลายประเทศเครือจักรภพแห่งชาติ และ
สหประชาชาติ ตลอดจนองค์การระดับโลกหลายองค์การ เรียกว่าภาษาอังกฤษยุคใหม่  

นอกจากนี้การศึกษาในโลก ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้ศึกษามากที่สุดในสหภาพยุโรป มีจ านวนถึง 
๘๙% ในเด็กวัยเรียน น าหน้าภาษาฝรั่งเศสที่ ๓๒% ขณะที่การรับรู้ประโยชน์ของภาษาต่างประเทศในบรรดาชาวยุโรป คือ 
๖๘% สนับสนุนภาษาอังกฤษ มากกว่าภาษาฝรั่งเศสที่ ๒๕%  ในบรรดาบางประเทศสหภาพยุโรปที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ 
ประชากรผู้ใหญ่จ านวนมากอ้างว่าสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวีเดน ๘๕%, เดนมาร์ก ๘๓%, 
เนเธอร์แลนด์ ๗๙%, ลักเซมเบิร์ก ๖๖% และในฟินแลนด์ สโลวีเนีย ออสเตรเลีย เบลเยียมและเยอรมนี กว่า ๕๐% ในปี ๒๕๕๕ 
หากไม่นับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ชาวยุโรป ๓๘% มองว่าตนสามารถพูดภาษาอังกฤษ แต่ชาวญี่ปุ่นเพียง ๓% ที่มอง
เช่นนั้น 

ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้วในปัจจุบัน มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วย
ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งพูด
และเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จ ากัดแค่ในประเทศไทย เท่านั้น ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ ท่านคงจะไม่ปฏิเสธได้ถึงสิทธิพิเศษที่ท่านมีเหนือคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเหตุผลของการที่
ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปน้ี 

๑.ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาจากยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หากต้องการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องมีความรู้
เป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะต ารับต าราส่วนมากเขียนเป็นภาษาองักฤษ  

  ๒.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องหมายของคนมี
การศึกษาดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

  ๓ .การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศกว้างขวางขึ้นมีข้อจ ากัดและกฏเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องอาศัย
ภาษาอังกฤษเปน็ภาษากลางในการสื่อสาร ท าสัญญาต่างๆ 

  ๔.ปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในหลายๆด้าน
รวมทั้งผู้ช านาญด้านภาษาด้วย 

  ๕. ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง การทหาร การทูตระหว่างประเทศต้องมีความรอบคอบระมัดระวั งในการ
เลือกใช้ค าพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดต่างๆอันเกิดจากการใช้ค าไม่เหมาะสม 

  ๖. นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์ได้ค้นคว้าและสรุปออกมาว่าคนที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษามีโอกาสได้พัฒนามันสมองในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้มากกว่าคนที่พูดอยู่ภาษาเดียวและคนที่พูดได้ภาษามีโอกาสหารายได้ได้เร็วกว่าและมากกว่าคนที่พูดได้
ภาษาเดียวคือภาษาแม่๗              

                                                            
๖ Ethnologue, 1999. Archived from the original on 29 April 1999. 
๗ ด ร .ธี ร วิ ท ย์  ภิ ญ โญ ณั ฐ ก า น ต์ , พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ ย่ า ง ไ ร ให้ ฝ รั่ ง รู้ เ รื่ อ ง  Brotish vs American แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

<https://www.gotoknow.org/posts/476469>  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 

 

http://www.sil.org/ethnologue/top100.html
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การเรียนภาษาอังกฤษจะต้องจัดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วน เพราะตามกฎบัตรอาเซียนที่ ได้ตกลงกันไว้ 
ภาษาอังกฤษจะท าหน้าที่เป็น "ภาษาราชการของอาเซียน" หมายถึง การด าเนินธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียนจะใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสาร  ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่อง
ของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการท างานในโลกปัจจุบันอยู่
แล้ว แม้จะหมายความเพียงว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันในการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบัญญัติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของอาเซียนส าหรับการท างานร่วมกันนั้นมีความหมายกว้างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย หมายความว่า
ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ า
ถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน 
และไม่เฉพาะนักธุรกิจและคนท ามาค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจ
ระหว่างกัน 

๓. กระบวนการการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาส าคัญของโลกและปัจจุบันถือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้
ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่าง
วัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ทุกชาติจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมา
จากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต๘ เมื่ออาเซียน
ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น  “working language” เป็นภาษาท างานของทุกคนในอาเซียน ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น   ผศ. วิไล แพงศรีได้เขียนบทความเรื่อง”แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน : เกา
ให้ถูกที่คัน” ได้น าหลักปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาของเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศ
อังกฤษ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตรงจุดและครอบคลุม เพื่อหาทางช่วยให้ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทยในทุก
ระดับการศึกษา ดังแผนภาพ 

                                                            
๘ ผศ. วิไล แพงศรี, แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน :เกาให้ถูกที่คัน, แหล่งที่มา 

<https://www.gotoknow.org/posts/457133> 
 

https://www.gotoknow.org/posts/457133
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ทีม่า:ผศ. วิไล แพงศรี, แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน : เกาให้ถูกท่ีคัน 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า 
หลักการที่ ๑ แรงจูงใจ (More Motivation) 

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นแรงที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายในทางจิตวิทยาถือว่า แรงจูงใจเป็น
กุญแจส าคัญของความส าเร็จในการเรียนรู้ และครูอาจารย์ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ก็เท่ากับประสบ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงควรเริ่มด้วยการสร้างแรงจูงใจในการ เรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ซึ่งท าได้โดยการแสดงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และการ
ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายในการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ระดับพื้นฐานของตนก่อน ใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ (Learning Copetencies) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ซึ่ง
สมรรถภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถภาพที่พัฒนาน้ัน  

หลักการที่ ๒ เจตคติ (Positive Attitude) 

           มีผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ที่แสดงว่า เจตคติ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ทุกวิชาของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน และต่อครูอาจารย์ผู้สอน เช่น ชอบวิชา ชอบเรียน 
ชอบผู้สอน จะมีโอกาสเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่มีเจตคติไม่ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะเรียนแล้วไม่เข้าใจ เรียนไม่สนุก ท าข้อสอบไม่ได้ ผลการเรียนไม่ดี  วิธีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนท าได้
โดยการท าให้การเรียนสนุก น่าสนใจ บทเรียนมีความหมายคือสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน และให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมแบบต่ืนตัว  

หลักการที่ ๓ แบบการเรียนรู้ (Your Learning Style)  

           ผู้เรียนแต่ละคนมีแบบการเรียนรู้ของตนเองที่อาจจะเหมือนกับหรือต่างจากคนอื่นแบบการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนแต่ละคนชอบใช้และจะเรียนรู้ได้ดีด้วยวิธีการเรียนรู้ในแบบนั้นๆครูควรศึกษาแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและหาทางให้แต่
ละคนได้เรียนรู้ในแบบของตน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและได้ผลมากขึ้น ทฤษฎีที่กล่าวถึงแบบการเรียนรู้มีอยู่หลายทฤษฎี 
แต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานและนิยมใช้ในการเรียนภาษา คือ ทฤษฎีที่แบ่งผู้เรียนเป็น ๓ ประเภทดัง
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ภาพข้างล่าง ซึ่ง Haynes (๒๐๐๙ : Online) ได้อธิบายว่า "Auditory Learners" คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการฟัง และ
สามารถจ าสิ่งที่ฟังได้ ผู้เรียนประเภทนี้จะสนุกกับการพูดคุย สัมภาษณ์ การอ่านออกเสียง กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน
ก ลุ่ ม นี้  ไ ด้ แ ก่   : interviewing, debating, participating on a panel, giving oral reports, participating in oral 
discussions of written material "Visual learners" คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการดู และสามารถจ าสิ่งที่ได้ดูได้ ผู้เรียน
ประเภทนี้จะชอบการอ่านในใจ และการสังเกต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ ได้แก่  : computer graphics, 
maps, graphs, charts, cartoons, posters, diagrams, graphic organizers and text with a lot of pictures 
และ "Tactile Learners" คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัส พวกเขาจะเข้าใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือเขียน และเรียนรู้ได้ดีจาก
การลงมือท า  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ ได้แก่   : drawing, playing board game, making dioramas, 
making models, following instructions to make something การสอนอ่านกับผู้ เรียนกลุ่ มนี้ เหมาะที่ จะใช้  "The 
Language Experience Approach (LEA)" และ "The Whole Language Approaches"  

หลักการที่ ๔ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ (More Knowledge and More Skill)  

         เพิ่มพูน "ความรู้ (Knowledge)"  และพัฒนา "ทักษะ (Skills)" ให้ครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่าง "ถูกต้อง ( Accuracy)"และ "คล่องแคล่ว (Fluency)" สถาบันการศึกษาและชุมชนควร
จัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายรอบตัว  เช่น จากบุคคล จากป้ายต่างๆ จากกล่องผลิตภัณฑ์ จากรายการโทรทัศน์ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร จากแบบฟอร์ม และ Brochure ที่หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ จัดท าขึ้น และจากการสืบค้นทาง  Internet 
ฯลฯ        

หลักการที่ ๕ เพิ่ม "ความมั่นใจ (More Confidence) 

         เพิ่มความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (Real 
Life Situations)     

         สรุปได้ว่าจากหลักการดังกล่าวหากน าไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่ตรงจุดและครอบคลุม วิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่มีสูตรส าเร็จตายตัวว่าจะต้องท า
ยังไง เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่สามารถ
พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นลักษณะของการสะสมความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนที่กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. ไทยแลนด์ ๔.๐ คืออะไร? 

ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆเปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ



๙๖๐ 

 

ให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้   ประเทศไทยใน
อดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเราแบ่งออกเป็นยุคดังนี้  

Thailand ๑.๐ ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ น าผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยัง
ชีพ 

Thailand ๒.๐ ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน 
เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น 

Thailand ๓.๐ (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซี
เมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการ ในช่วงแรก Thailand ๓.๐ เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับ
เติบโตเพียงแค่ ๓-๔% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ในขณะที่ทั่วโลกมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค  

Thailand ๔.๐ เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ
แบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จ าก  Traditional SMEsห รื อ  SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ รั ฐ ต้ อ ง ให้ ค ว าม ช่ วย เห ลื อ อ ยู่ ต ล อ ด เวล า  ไป สู่ ก า ร เป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า 
ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โมเดล
ของ Thailand ๔.๐ นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup 
เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบ
คลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุดก็จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่าน
กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงในยุคThailand ๔.๐  

ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายให้ได้ 

 

ที่มา : ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี,ประเทศไทย ๔.๐ สร้างเศรษฐกิจใหม่ 
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=1622 

https://th-th.facebook.com/drsuvitpage/posts/1396306724009387
ประเทศไทย ๔.๐%20สร้างเศรษฐกิจใหม่
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=1622


๙๖๑ 

 

ไทยแลนด์ ๔.๐ มีลักษณะอย่างไรและพัฒนาเรื่องใด 

ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่
สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลจริงต้องมี
การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้๙ 

๑ . กลุ่ ม อ าห าร  เกษ ต ร  และ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  เช่ น  ส ร้ า ง เส้ น ท างธุ รกิ จ ให ม่  (New Startups) ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี 
สุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
          ๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว เชน่ เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อ–ีคอมเมิร์ซ เป็นต้น 

๕ . กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
ส ไ ต ล์   เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร   เ ป็ น ต้ น 
            การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะส าเร็จต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม 
หรือ งานวิจัยต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียน
ประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการ
ส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเข้มข้น 

๕. นักศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

                                                            

๙ ดร.สุวิทย์ เมษอินทรี รมช.กระทรวงพาณิช,ประเทศไทย ๔.๐ สร้างเศรษฐกิจใหม่, แหล่งที่มา : 
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223. 

 

https://th-th.facebook.com/drsuvitpage/posts/1396306724009387
ประเทศไทย ๔.๐ สร้างเศรษฐกิจใหม่
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform & 
Entrance ๔.๐” ภายในงานมหกรรมการศึกษา Think Beyond ๔.๐ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept สาขาสยาม
โอเอซิส ชั้น ๑๓ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ มี
ความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ 
นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศ
ให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูป
การเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็น
หัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการ
ค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการส าคัญต่าง ๆ อาทิ การ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดท าแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น๑๐ 

ปรัชญาการศึกษาไทย 

 

 

คุณลักษณะผู้เรียนไปสู่ Thailand ๔.๐ ได ้ต้องมีดังต่อไปนี ้ 
๑) Critical Mind หรือ Smart Consumer  
๒) Creative Thinking  
๓) Productive Mind หรือ Product-Oriented  
๔) Responsible Mind”๑๑  
 

                                                            
๑๐ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ, การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐, [ออนไลน์],แหล่งที่มา: 

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/๕๔๐๒๗๔. 
๑๑ ไพฑูรย์  สินลารัตน์,การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ,  ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์,  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙, หน้า ๑๒. 

  ที่มา: ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ๒๕๕๙: ๑ 



๙๖๓ 

 

                   

 

ท่ีมา: คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. : ๒๕๕๘ 

๖. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ 

ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ คือกญุแจสู่ความส าเร็จเป็นอาวุธที่มีความส าคัญมา
กาในสนามการแข่งขันหางานท าเป็นปัจจัยในการเลื่อนต าแหน่ง ๒) จากการวิจัยของ International Herald Tribune ๒๐๐๗ 
พบว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากกว่า ๔๐๐ ล้านคน อีก ๓๐๐-๕๐๐ ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั่นเท่ากับ
คนใช้ภาษาอังกฤษประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านคนทั่วโลก๑๒  ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น 
ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออก
จากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ 
เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ในตลาดแรงงาน คือการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่แต่
การแข่งขันระหว่างคนด้วยกันเองอีกต่อไป แต่จะเป็นการแข่งกันระหว่างคนกับเทคโนโลยีด้วย ท าให้คนมีความเสี่ยงในการตก
งานมากขึ้น เพราะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ทักษะการท าซ้ าเป็น
ประจ า (Routine Skill) จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ที่มีปัญญาประดิษฐ์ 
เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ และระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตทั้งหมด๑๓ เป็นต้น ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์ และมี
                                                            

๑๒ วิกรม กรมดิษฐ์, มองโลกแบบวิกรม สู่ประชาคมอาเซียน, ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๓ ไกรยส ภัทราวาท, เปิดผลส ารวจทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑, แหล่งที่มา:  
<http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=570> 
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ต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า ทักษะใดที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ ๔.๐ ต้องการ จากรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic 
Forum มีทักษะ ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการ  ดังนี้ ๑. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. 
ความคิดสร้างสรรค์ ๔. การจัดการบุคคล ๕. การท างานร่วมกัน ๖. ความฉลาดทางอารมณ์ ๗. รู้จักประเมินและการตัดสินใจ ๘. 
มีใจรักบริการ ๙. การเจรจาต่อรอง ๑๐. ความยืดหยุ่นทางความคิด๑๔ 

รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาในระดับประถมโดยเฉพาะปฐมวัย 
จะต้องฝึกให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจ า รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล สามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ได้ถูกทิศ
ถูกทางและต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการ เพราะทุกวันนี้เรายังสื่อสารภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง รวมไปถึงการที่มีครูที่เก่ง คือ 
สามารถสร้างนักเรียนที่เก่ง ไม่ได้เป็นครูที่มีความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะครูเป็นรากฐานส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่
จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้ การศึกษาไทยในยุค ๔.๐ จึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบ
ตั้งแต่ประถม มัธยม อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา โดยงานวิจัยต่าง ๆ ของอุดมศึกษาต้องเอามาใช้ได้จริง เพราะอุดมศึกษา
เป็นส่วนส าคัญในการชี้น าสังคม  การศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การคิดวิเคราะห์ค้นคว้าสิ่งใหม่ แต่ไทยยังท่องจ าเพื่อไป
สอบถ้าเรายังไม่ ปรับตัวตอนนี้ เราอาจจะไม่ใช่สิ้นชาติ แต่จะหมดโอกาสในการสร้างชาติ ดังนั้นการศึกษาจะเป็ นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการยกระดับคุณภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand Economy ๔.๐ แต่ระบบการศึกษาที่จะตอบ
โจทย์นี้ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิค และการท่องจ าแต่ให้น้ าหนักกับการสร้างทักษะการเรียนรู้และปรับตัว
ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกต่างจากปัจจุบันที่เน้นการสอบอย่างเดียว๑๕ 

๗. บทสรุป 

     ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการ
แข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และ
ก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมใน
การเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ คุณลักษณะผู้เรียน
ไปสู่ Thailand ๔.๐ ได้ ต้องมี ๑) Critical Mind หรือ Smart Consumer ๒) Creative Thinking ๓) Productive Mind หรือ 

                                                                                                                                                                                                                      
 
๑๔ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เอกสารประกอบการประชุม OEC Forum ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการ ศึกษาของประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF 2015 – 2016). ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๕ อนันต์  ล้วนแก้ว, เสวนาเดินหน้าการศึกษาไทยอย่างไรให้ตอบโจทย์ ‘Thailand Economy 4.0’ จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์

การศึกษารุ่นใหม่, วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 :จัดโดยส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ และธนาคารโลก,๒๕๕๙, แหล่งที่มา : <http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1112>. 
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Product-Oriented  ๔) Responsible Mind  ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการอย่างในปี ๒๐๒๐ ดังนี้ ๑. ทักษะการ
แก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. ความคิดสร้างสรรค์ ๔. การจัดการบุคคล ๕. การท างานร่วมกัน ๖. ความฉลาด
ทางอารมณ์ ๗. รู้จักประเมินและการตัดสินใจ ๘. มีใจรักบริการ ๙. การเจรจาต่อรอง ๑๐. ความยืดหยุ่นทางความคิด ประเทศที่
ให้ความส าคัญทางด้านภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบประเทศอื่นๆ ผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีย่อมมีโอกาสมากกว่าในการ
ท างานทั้งในและต่างประเทศได้รับการสนับสนุนในการงานมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แตกฉานจะท าให้เราสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาของประเทศให้มีการพัฒนาขึ้น 
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https://www.gotoknow.org/posts/457133,%20สืบค้นเมื่อ%20๒๐%20มกราคม


๙๖๗ 

 

 

ศีล ๕ กับการสร้างสันติสขุในสังคม 
The Five Precepts and creating peace in society. 

สุขสรร  ทองที๑ 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาการท าร้ายร่างกาย ท าลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคม เพราะประชาชนไม่
รักษาศีลจึงมีการฆ่าสัตว์ ท าตามความปรารถนาที่มีตามธรรมชาติ ไปลักขโมยท าการทุจริตคอรัปชั่น ไปผิดสามีภรรยาของผู้อื่น
การกล่าวเท็จเพื่อหวังผลประโยชน์แก่เองการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วัตถุประสงค์ของการเขียน
บทความนี้เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาความหมายของศีล ๕ ๒. เพื่อวิเคราะห์ศีล ๕ ว่าสามารถสร้างสันติสุขในสังคมได้อย่างไร จาก
การศึกษาพบว่าหากประชาชนไม่รักษาศีลข้อแรกจะมีการท าร้ายร่างกายและฆ่ากันจนเป็นคดีอาญา เมื่อประชาชนรักษาศีล
ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ก็เกิดขึ้น ทรัพย์สินของประชาชนสูญหายน้อยลงจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น การยินดีพอใจใน
สิ่งทีตนเองมี การพอใจในคู่ครองของตนไม่เปลี่ยนคู่บ่อย ประชาชนจะได้ฟังแต่ค าจริงค าสัตย์ ค าที่เป็นสุภาษิต มีสติสัมปัชชัญญะ 
มีความรอบคอบเพราะไม่ดื่มเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
 

ABSTRACT 
 Problem of mayhem body stabbing life and asset of people heve rampage in society. Because 
people are not practice by 5Precepts (sila 5) haven killing animal. Avidity have in nature pinch pilfer and 
corruption do incorrect husband and wife others. Say the falsify for interest ownself and dring spirits 
alcohol it uncautionus. Article Objective are 1 . Study meaning implication 5  Precepts 2 .  for analysis 5 
precepts ( sila 5)  how to be able to creation Peace insociety ?. study research are Finding if people no 
practice Precepts 1 have mahem body and the murder has criminal case. When people keep Precepts 
kindness to fellowman. Assets people is not lost non corruption joyfulness delight property address . 
joyfulness spouse ownself no change mate hourly. People get subject real and say proverb non tell lie. 
People have consiosness reason carefully, Because people non ding alcohol fermented liquors be basic 
scatterbrained. 
 
๑. บทน า 

มนุษย์สองคนขึ้นไปเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในสังคมก็จะมีความขัดแย้ง มีการต่อสู้แข่งขันเพื่อให้
ได้มาหรือเพื่อความเป็นเจ้าของสิ่งที่มีอยู่จ ากัด เมื่อสิ่งของมีจ ากัดผู้ชนะจึงจะได้มาซึ่งสิ่งของนั้น ความขัดแย้งจะมากหรือน้อยก็
ขึ้นอยู่กับประเด็นของปัญหาที่ยกขึ้นมา ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากคือ ความขัดแย้ง
ของสังคมไทยที่ท าให้สังคมไทยแตกแยกและร้าวฉานกลายเป็นฝักฝ่าย ความขัดแย้งทางการเมืองมากจากเจตนามุ่งร้าย มุ่งล้าง
ผลาญชีวิตและทรัพย์สินด้วยจิตใจมีอคติ ขัดขัดแยง้เริ่มจากความคิดที่แตกต่างกันเหตุการณ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถ
ท าให้สังคมเกิดความสงบสุขที่แท้จริงได้ ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองกลายเป็นหัวข้อยอดนิยมที่มีการศึกษาวิจัย
กันอย่างกว้างขวางมากที่สุดหัวข้อหนึ่ง ค าอธิบายเกี่ยวกับความรุนแรงที่แตกต่าง กระทั่งขัดแย้งกันถูกผลิตออกมาเป็นจ านวน
มาก (ชัยวัฒน์  สถาอานนท์, ๒๕๕๓  : หน้า ๓๖) นอกจากนั้นปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมามากมายเช่น ปัญหาการลักขโมย
จักรยานยนต์และรถยนต์ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  จ านวนรถหาย ๖๖ คดี ๖๗ คดี และ 
๓๑ (จิรทีปต์ ธนาภรณ์. ๒๕๕๘  :  หน้า ๓.) คดีตามล าดับ ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างก็

                                                 
๑  อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เสียดายและต้องการได้ทรัพย์นั้นคืนนอกจากนั้นยังมีปัญหาครอบครัวแตกแยกเพราะการนอกใจคู่ครองท าให้ปัญหาไปตกอยู่กับ
เด็ก ปัญหาการพูดโกหกไม่พูดความจริงหรือพูดความจริงไม่หมด พูดเฉพาะส่วนที่ตะจะได้ประโยชน์ท าให้สังคมไม่ได้รับความจริง 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาเด็กเร่ร่อน ฯลฯ ตามมามากมาย 
 เมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาที่ประชาชนนับถือมากที่สุด  ควรจะเข้ามามีบทบาทในการก าหนด
แนวทางเพื่อท าให้สังคมเกิดความสงบสันติสุขได้ เพราะพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่เป็นสากลนอกจากนั่นการรักษาศีลห้ายัง
มีประโยชน์มากมายที่พอสรุปได้คือ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่บุคคล เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนในสังคม และเพื่อประโยชน์แก่ตัวศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต) ๒๕๕๕  :  หน้า ๕๖ – 
๕๗) บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ      ๑. เพื่อศึกษาความหมายของศีล ๕ ๒. เพื่อวิเคราะห์ศีล ๕ ว่าสามารถสร้างสันติสุขใน
สังคมได้อย่างไร ค าถามหลักคือศีลห้าจะท าให้สังคมมีสันติสุขอย่างไร จึงเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เขียนบทความเรื่องนี้  
 
๒. ความหมายของศีล ๕ 
 
 ศีล คือข้อปฏิบัติที่ก าหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖  
: หน้า ๑๑๐๓)  
 ศีล หมายถึง ความปกติ หิน พึ่ง เย็น (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๒๕ : หน้า ๓๗.) 
 ศีลในวิสุทธิมรรคกล่าวศีลไว้ ๔ ประการคือ 
 ๑. ปาฏิโมกข์สังวรศีล คือศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ส ารวมด้วยปาฏิโมกข์สังวรอยู่ ถึงพร้อมด้วย
อาจาระ(ความประพฤติ) และโคจร (การเที่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษมาตรว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบาททั้งหลาย 
 ๒. อินทรีย์สังวรศีล คือศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือเอานิมิต (รูปทรง) และไม่ถือเอาอนุ
พยัญชนะ (แยกสัดส่วน เช่น ตา หู เป็นต้น) ถึงความส ารวมด้วยจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ์ ชื่อว่าอินทรีย์
สังวร” 
 ๓. อาชีวปาริสุทธิ คือ “ภิกษุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะมีการล่อลวง ป้อยอ และการแสวงหาลาภด้วยลาภเป็นต้น ชื่อว่า 
อาชีวปาริสุทธิ” 
 ๔. ปัจจยสันนิสิตศีล คือการบริโภคปัจจัย ๔ อันบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณา “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพจีวรเพียง
เพื่อบ าบัดความหนาวเป็นต้น” (พระพุทธโฆษาจารย์, ๒๕๓๒  :  หน้า ๓๓ – ๓๔) 
 สร้าง หมายถึง เนรมิต บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อ านาจ, ท าให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น สร้างบ้าน สร้างเมือง 
ฯลฯ 
 สันติสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากความสงบ เช่น รัฐบาลบริหารประเทศเพ่ือสันติสุขของประชาชน 
  
๓. ความส าคัญของศีล ๕ 
 ก่อนที่จะให้ประชาชนมารักษาศีลมีความจ าเป็นจะต้องกล่าวถึงความส าคัญของศีลว่ามีความส าคัญอย่างไร เพื่อจะเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนสนใจต้องการที่จะรักษาศีลสรุปเป็นข้อได้ดังนี้ 
 ๑. ศีลมีความส าคัญต่อการควบคุมกาย วาจา และใจให้เรียบร้อย ท าให้สังคมสงบร่มเย็นและเป็นสุข 
 ๒. ศีลมีความส าคัญต่อการอยู่รว่มกันในสังคม หากคนในสังคมขาดศีล สังคมนั้นจะมีปัญหาตามมามากมาย 
 ๓. ศีลเป็นระบบการควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต มีผลต่อกิจกรรม พฤติกรรม ความเป็นอยู่ของคน
ในสังคม 
 ๔. ศีลมีความส าคัญและเป็นหัวใจในการปฏิบัติธรรม อันส าคัญตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งเริ่มต้นจาก
ศีล สมาธิ ปัญญาตามล าดับ 



๙๖๙ 

 

 

 ๕. ศีลมีความส าคัญต่อความเป็นมนุษย์ของคน คนกับมนุษย์เหมือนกันเพียงร่างกาย แต่แกตกต่างกันที่ศีล หากคนไม่มี
ศีลก็อาจจะร้ายกว่าสัตว์ (ส าลี  รักสุทธี, ๒๕๔๓  :  หน้า ๑๓ – ๑๔.) 
 จากความหมายและความส าคัญของศีล ๕ อาจสรุปได้ คือข้อปฏิบัติที่ก าหนดทางกาย วาจา ใจ มีความปกติไม่
เบียดเบียน ไม่ท าร้าย ไม่ฆ่าใคร มีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันของสังคม เพื่อขัดเกลาสังคมให้ประชาชนเป็นคนดี ศีลถือว่ามี
ความส าคัญในการด ารงค์ชีวิตของคนในสังคม 
 
๔. วิเคราะห์ศีลกับการสร้างสันติสุขในสังคมได้อย่างไร 

หากสังคมไหนก็ตามถ้ามีการแก่งแย่งชิงดีกันของคนในสังคมสังคมก็จะเกิดวิกฤตไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม ถ้า
ประชาชนมารักษาศีลแล้วจะเกิดความสงบสุขได้อย่างไรนั้นก็จะได้วิเคราะห์ศีล ๕ เป็นข้อ ๆ เพราะทุกประเทศในโลกนี้มี
กฎหมายอาญาซึ่งกล่าวถึงเกี่ยวกับการกระท าความผิด และกฎหมายแพ่งซึ่งใช้ส าหรับเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท า
ความผิดทางอาญา แต่ก็ไม่สามารถที่จะท าให้ประเทศต่างๆ เกิดความสันติสุขได้ ถ้าประชาชนนับถือศีลแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ไม่
มีความจะเป็นจะต้องใช้ แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจึงมีค ากล่าวใน
เชิงดูหมิ่นว่า “แย่งกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศสวาท แย่งอ านาจกันไปครอง” ซึ่งเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของสัตว์โลก
ซึ่งก็รวมกับมนุษย์ด้วย แต่ว่ามนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ที่การมีศีลธรรมและจริยธรรมคอยคุ้มครองไม่ให้มนุษย์ ได้แสดง
พฤติกรรมบางอย่างออกมาพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบ่งเป็นสองประการคือ พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก
อิทธิพลของกลุ่ม (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. หน้า ๓๓) กฎหมายที่มีอยู่แม้จะมีบทลงโทษที่
รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตแก่ผู้กระท าผิด แต่ก็ยังมีคนที่พยายามที่จะกระท าความผิดเหล่านั้นอยู่  ศีลห้าก็จะวิเคราะห์ไปทีละข้อ
ดังนี ้

ศีลข้อแรก ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการท าให้สัตว์มีชีวิตตาย พระอริยบุคคลทั้งหลาย
มีเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์ วางอาวุธและศัตราแล้ว บุคคลจะผิดศีลข้อนี้จะต้องกระท าครบองค์ประกอบของการกระท าความผิด
จึงจะถือว่าผิดศีลคือ สัตว์มีชีวิต รู้ว่าสัตว์มีชีวิต มีความคิดหรือเจตนาจะฆ่า มีความพากเพียรพยายามที่จะฆ่าและสัตว์นั้นตาย
ด้วยความพากเพียรพยายามนั้น เจตนาชื่อว่าศีล โดยความผิดศีลข้อแรกที่มี่การที่ท าให้คนตายมากมายเป็นล้านคือสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งสาเหตุของสงครามสรุปได้ ๔ ประการดังนี ้

๑. สาเหตุทางจิตใจ จิตใจของมนุษย์ท าให้เกิดสงครามได้โดยเฉพาะชนชั้นผู้น าประเทศหวาดกลัวไปว่าตัวเองจะอยู่ไม่
รอด กลัวว่าชาติอื่นจะยกทัพมาตี หวาดระแวงสงสัย มีจิตใจโลภมาก อยากได้ของคนอื่นเขามาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบด้วย
เหตุผลจึงใช้ก าลังเข่นฆ่า มีจิตใจกระหายอ านาจ มีจิตใจอาฆาตพยาบาท 

๒. สาเหตุทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเกิดจากพวกจักรวรรดินิยมท าการรุกรานชาติอื่น แสวงหาอ านาจใหม่เพื่อแก่งแย่ง
ตลาดการค้าเพื่อค้นหาแห่งทรัพยากรและวัตถุดิบ ท าให้เกิดการต่อสู้ฆ่าฟันกัน เช่น อังกฤษกับฝรั่งเศสเพื่อแย่งอินเดีย เป็นต้น 

๓. สาเหตุทางการเมือง มักจะเกี่ยวข้องกับความพยายามรักษาสมดุลซึ่งอ านาจ การท าสนธิสัญญากับการละเมิด
สนธิสัญญา การไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของชนหมู่น้อย ซึ่งท าให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งบางครั้ง
เรียกว่าปฎิวัติหรือท ารัฐประหาร ซึ่งท าให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ประชาชนส่วนมากไม่พอใจจึงท าให้เกิดการต่อสู้เพื่อ
ล้มรัฐบาล 

๔. สาเหตุทางสังคม เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เช่น การหลงชาติ โดยฮีตเลอร์หลงวว่าชาติตัวเองเก่งกว่าชาติอื่น ๆ ซึ่งมีความ
เจริญก้าวหน้าการแข่งขันกันสะสมอาวุธ การเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา (ศิโรตม์  ภาดสุวรรณ, ๒๕๒๕. หน้า ๑๙๓ – ๑๙๕.) 

การฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตจะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัตว์ที่เราฆ่า การฆ่าสัตว์ใหญ่จะมีบาปมากกว่าฆ่าสัตว์น้อย เจตนาใน
การฆ่ามากน้อยเพียงใด มีคุณมากน้อยขนาดไหน เช่น การฆ่าบิดา มารดาถือว่ามีโทษมาก ห้ามนิพพานห้ามสวรรค์ ในประมวล
กฎหมายอาญาก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดการฆ่าคนตายไว้ในมาตรา ๒๘๘ ว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต ... 
(พิชัย  นิลทองค า. ๒๕๔๘. หน้า ๒๘๕) เมื่อเปรียบเทียบศีลและความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศของสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมืองชลบุร ีจ.ชลบุรีต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 



๙๗๐ 

 

 

ประเภทความผิด ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
 รับแจ้ง 

(ราย) 
จับกุม 
 (ราย) 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

๑.ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ๗๙ ๕๐ ๑๒๐ ๑๑๐ ๖๙ ๔๘ 
- ฆ่าผู้อื่น ๔ ๑ ๑๐ ๙ ๕ ๕ 
- ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ๕ ๒ ๕ ๔ ๔  ๓ 
- พยายามฆ่า ๑๔ ๕ ๑๑ ๕ ๑๓ ๑๐ 
- ท าร้ายร่างกาย ๓๗ ๒๒ ๗๗ ๖๓ ๒๗ ๑๗ 
- อื่น ๆ  ๑๙ ๙ ๑๗ ๗ ๒๐ ๑๓ 
ตารางที่ ๑ ที่มา : (จิรทีปต์ ธนาภรณ์. ๒๕๕๘  : หน้า ๓.) 

เมื่อดูจากสถิติความผิดเกี่ยวกับศีลข้อหนึ่งในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีในปี ๒๕๕๖ มี ๗๙ คดี ต่อมาปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น 
๑๒๐ คดี ในปี ๒๕๕๘ คดีลดลงเหลือแค่ ๖๙ คดี ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการส่งเสริมของมหาเถรสมาคมก าหนดให้แต่ละวัด
ท าการชักชวนและให้ประชาชนรักษาศีลห้า มีโครงการส่งเสริมศีลห้ามากมายทุกวัดต้องท างานในเชิงรุก คือชักชวนประชาชนมา
รักษาศีลโดยการขึ้นป้ายเกี่ยวกับศีลห้า เช่น งานส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฯลฯ 
จากการสรุปคดีอาญาศาลชั้นต้นสรุปคดีของศาลยุติธรรมในปี  ๒๕๕๖ จ านวน ๖๓๕,๘๖๘ คดี ปี ๒๕๕๗ มี ๖๒๐,๖๙๔ คดี 
(ส านักแผนและงบประมาณ. ๒๕๕๘. หน้า ๙), คดีเหล่านี้ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันมาก 

พระพุทธเจ้ายกศีลข้อปาณาติบาตมาไว้เป็นข้อแรกของศีลห้าเพราะชีวิตส าคัญที่สุด ยกตัวอย่าง เช่นหากคุณฆ่าคนตาย
คนหนึ่งคนปัญหาจะตามมามากมาย ภรรยาต้องขาดสามี ลูกต้องขาดพ่ออันเป็นเสาหลักของครอบครัว ครอบครัวต้องสูญเสียพี่ 
น้อง ลุง ป้าต้องเสียหลานไป การยิงนกเพื่อน ามาท าอาหารหากแม่นกถูกยิงตายลูกนกก็ต้องตายเพราะอดอาหาร การท าลายชีวิต
เป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย แต่เมื่อท าลายไปแล้วไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาแทนได้ ชีวิตเป็นสิ่ งที่มีค่าเพราะเมื่อตายไปแล้วทรัพย์สิน
ของมีค่าต่างๆ ก็ไม่มีความหมายส าหรับคนที่ตาย การส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลก็จะช่วยให้สังคมเกิดความสุขสงบสันติได้ 
เพราะหากคิดว่าเรารักสุข เกลียดทุกข์ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นมารักแก มาเบียดเบียนไม่ต้องการให้คนอื่นมาท าร้าย สั ตว์อื่นก็
เหมือนกัน สัตว์เหล่านั้นก็มีความสะดุ้งและกลัวต่อความตายเหมือนกัน คนที่เคยเลี้ยงวัวหรือควายคงเคยเห็นเวลาขายสัตว์
เหล่านั้น เมื่ออยู่บนรถจะสังเกตเห็นน้ าตาสัตว์เหล่านั้นไหล แสดงว่าสัตว์เหล่านั้นนั้นก็คงจะหวาดหวั่นและกลัวต่อความตายที่จะ
มาถึง การรักษาศีลข้อที่หนึ่งจึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเมตตา มีความกรุณาต่อมนุษย์และคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายด้วย 
การฆ่าสัตว์นั้นคนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ถ้ามีคนกล่าวว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อ
เป็นอาหารของเสือ เป็นอาหารของสิงห์โตบ้างความคิดเหล่านี้อาจเปลี่ยนไป บางครั้งถึงจะไม่ฆ่าแต่ท าไปเพื่อความสนุกสนานโดย
คิดว่าเป็นการแข่งกีฬา เข่น กัดจิ้งหรีด การชนไก่ การชนวัว การกระท าเหล่านี้ถึงแม้ศีลจะไม่ขาด แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการขาด
ความเมตตา ขาดความกรุณา 

การไม่รักษาศีลท าให้เกิดคดีและความเสียหายแก่ชีวิตและเศรษฐกิจมากมาย ในสมัยก่อนสังคมเกิดความสงบสุขเพราะ
วันหยุดของราชการคือวันพระ พอวันหยุดประชาชนก็พาครอบครัวไปวัดฟังธรรมรักษาศีล นอกจากนั้นวรรณกรรมต่างๆ เมื่อ
ประชาชนได้อ่านได้ฟังก็ไม่กล้าที่จะล่วงละเมิดศีลคือวรรณกรรมเรื่อง เตภูมิกถา(ไตรภูมิพระร่วง) เมื่อฟังเกี่ยวกับปาณาติบาตแล้ว
ก็จะเกิดความกลัว เพราะหลังจากตายแล้วก็จะถูกยมบาลจับไปลงโทษในนรก แม้บางคนเกิดมาอายุสั้น เป็นโรคมากก็เพราะผิด
ศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต ใจดุร้าย ชอบการฆ่าฟัน ไม่มีความเอ็นดูในชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ชอบเบียดเบียนสัตว์
ทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบาย ทุคติ นรก เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นคนอายุสั้น เป็นคนมีโรคมาก (แสง  จันทร์งาม. ๒๕๒๕  
:  หน้า ๑๙๓ – ๑๙๕.) คนไทยยังมีเทศกาลอีกอย่างที่ท าให้ประชาชนมีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์คือ เทศกาลกินเจ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ประการแรก กินเจเพื่อสุขภาพคนที่กินอาหารเจติดต่อกันจะท าให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ใน
สภาพสมดุล สามารถขับของเสียในร่างกายได้ปรับการหมุนเวียนของโลหิต ประการที่สอง เพื่อเว้นกรรม ซึ่งการฆ่าสัตว์อื่นเอามา
เพื่อเป็นอาหารเป็นการสร้างบาป ถึงแม้เราจะไม่ได้ฆ่าเองก็ถือว่าเป็นสาเหตุท าให้ผู้อื่นฆ่า ท าให้ผู้ฆ่าและผู้กินมีอายุสั้น เกิดโรคภัย
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ต่างๆ ประการสุดท้าย เพื่อให้จิตใจของผู้กินเจมีความเมตตาต่อสัตว์ มีคุณธรรมและมีจิตใจที่ดีงามว่าเนื้อที่กินเข้าไปก็มีเลือดมี
เนื้อเหมือนมนุษย์ แต่น่าเสียดายที่เทศกาลกินเจมีแค่สิบวันและมีครั้งเดียวในรอบปี ถ้าเทศกาลมีปีละสองครั้งก็น่าจะเป็นเรื่องดี
รัฐจึงต้องหันมาส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลกันอย่างจริงจัง เพื่อสร้างให้สังคมเกิดความสันติสุขสงบร่มเย็น ให้ประชาชนมีความ
เมตตามีความกรุณา มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงไม่กล้าทีจ่ะเบียดเบียนและท าลายสัตว์ที่มีชีวิต 

 
ศีลข้อ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการลักขโมย หลอกลวงและแย่งชิงสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาต

หรือไม่ให้ด้วยความเต็มใจ ทรัพย์ในที่นี่แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ อสังหาริมทรัพย์ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ มีที่ดิน บ้านที่ปลูก
อย่างถาวรและสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ได้ เช่น ช้าง ม้า แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นต้น ถ้าจะ
ถือว่าศีลขาดต้องครบองค์ประกอบของความผิดศีลข้อนี้คือ ของที่เขาหวงแหน รู้ว่าเจ้าของเขาหวงแหน ตั้งใจจะลักของเขา 
พยายามเพื่อลักของเขา และได้ทรัพย์สินนั้นไปด้วยความพากเพียรพยายามนั้น หากประชาชนรักษาศีลข้อนี้ก็เป็นการคุ้มครอง
รักษาทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เมื่อกล่าวถึงการลักขโมยคือการมีเจตนาท าลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งแบ่ง
ลักษณะของการลักขโมยแบ่งออกเป็น ๑๓ อย่างคือ 

๑. ลัก ไดแ้ก่การขโมยเอาทรัพย์ของผู้อื่นในเมื่อเจ้าของไม่รู้ไม่เห็น 
๒. ชิงหรือวิ่งราว เช่น มีคนน าทรัพย์สินไปหรือติดตัวไป ชิงเอาทรัพย์นั้นไป 
๓. ลักต้อน เช่น ลักโค กระบือ เป็นต้น 
๔. แย่ง เช่น คนถือขอตนแล้วแย่งเอาเสียมาเป็นของตน 
๕. ลักสับ เช่น ของอย่างเดียวกันแต่ราคาของเราถูกกว่า สับเปลี่ยนเอาของคนอื่นที่มีราคาแพงกว่า 
๖. ตู่ ได้แก่การเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน จะเป็นการตู่ด้วยวาจาหรือด้วยการท าหลักฐานด้วย 
๗. ฉ้อ เช่น รับฝากของไว้แล้วโกงเอาเสีย คือบอกเจ้าของว่าคืนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้คืน 
๘. ยักยอก เช่น เจ้าหน้าที่คลังพัสดหุรือรักษาเงิน ยักยอกเอาของและเอาเงินซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
๙. ตระบัด เช่น การขนของหนีภาษี เมื่อผ่านด่านเก็บภาษีของมีมากก็ซ่อนเสียให้เห็นของน้อย เพ่ือจะได้เสียภาษีน้อย 
๑๐. ปล้น ได้แก่ บุคคลหลายคนชักชวนการท าโจรกรรม เพื่อเอาทรัพย์ของคนอื่น 
๑๑. หลอกลวง เช่น ท าบัตรปลอม ท าเครื่องตวง ท าธนบัตรปลอม 
๑๒. กดขี่หรือกรรโชก เช่น ท าให้เจ้าของทรัพย์หวาดกลัว แล้วขู่เอาทรัพย์ 
๑๓. ลักซ่อน เช่น มีคนท าของตก แล้วใช้วัสดุอื่นกลบเอาไว้เพ่ือไม่ให้เจ้าของเห็น 
แต่การถือเอาทรัพย์สินไปโดยวิสาสะหรือความคุ้นเคยกัน เจ้าของอนุญาตไว้ก่อน เจ้าของพอใจเมื่อเราเอาทรัพย์นั้นไปก็

ไม่ถือว่าผิดศีลการกระท าผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดศีลข้อลักขโมย วิธีแก้กระท าได้โดยให้ลดความอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นที่
เขาหามาได้ด้วยก าลังแรงกายกว่าจะได้มา ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อก าลังสติปัญญา จากการท าวิจัยเกี่ยวกับการลักขโมย
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นสรุปมาจากสาเหตดุังต่อไปนี ้ 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ป้องกันไม่เพียงพอที่จะตรวจและควบคุมรักษาพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมได้ทั่วถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล 
ทางเปลี่ยว หรือตรอกที่มีผู้สัญจรน้อย ยามวิกาล เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือไม่มีการป้องกันอาชญากรรมก็สามารถ
กระท าได้ง่าย 

๑. การที่เจ้าของทรัพย์หรือบุคคลขาดความระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน เช่น ไปปิดประตู 
หน้าต่าง ทางเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่เก็บทรัพย์สินไม่มีคนเฝ้า ทอดทิ้งไว้ที่ห่างไกลเป็นต้น (มนู  เมฆหมอก. ๒๕๓๕  : 
หน้า ๑๓ – ๑๔)  

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ถือว่าเป็นปัญหาการขโมยในระดับชาติ ท าให้
งบประมาณของชาติสูญเสียไปจากโครงการต่างๆ เป็นหลายหมื่นล้าน เช่น โครงการโฮปเวลล์ โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียคลอง
ด่าน คดี ปรส. เป็นต้น โครงการเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลย แต่กลับสูญเสียเงินจะไปจ านวนมาก ส าหรับ
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับคอรัปชั่นสรุปไดค้ือ 
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๑) ด้านกฎหมาย รัฐต้องมีบทบาทอย่างเด็ดขาดและอย่างหนัก กฎหมายควรมีบทลงโทษในแง่ผู้รับและผู้ให้ ทั้งสองฝ่าย
เกิดความเข็ดหลาบโดยผู้รับจะเกรงกลัวและผู้ให้ไม่กล้าท า เช่น จ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

๒) ด้านราชการ รัฐต้องพยายามก าจัดข้าราชการที่มักทุจริตต่อหน้าที่ให้ออกไปจากหน่วยงานโดยเร็ว หรือลงโทษ
ตักเตือนตามกรณี และควรให้มีการแสดงทรัพย์สินก่อนและหลังด ารงต าแหน่งทุกครั้งและทุกคน 

๓) มีระบบหมุนเวียนในการท างาน การหมุนเวียนต าแหน่งงานช่วยให้ไม่ให้มีการผูกขาดหรือการสร้างอิทธิพลใหม่ใน
หน่วยงานเกินไป 

๔) ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการให้สูงขึ้น และให้สวัสดิการแก่ผู้อยู่ ในต าแหน่งต่างๆ ให้เพียงพอแก่การครองชีพตาม
ฐานะ 

๕) ให้การศึกษาและปลูกฝังค่านิยมที่ดีกี่ประชาชนในประเทศด้วยพัฒนา การปลูกฝังค่านิยมผู้ใหญ่หรือผู้น าจะต้องท า
ตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี

๖) เร่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ดี ความเจริญทางการเมืองบนพื้นฐานของ
การมีการศึกษาจะท าให้ประชาชนรู้ทันเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน (วราวุธ  สุวรรณฤทธิ์และคณะ. ๒๕๔๗  : หน้า ๑๑๗)  

การป้องกันการลักขโมยที่เรียกว่าการทุจริตและคอรัปชั่นโดยใช้วิธีการทางกฎหมายเป็นไปได้ยากมาก เพราะคนที่ท า
การทุจริตมีวิธีการที่แยบคายและลึกซึ้ง การใช้กรรมวิธีการคดโกงโดยเฉพาะการท าเอกสาร การแต่งบัญชีให้ไม่ตรงกับความจริง 
กว่าจะสืบหาคนที่กระท าความผิดมาลงโทษได้ กฎหมายเหล่านี้แม้จะมีบทลงโทษที่รุนแรงแต่ก็ไม่สามารถจะบังคับให้มี
ประสิทธิภาพได้ จากการสรุปคดีเกี่ยวกับการลักขโมยในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ดังนี้ ในปี ๒๕๕๖ 
จ านวน ๒๗๗ คดี ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๗๕ คดี และปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘๘ คดี ซึ่งคดีเหล่าน้ีก่อให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สิน
และเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก แต่การปลูกจิตส านึกคุณธรรมให้กับข้าราชการและนักการเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี หากมีการ
ออกกฎหมายเหมือนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่ก าหนดให้ชายไทยที่จะเข้ารับราชการจะต้องบวชก่อน หรือให้องค์ กรรัฐ 
เอกชน รัฐวิสาหกิจต้องเข้าปฏิบัติธรรมก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแก่สังคม ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่เป็นสังคมชนบทที่ปลูกบ้าน
ติดกันโดยไม่ต้องสร้างรั้วหรือสร้างก าแพงสูง ใครเข้าออกบ้านหรือชุมชนก็สามารถจะรู้ได้ รั้วที่ดีคือเพื่อนบ้านที่คอยสอดส่องดูแล
ซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันแม้ห้องติดกันยังไม่รู้จักกัน แม้แต่บ้านก็สร้างก าแพงสูงล้อมรอบและติดตั้งทีวีวงจรปิดไว้เพราะความไม่
ไว้เน้ือเช่ือใจกัน  

การส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อนี้ถือว่าเป็นการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งได้มาโดยก าลัง
ความสามารถ ไม่ปรารถนาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางไม่ชอบ ให้พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ตนได้ การบังคับใช้กฎหมาย
ถึงแม้จะมีความรุนแรงผู้กระท าความผิดก็ไม่กลัว แต่การใช้กฎแห่งศีลธรรมหรือศีล เข้ามาช่วยในการก ากับจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ใครที่ท าการทุจริตคอรัปชั่นต้องถูกประชาชนประณามโดยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและ
องคมนตรีได้ให้โอวาท “…ใครก็ตามที่ทุจริต หรือร่วมมือกับคนทุจริต ต้องเรียกว่า เขาเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ค าว่าทรยศเป็นค าที่น่า
อับอายมาก ถ้าเขาทุจริต หรือร่วมมือกับคนที่ทุจริต เขาจะต้องเป็นคนที่เราเรียกว่า ทรยศต่อชาติ  เราต้องเลิกคบค้าสมาคมกับ
คนเหล่านี้ ไม่ยกย่องนับถือ ไม่กราบไหว้คนโกง องค์กรโกง…” ต้องใช้ประชาชนหรือศีลธรรมกดดันจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
กฎหมายการใช้กระบวนการทางกฎหมายใช้เวลานาน เพราะต้องสู้กันสามศาลคือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การใช้
กระวนการทางศีลธรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นด้วย การรักษาศีลข้อสอง
จะต้องควบคู่กับสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเมื่อประชาชนรักษาศีลข้อนี้ประชาชนก็ไม่ต้องกลัวทรัพย์สินหายไม่ต้อง
กลัวการลักขโมย สังคมก็จะเกิดความสงบสุขเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในทรัพย์สินของตน ไม่แสวงหามาในทางที่ชอบ 

 
ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อนี้มีเจตนาให้ชายหญิงมีสามีหรือ

ภรรยาคนเดียว ให้มีความพอใจยินดีในคู่ครองของตนเท่านั้น จะถือว่าผิดศีลก็ต่อเมื่อการกระท าครบองค์ประกอบของความผิด
คือ หญิงต้องห้าม มีจิตคิดจะเสพ พยายามเพื่อจะเสพ มีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่เป็นอริยบุคคลจะไม่ล่วงละเมิดศีล การท าผิดศีลถือเป็น
การล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ให้ความเคารพเกรงใจคูครองของตนเอง ปัญหาการหย่าร้างเพราะคู่ครองของตนเองนอกใจ
ไปมีคนอืน่เป็นจ านวนไม่น้อย การผดิศีลส าหรับผู้หญิงแยกเป็น ๓ ประเภทคือ 



๙๗๓ 

 

 

๑. หญิงมีสามี หมายถึงหญิงที่อยู่กินกับผู้ชายในฐานะสามีภรรยากันอย่างเปิดเผย จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หญิง
ประเภทนี้จะหมดภาวะเป็นหญิงต้องห้ามต่อเมื่อสามีตายแล้วหรือได้บอกอย่าขาดจากสามี ส่วนหญิงที่มามี ถูกคุมขังก็ยังถือว่า
สามี เว้นแต่จะอย่าขาดกันแต่ถ้าเป็นกฎหมายไทยถ้าสามีหรือภรรยาจงใจจะทิ้งร้างกันหน่ึงปีก็สามารถจะฟ้องหย่าได้  

๒. หญิงมีญาติปกครอง คือหญิงที่ไม่มีอิสระในตนเองเพราะมีคนปกครองดูแลอยู่ ต้องพึ่งพาพ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อาหรือผู้มี
อุปการคุณซึ่งถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ ใครต้องการได้หญิงประเภทนี้ไปเป็นภรรยาจะต้องให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอจากผู้ปกครองให้ถูกต้อง
ตามประเพณี ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับบุคคลที่จะมาเป็นภรรยา กฎหมายก าหนดให้คนที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบรรลุนิติภาวะคือไม่
ต้องอยู่ในปกครองของพ่อแม่ สามารถจะตัดสินใจบางเรื่องด้วยตนเอง 

๓. หญิงมีจารีตรักษา หมายถึง หญิงมีศีลธรรม กฎหมายหรือจารีตรักษาคุ้มครอง เช่น หญิงที่ประพฤติพรหมจรรย์ บวช
เป็นภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณรี แม่ชีหรือหญิงที่สมาทานศีลอุโบสถ 

หญิงสามประเภทนี้ห้ามผู้ชายไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะจะผิดศีล ส่วนผู้ชายนั้นก็มีจารีตห้ามไว้เหมือนกัน เช่น พี่เขย 
น้องเขย สามเณร แต่โดยธรรมเนียมแล้วผู้ที่เป็นเศรษฐีที่มีเงิน มีอ านาจก็สามารถจะมีภรรยาได้หลายแต่ทุกคนต้องไม่ล าบาก 
การรักษาศีลข้อสองท าประชาชนมีความยับยั้งชั่งใจตัวเอง ให้มีความพึงพอใจในคู่ครองของตนเองไม่ปล่อยให้จิตใจหมกมุ่ นใน
กามารมณ์ การนอกใจคู่ครองของตนเองน ามาซึ่งโรคร้ายคือโรคเอดส์ เพราะคนไทยไม่นิยมสวมถุงยางอนามัย ผู้ ที่นิยมหรือ
ยินยอมสวมถุงยางส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน รองลงมาคือลูกค้าวัยสูงอายุ (ร้อยละ ๓๕.๓ และ ๒๘.๘ ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้อง
กันในหลายแหล่งว่าวัยรุ่นหนุ่มไม่สู้นิยมใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (ภัสสร  สิมานนท์. ๒๕๓๔  : หน้า ๗๙) การท าผิดศีล
เป็นที่มาของโรคอันตราย ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์มีอุปสรรคคือ ประการแรกทางการแพทย์ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาวัคซีนและในทางด้านพฤติกรรมไม่สู้ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น (ภัสสร  สิมานนท์. ๒๕๔๑. หน้า ๔๒) การไม่ใช้ถุงยางของวัยรุ่นเพราะต้องการแบบธรรมชาติ หากประชาชน
ในสังคมหันมารักษาศีลข้อสามจะท าให้สังคมสงบสุขได้ เพราะประโยชน์ของศีลมี ๔ ประการคือ 

๑. ท่านห้ามเพื่อป้องกันความส าส่อนทางเพศ ซึ่งมีอยู่มากมายในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน เห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงแล้วจึงไม่
ควรท าเช่นนั้น 

๒. เพื่อป้องกันความวุ่นวาย การเบียดเบียน เพราะเรื่องกามเป็นเหตุ จะเห็นได้ว่าการเข่นฆ่ากัน ท าร้ายร่างกายกัน และ
ทะเลาะวิวาทเพราะกาเมสุมิจฉาจาร 

๓. ชายย่อมหวงแหนหญิงผู้เป็นภรรยาของตนเอง หญิงย่อมหวงแหนชายผู้เป็นสามีของตน มารดาบิดาย่อมหวงธิดาของ
ตน เมื่อธิดาเหล่านั้นอยู่ในวัยศึกษาหรือแม้พ้นวัยศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ท าพิธีแต่งงานถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมหรือตาม
ประเพณีนิยม 

๔. ความสุขทางกามไม่มีวันพอ บุคคลจะลงทุนสร้างบาปเพื่อแลกกับความสุข แต่ความสุขในกามนั้นเป็นความสุขแค่ครั้ง
คราว (วศิน  อินทสระ. ๒๕๔๒. : หน้า ๒๓๘ – ๒๓๙)  

การส่งเสริมให้ประชาชนมีการส ารวมในกาม คือการพอใจในคู่ครองของตนเองท าให้ประชาชนมีความยังยั้งชั่งใจ ไม่
ปล่อยอารมณ์ไปตามกิเลสครอบง า แม้ผู้มีคู่ครองแต่งานแล้วยังประพฤตินอกใจ การงดเว้นจากกามคุณด้วยความตั้งใจถือศีลเป็น
สมาทานวิรัตไมได้งดเว้นมาก่อนมีโอกาสที่จะประพฤติผิดเรียกว่าสัมปัตตวิรัต การงดเว้นได้เป็นสมุจเฉทวิรัต เมื่อไม่ปรารถนาให้
ใครละเมิดล่วงล้ าในสิ่งที่รักหวงแหนของตนก็ไม่ควรล่วงละเมิดของบุคคลอื่น ถ้าหากทุกคนมีความคิดว่าทุกคนคิดว่าเป็นญาติพี่
น้องของตนก็จะไมกล้าผิดศีลข้อนี้ด้วยอาศัยความเมตตาเป็นเครื่องป้องกันความใคร่ ในการถือศีลจะต้องควบคู่กับธรรมคือกาม
สังวร การส ารวมในกาม ได้แก่การระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด แต่ให้ตั้งใจในการปฏิบัติชอบ เมื่อเป็นเยาวชนก็ควบคุม
ร่างกายเว้นจากเหตุชักจูงต่างๆ เช่น หนังสือและภาพยนตร์ลามก อันเป็นเหตุยั่วกามราคะ รักษาประเพณีอันดีงามของไทยตามที่
ผู้รู้ได้ท าการอบรมสั่งสอนไว้ ส่วนสามีภรรยาทางพระพุทธศาสนาสอนให้สามีสันโดษ คือพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตน สามีภรรยา
กันเมื่อมีคู่ครองของตนนอกใจก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการเลิกราหรือการหย่าร้างกันเมื่อปัญหาเกิดขึ้นสามีและภรรยาก็จะต้องคุย
กันด้วยเหตุและผล เป็นที่มาของความไม่ไว้วางใจกันหากมีการส ารวมสังวรในกามคุณสามีภรรยากันก็จะประคับประคองชีวิต
ครอบครัวให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ความส่วนภรรยาให้มีความซื่อตรงในสามีของตนเพื่อให้อยู่เป็นคู่ครองกันตลอดไป 

 



๙๗๔ 

 

 

ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเว้นจากการพูดเท็จ ซึ่งเป็นกรรมกิเลส การพูดที่ปราศจากความจริงในข้อนี้จะต้อง
ครบองค์ประกอบของการกระท าความผิดคือเรื่องไม่จริง ตั้งใจจะพูดผิด พยายามพูดให้ผิด ผู้อื่นเข้าใจเรื่องนั้น เจตนาจะพูดบิด
เบียนจากความจริงด้วยความสมัครใจเอง แต่การพูดโดยถูกบังคับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าผิดศีล การจ าแนกการพูดเท็จมีลักษณะ
ของการกระท าความผิดดังนี ้

๑. ปด ได้แก่พูดมุสาชัดๆ ไมอาศัยมูลเหตุเลย เช่น เห็นบอกว่าไม่เห็น รู้บอกว่าไม่รู้ ตามความหมายของผู้พูด ท่านแสดง
ตัวอย่างไว้ ๔ ประการ คือ ๑ พูดเพื่อจะให้เขาแตกแยกกันเรียกว่า ส่อเสียด พูดเพื่อให้เขาโกงเรียกว่า หลอก พูดเพื่อยกย่อง
เรียกว่า ยอ พูดไว้แล้วไม่รับเรียกว่า กลับค า 

๒. ทนสาบาน ได้แก่กิริยาที่เลี่ยงสัตว์ว่าจะพูดตามจริงแต่ใจไม่ตั้งใจตามนั้นมีพูดปดเป็นล าดับบริวาร เช่น เป็นพยานทน
เบิกความแล้วเบิกความเท็จ เป็นต้น 

๓. ท าเล่ห์กระเท่ ได้แก่ กิริยาอวดอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไม่จริง เช่น อวดรู้ วิชาคงกระพัน ฟันไม่เข้า ยิงไม่ออก เป็นต้น ซึ่ง
เป็นอุบายในการแสวงหาเอกลาภ 

๔. มารยา ได้แก่ กิริยาที่แสดงให้เขาเห็นผิดจากที่เป็นจริงหรือลวงให้เข้าใจผิด เช่น เป็นคนทุศีลก็ท าท่าทางให้เขาเห็นว่า
มีศีล เจ็บน้อยก็แสดงอาการเหมือนเจ็บมาก 

๕. ท าเลศ ได้แก่ พูดมุสาเล่นส านวน เช่น คนวิ่งหนีมา เมื่อผู้ไล่ตามมาถามไมอยากจะให้เขาจับผู้นั้นได้ แต่ไม่ต้องการให้
ใครตราหน้าว่าเป็นคนมุสา จึงย้ายไปยืนที่อ่ืนแล้วพูดว่าตั้งแต่มายืนที่นี้ยังไม่เห็นใครวิ่งมาเลย  

๖. เสริมความ ได้แก่ กล่าวมุสาอาศัยความเดิม แต่เสริมให้มีความมากกว่าที่เป็นจริง เช่น พรรณนาสรรพคุณยาว่า ทา
แล้วสามารถขาวได้ภายในสามวัน 

๗. อ าความ ได้แก่กล่าวมุสาวาทอาศัยมูลเดิมแต่ตัดความที่ไม่ต้องการจะให้รู้ออกเสีย เนื้อหามีมากแต่กล่าวให้มีเนื้อหา
น้อยเพ่ือปกปิดความบกพร่องของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความจริง 
 การกล่าวเท็จมีความผิดทั้งทางโลกและทางธรรม หากเป็นทางธรรมปรับอาบัติถึงปาราชิก เช่นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ปาราชิกข้อที่ ๔ ว่าภิกษุไดอวดอุตตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิก อย่างเบาปรับอาบัติปาจิตตีย์ (อเนก  ข าทอง
และปัญญา  สละทองตรง. ๒๕๕๐. หน้า ๑๕๒  - ๑๕๓) ความส านึกในการรักษาศีลอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองและ
ค านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม เช่นการบัญญัติพระวินัยเมื่อมีการกระท าความผิดพระพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบสวน
ผู้กระท าความผิดได้ความจริงแล้วทรงช้ีโทษของการกระท านั้นว่า ไม่เป็นไปเพื่อประสาทะ คือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส 
หรือเพื่อเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว ตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัย       
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ประยุตฺโต). :  ๒๕๕๑. หน้า ๔๓๔) ความผิดด้านกฎหมายอาญาซึ่งเข้ากับการอ าความที่แม้จะไม่พูด
แต่ก็ใช้อวจนะภาษา คือการเขียนโดยเปลี่ยนแปลงความจริง กฎหมายอาญามาตรา ๒๔๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวง
ผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความให้แจ้งและหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้หลอกลวงหรือ
บุคคลที่ ๓ หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงท า ถอนหรือท าลายเอกสารสิทธิผู้นั้นท าผิดฐานฉ้อโกง..( The Justice Group. :  ๒๕๕๖. 
หน้า ๑๖๕ – ๑๖๖) 

การกล่าวเรื่องนั้นจริงหากไม่รู้ความจริงแต่ฟังคนอื่นกล่าวมาแล้วเอาไปเล่าต่อก็ไม่ถือว่าผิด  แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นความ
ผิดพลาดของผู้อื่นก็ไม่ควรเล่าเพราะจะท าให้เขาอับอาย  การกล่าวในที่นี้ผู้ฟังต้องเข้าใจภาษาไทย หากเป็นคนต่างชาติไม่เข้าใจ
ภาษาไทยก็ไม่ถือว่าผิด แต่การพยักหน้าให้คนอื่นเข้าใจหรือเป็นการรับรองคนอื่นก็ถือว่าเป็นการกล่าวเท็จเหมือนกัน  การกล่าว
ค าจะต้องมีประโยชน์หรือวิญญูชนเรียกว่าสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยสุภาษิต
ประกอบด้วยองค์ ๕ นับเป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุภาษิตไม่มีโทษ อันวิญญูชนติเตียนไม่ได้คือวาจาที่กล่าวตามกาล วาจาที่เป็นจริง 
วาจาที่กล่าวค าอ่อนหวาน วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ วาจาที่ประกอบด้วยเมตตา (ณ  นฤมิตร. : ก้าวแรก ๒๕๕๖. หน้า ๘๗) 
การกล่าวตามกาลต้องรู้ว่าเวลาไหนควรกล่าว เวลาไหนควรฟัง เรื่องที่กล่าวต้องสังเกตุผู้ฟังว่ามีท่าทีต่อเรื่องที่กล่าวอย่างไร การ
กล่าวค าที่อ่อนหวาน ไม่ใช้เสียงกรรโชกหรือตะคอก ค ากล่าวต้องประกอบด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ฟัง เมื่อได้ฟัง
เรื่องที่เล่าแล้วเอาไปปรับปรุงตัวเองเพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังเอง นอกจากการกล่าวเท็จแล้วการพูดส่อเสียดคือการยุยงให้
คนแตกแยกกัน ถือว่าเป็นความชั่วที่น่ารังเกียจเพราะสร้างความแตกแยกให้สังคม หากประชาชนทุกคนรักษาศีลก็จะมีความ



๙๗๕ 

 

 

ปรารถนาดีต่อกัน ไม่กล้าโกหก หากประชาชนไม่รักษาศีลมุสาวาทก็จะท าให้ประชาชนขาดความไว้วางใจต่อกันมีความสงสัยใน
ค าที่ได้ฟังว่าเป็นจริงหรือไม่ 

ดังนั้นถ้าสังคมไทยสนับสนุนให้ประชาชนกล่าวแต่ค าจริง กล่าวแต่ค าสัตย์ เพราะการติดต่อท าธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับ
คู่สัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือกล่าวค ากลับกรอก ไม่ยึดหลักการเดิมก็จะท าให้อีกฝ่ายไม่ไว้ใจ แค่นัดเจรจาหากมาไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนดก็อาจถูกยกเลิกสัญญาได้ เจตนาของการรักษาศีลคือต้องการให้ประชาชนกล่าวแต่ค าสัตย์จริง เมื่อสัญญาหรือตกลงอะไร
กับใครไว้ต้องท าตามให้ได้ ท าให้ประชาชนไม่กล่าวค าเลาะแหละ พยายามรักษาค าพูดไม่ให้บิดพลิ้วเหมือนค าปฏิญาณของลูกเสือ
ที่ปฏิญาณว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ยอมตายเพื่อรักษาสัจจะเอาไว้ อีกค าคือ “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า” เป็นการเตือนสติให้
ประชาชนระลึกเสมอว่าจะกล่าวอะไรจะต้องคิดให้รอบคอบก่อน 

 
ศีลข้อ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎชานา เวรมณี แปลว่า มีเจตนางดเว้นจากการด่ืมน้ าเมาอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คหบดี การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท (ที.ปา ๑๑/
๒๔๘/๒๐๖) 
 ศีลในข้อนี ้มีเจตนาเพ่ือจะให้ประชาชนมีสติสมบูรณ์ บุคคลจะถือว่าผิดศีลข้อนี้จะต้องครบองค์ประกอบของความผิดศีล
จึงจะขาด คือ สิ่งนั้นเป็นน้ าเมา มีจิตคิดจะดื่ม มีความพยายามดื่มน้ าเมานั้น น้ าเมาล่วงล าคอลงไป การกระท าผิดศีลจะต้องครบ
ทุกองค์ประกอบ หากไม่ครบถือว่า ไม่ผิด เช่น แก้วเหล้าผสมน้ าอัดลม เข้าใจว่าเป็นน้ าอัดลม แต่พอด่ืมไปแล้วจึงได้รู้ว่า น้ าอัดลม
ผสมเหล้า หากหยุดก็ไม่ถือว่าผิดศีล แต่ถ้ายังดื่มต่อไป จึงถือว่าผิดศีล  
 ในปัจจุบัน ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน โคเคน ฯลฯ ก็เข้าในเกณฑข์้อที่ ๑ คือเป็นที่ตั้งแห่งความมนึเมา องคป์ระกอบข้อที่ ๔ ที่
บอกว่าล่วงล าคอ อาจจะมีข้อโต้แย้งได้เพราะเฮโรอีน หรือ มอร์ฟีนฉีดเข้าเส้นเลือดก็พออนุโลมได้ว่าเข้าไปในร่างกาย ทั้งทางปาก 
จมูก หรือทางผิวหนังก็อนุโลมเข้าในการล่วงล าคอเหมือนกัน การด่ืมสุราและเมรัยเป็นสาเหตุท าให้เกดิความประมาท ขาด
สติสัมปัชชัญญะ ขาดความยั้งคิด มีโทษมาก ดังค าสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโทษของสุรา มี ๖ ประการ คือ ๑. ท าให้เสีย
ทรัพย์ ๒. ท าให้เกิดโรคภัย ๓. ท าให้เสื่อมเสียเกียรติยศ ๔. ท าให้เป็นคนหน้าด้านไร้ยางอาย ๕. ท าใหข้าดสติ สมองมึนงง ปัญญา
เสื่อมถอย ๖. ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
 การดื่มสุราและของมึนเมาเป็นการบั่นทอนก าลังแห่งสติปัญญา ท าให้ร่างกายไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ถ้า
ประชาชนท าผิดศีลข้อที่ห้าแล้วมีโอกาสที่จะผิดศีลข้ออื่นได้อีก เพราะการดื่มสุราและของมึนเมา ท าให้ขาดสติ อาจน าไปสู่เหตุ
อาชญากรรม จะเห็นได้จากสื่อหนังสือพิมพ์พาดข่าว ว่าผลจากการดื่มสุราของมึนเมา ท าให้เกิดการทะเลาวิวาทกันขั้นรุนแรง ถึง
ขึ้นเสียชีวิต เมาแล้วไปกระท าความผิดจะอ้างว่า เมาไม่ได้ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๖ บัญญัติว่า ความมึนเมา
เพราะสุราหรือสิ่งเมาอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัว ตามมาตรา ๖๕ ไม่ได้ มาตรา ๖๕ หมายถึง ผู้กระท าผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิด
ชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่นเฟือน ลมบ้าหมู บุคคลที่ท าผิดแต่ไม่ถือว่าผิดตามมาตรา 
๖๕ คือ เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ท าความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ หรือบุคคลซึ่งเป็นโรคลมชัก (ลมบ้าหมู) กระท าความผิดในขณะเป็น
โรคลมชัก แต่กฎหมายไม่ได้ยกโทษให้กับบุคคลที่ดื่มสุราจนอาการมึนเมา ประชาชนจ านวนมากกระท าความผิดแล้วอ้างว่าตัวเอง
เมาจ าไม่ได้ สุดท้ายต้องรับความผิดเหมือนเดิม เมื่อกล่าวถึงสาเหตุของการเสพยาเสพติดมีสาเหตุใหญ่จาก ๓ ประเด็นคือ  
 ๑. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นเรื่องที่กล่าวให้ตายได้ยาก แต่มีข้อน่าสังเกตว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจมักเป็นปัญหา
ยาเสพติดในเมืองมากกว่าในชนบท หรือคนจนติดยาเสพติดมากกว่าคนรวย ส าหรับวัยรุ่นการเข้ากลุ่มเพื่อนเพื่อให้เพื่อนยอมรับ 
เช่น เมื่อเพื่อนยกแก้วเหล้าให้ถ้าไม่ยอมกินก็จะมีค ากล่าวในลักษณะว่าเป็นเกย์หรือเปล่า เป็นต้น 
 ๒. ด้านวัฒนธรรม ในชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยึดประเพณีวัฒนธรรมของตน เช่น เมื่อไปจังหวัดสุรินทร์จะมีค า
กล่าวว่า “ไปสุรินทร์ต้องกินสุรา หากไม่กินสุราก็อย่ามาสุรินทร์” เป็นต้น 

๓. ด้านอารมณ์ เพื่อชวยปลดเปลื้องความทุกข์ใจ อึดอัดใจความปวดร้าว หรืออยากทดลอง (สุพัตรา  สุภาพ. ๒๕๔๒ : 
หน้า ๖๙) ในสมัยก่อนมีเพียงสุราและเมรัยยังไม่มีของมึนเมาหรือยาเสพติดมากหลายชนิดเหมือนในปัจจุบัน แต่สมัยปัจจุบันมีสิ่ง
เสพติดมากมายที่ท าให้ผู้เสพมีอาการมึนเมาคล้ายสุรา เช่น ใบกระท่อม กัญชา ฝิ่น เฮโรอิน มอร์ฟีน ยาบ้า โคเคน ฯลฯ  



๙๗๖ 

 

 

การที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามในศีลข้อนี้ก็เพื่อป้องกันความประมาทป้องกันการขาดสติ อันเป็นการบั่นทอน
ความสามารถทางสติปัญญา พระพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของสุราไว้ ๖ ประการคือ  

๑. ท าให้เสียทรัพย์ คือต้องซื้อด้วยเงินจึงจะได้มา บ้างครั้งอ้างวา่เพ่ือนเลี้ยง แต่พอเมาก็บอกว่าไม่ต้องฉันจ่ายเอง 
๒. เป็นเหตุก่อวิวาท เมื่อกินสุรามาก็จะท าให้หูอื้อพูดเบาไม่ค่อยได้ยิน จึงต้องพูดเสียงดัง เมื่อเสียงดังก็ท าให้ผู้อื่นเกิด

ความร าคาญ ซึ่งสุราแปลว่ากล้า กล้าในสิ่งที่ผิดไม่กลัวใคร โดยไม่ยอมกันเพราะสุรามีผลต่อประสาทส่วนหน้าเป็นส่วนควบคุมสติ
และการตัดสินใจ ดังนั้นคนที่ดื่มเหล้าจึงมักหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 

๓. น ามาโรคมาให้ เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ โรคระบบประสาท มือเท้าสั่น ระบบทางเดินโลหิตเพราะหัวใจเต้นเร็ว
และโรคที่คนไทยเป็นมากคือโรคตับแข็ง ดร.ฟอเรล ได้ท าการส ารวจประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า ๓ ใน ๔ ของอาญากรรม
ปรากฏว่าติดเหล้า และ ๑ ใน ๓ ของคนที่ไปโรงพยาบาลโรคจิตมาจากการติดสุรา 

๔. ท าให้เสียชื่อเสียง เมื่อเมาบุคลิกก็เปลี่ยนไปและสามารถท าในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าท าได้ เช่น นอนข้างถนนก็ท าได้ 
๕. บั่นทอนก าลังสติปัญญา เมื่อเกิดอาการมึนเมาก็จะท าให้ความสามารถในการใช้สติปัญญาลดลง เมื่อดื่มบ่อยก็จะท า

ให้มีผลต่อร่างกาย สมองซึ่งการดื่มครั้งแรกท าให้กระปรี้กระเปร่า สดชื่น แต่เมื่อดื่มมากจะง่วงนอนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของ
ทุกปีคือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงสงกรานต์ สาเหตุการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับมีผลจากการผ่าศพพบว่า มากกว่าร้อยละ ๖๐  
ของผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมพบว่าในร่างกายมีเหล้าผสมอยู่ด้วยเสมอ ผลการวิจัยพบว่า ในกว่าร้อยละ ๕๐  ของคนที่ฆ่าตัว
ตายจะดื่มเหล้าเพื่อเรียกความกล้า 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นสรุปไว้ ๙ ประการคือ  
๑. มุ่งพัฒนาตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้มีความสามารถในการ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. ก าหนดพื้นที่และกลุ่มประชากร เป้าหมายในการด าเนินงาน เนื่องจากทรัพยากรมีค่อนข้างจ ากัด ทั้งงบประมาณและ

บุคลากร จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่ด าเนินการ 
๓. ผสมผสานการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาตามข้อ ๒ ค้นหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเพ่ือก าหนดทาง

เลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหา 
๔. ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
๕. ด าเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ พัฒนาหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่มิใช่หน่วยงานพิเศษที่ต้องด าเนินการ 
๖. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
๗. การสร้างเอกภาพในการด าเนินงาน เพื่อป้องกันการเกิดความซ้ าซ้อน 
๘. การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม 
๙. ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รับการค้นคิด ทดลองใช้ พัฒนาเพ่ือการป้องกันยาเสพติด(ส านักงานป้องกันยา

เสพติด : ๒๕๕๒ . หน้า ๕๘ – ๕๙) 
 การดื่มสุรามีโทษดังที่กล่าวมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ การงดเว้นจากการดื่มสุรา เพราะเมื่อดื่มแล้วเป็น
เหตุให้คนที่ดื่มเกิดความประมาท ปกติแล้วประชาชนก็มีสติสัมปัชชัญญะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อดื่มสุราเข้าไปจะลดประสิทธิภาพ
ของการท างานของสมอง เป็นเหตุทะเลาะวิวาท ก่อความวุ่นวายขึ้นในสังคม ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนที่เมาแล้วนอนไม่มีปัญหา
แต่คนที่เมาแล้วขับรถซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้สติสัมปัชชัญญะมากกว่าปกติ ต้องใช้มือ ตา หูและเท้า เมื่อเมาจะท าให้ความสามารถใน
การขับลดลง การส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อนี้ท าให้ประชาชนหรือสังคมเกิดสันติสุขได้ เพราะโทษของสุราที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้โดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยเหตุก่อความวิวาทก่อให้เกิดความร าคาญของสังคมเจตนาในการบัญญัติศีลก็เพื่อให้ประชาชนมีสติ
รอบคอบ 
 
๕. สรุป 
 การรักษาศีล ๕ สามารถสร้างสันติสุขให้สังคมได้เพราะว่า เมื่อประชาชนให้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนั้นยังลดการกระท าตามสัญชาตญาณของมนุษย์คือ กินอาหาร นอน และสืบพันธ์ก็ไม่แตกต่าง
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อะไรกับสัตว์ การแย่งกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอ านาจกันไปครอง ศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อรัฐ
ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติศีลจะท าให้สังคมเกิดสันติสุขในสังคม ประชาชนไม่เบียดเบียน ไม่เข่นฆ่าชีวิตของคนและสัตว์ ความ
พึงพอใจในความสามารถของตนเองไม่ทุจริตคอรัปชั่นลักขโมยเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนในทางไม่ชอบ ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์มาเป็นของตนในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม การมีความ
พึงพอใจในคู่ครองของตนเองด้วยการมีคู่ครองแค่คนเดียว ไม่ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสามีภรรยาต้องคุยกันด้วย
หลักของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ เพราะเมื่อมีการหย่าร้างเกิดขึ้นปัญหาก็จะเกิดกับลูกที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันถือว่า
เป็นปมด้อยของเด็ก การเว้นจากการกล่าวเท็จ ปลูกฝังประชาชนกล่าวแต่ค าสัตย์จริงเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และการงดเว้นจาก
การดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท จะท าให้มีสติรอบคอบในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยมีข้อเสนอแนะทาง
นโยบายคือภาครัฐควรจะส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล ๕ อย่างจริงจัง ส่วนหน่วยงานเอกชนต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม
พนักงานเพื่อรักษาศีล ๕ 
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บทความ : อปริหานิยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 

                                                                         พิรจักษณ์  ฉันทวิริยสกุล1 

 

บทคัดย่อ  

 

สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ผู้คนมีวิถีชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีที่มีการแข่งขันสูง ผู้คนมีกระแสความคิดเห็นที่
แตกต่างทางความคิดความเชื่อทางการเมืองก็ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างน่าเป็นห่วง เกิดความสับสนลดความ
ปกติสุขของชีวิตทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบทส่งผลให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เกิดปัญหามากมาย พระพุทธศาสนาเป็น
ความหวังที่จะน าพาวิถีอารยธรรมสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักธรรม “อปริหานิยธรรม ๗” ผลในการปฏิบัติผู้ที่ต้องการ“พัฒนา
ชุมชน”ต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี่ยนไปตามสภาวทางสังคมโลก 

The situation of the country, people are living under capitalism that is highly competitive.  People 
have different views on the succession of ideas, political beliefs, it caused a rift in Thailand at an alarming 
rate. Confusion reduce the normal pleasures of life in the city. And rural communities, resulting in weakness. 
Many problems Buddhism is hoping to lead their civilization to develop community- based principles 
" Aparihaniyadhamma 7"  in practice, those who want to " community development"  must recognize the 
difference between the rate of vision then. adapted to the world social situation. 

 

ค าส าคญั:  อปรหิานิยธรรม ,  การพฒันาชุมชน 

บทน า 

สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ผู้คนมีวิถีชีวิตภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีที่มีการแข่งขันสูงผู้คนให้ความส าคญั 
ทางวัตถุและละเลยคุณค่าทางจิตใจ มีความเป็นปัจเจกและพวกพ้องเพิ่มมากขึ้น ก าลังตกอยู่ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ขาดการสนใจ 
ใส่ใจแบ่งปันด้วยเอื้ออาทรระหว่างกันลดลง การรับและชื่นชมในวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งยังมีกระแสความคิดเห็นที่แตกต่างทาง
ความคิดความเชื่อทางการเมืองก็ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างน่าเป็นห่วง เกิดความสับสนลดความปกติสุขของชีวิต
ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบทส่งผลให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เกิดปัญหามากมาย เช่น เที่ยวกลางคืน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 
ใช้ยาเสพติด ตกเป็นเหยื่อของสังคมบริโภคนิยม หลงเชื่อโฆษณา ใช้สินค้าฟุ่มเฟื อย หลงระเริงอยู่ในโลกบันเทิง เล่นเกม
คอมพิวเตอร์ ติดการพนัน ส่วนเยาวชนที่หวังความส าเร็จในชีวิต ในสภาวการณ์ที่น่าห่วงใยเช่นนี้ชุมชนจึงพยายามแสวงหาวิธีการ
เสริมสร้างและความร่วมมือในชุมชมเกิดการคิดแบบมีวิจารณญาณ การพัฒนาชุมชนให้ความเข้มแข็งต้องอาศัยความสามัคคี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแก่คณะลูกเสือขาวบ้านจังหวัดสระบุรี “คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็น
หมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่

                                                            
1  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมควร สิ่งใดที่จะท าให้น ามาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ท าสิ่งใดที่น ามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติ
ทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ”(พระบรมราโชวาท, ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙) 

ฉะนั้นการพัฒนาชุมชน เพื่อเกิดความรู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อสิ่งต่างๆ สามารถด าเนินชีวิตที่เหมาะสมและพัฒนาการ
เป็นชุมชนที่มีคุณภาพเข้มแข็ง ยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 เพื่อปลูกฝังเมล็ดผลแห่งความเป็นผู้น า บ่มเพาะความ
งดงามทางคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นอนาคตเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้มีอุดมคติที่จะน า
ธรรมะมาเป็นที่พึ่งของตนเองและรู้จักประยุกต์ธรรมะเพ่ือสร้างสังคมปกติสุขและที่ดีงาม 
ความหมาย 

ค าว่า “การพัฒนาชุมชน” มีค าศัพท์ ๒ ค าคือ ค าว่า พัฒนา และ ชุมชน 
ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้ความหมายของค าว่า “ พัฒนา” ไว้ดังนี ้ 
พัฒนา หมายความว่า การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางด ี(ราชบัณฑิตยสถาน. 

พ.ศ. 25๔๒  หน้า ๗๗๙) 
พัฒนา หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง (directed change)หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการ

วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (planned change) (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, พ.ศ. ๒๕๒๖ หน้า ๕) 
พัฒนา หมายความว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องพัฒนา ท าให้เจริญ ท าให้เป็นให้มีขึ้น ฝึกอบรมภาวนา

คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต , ๒๕๔๖ หน้า ๗๐ – ๗๑ ) 
พัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้น

จนเป็นที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอื่นๆ 
(สนธยา พลศรี. 2547, หน้า 2) 

พัฒนา หมายความว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความ
สะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับ
ปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดี การ
พักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่างๆด้วยความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการ
พัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ให้เห็นว่าการพัฒนา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณสินค้าหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่ม
ความพอใจ ความสุขของประชาชนมากกว่า (วิทยากร เชียงกูล. พ.ศ. ๒๕๒๗ หน้า ๑๗ - ๑๘) การพัฒนา โดยความหมายจากรูป
ศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ 
เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอื่นๆ (สนธยา พลศรี 2547, หน้า 2) 
ทัศนของผู้เขียน “พัฒนา” 

พัฒนา  หมายถึง การท าความเจริญให้เกิดเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึง
พอใจโดยมีการก าหนดทิศทาง มีการก าหนดการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อสนองความต้องการของร่างกายและจิตใจ  

 
ความหมายของชุมชน 
มีนักพัฒนาและนักวิชาการได้ให้ความหมาย “ ชุมชน” ไว้มากมายดังนี ้

ผู้ที่ให้ความความหมาย “ชุมชน” 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน .2524 : 112) ให้ความหมาย

ว่าชุมชนหรือประชาคม“ชุมชน”หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงคร์่วมกัน  
มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี.)“ชุมชน”หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่อาณา
เขตเดียวกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความรู้สึกผูกพัน มีความรู้สึกถึงการเป็นพวก
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เดียวกัน และลักษณะเฉพาะของชุมชน (สาวิณี รอดสิน. ๒๕๕๔ หน้า ๔) กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความหมายว่า “ชุมชน” 
หมายถึง กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้ (กรมการ
พัฒนาชุมชน : 2526 : 77 ) ประดิษฐ์ มัชฌิมา ให้ความหมายไว้ว่า “ชุมชน คือ กลุ่มชนทีมีความรู้สึกนึกคิดและผลประโยชน์
ร่วมกันอาศัยอยู่ในบริเวณหรือที่เดียวกันมีการใช้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน” (ประดิษฐ์ มัชฌิมา 2521 : 42 )พัฒน์ 
สุจ านงค์ ได้ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง ดินแดนทั่วไปทีมีจ านวนคนมากว่า 2 คนขึ้นไป ที่ได้ร่วมกันด้วยทรรศนะอย่าง
เดียวกัน คือ มีความคิดเห็นพ้องต้องกัน รวมตัวกันที่จะท าอะไรร่วมกันและก็หวังที่จะประสบความส าเร็จนั้นอย่างเดียวกัน ( 
พัฒน์ สุจ านงค์ และคนอื่นๆ 2525 : 4 ) ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายว่า พื้นที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของคนและหมายความถึง
กลุ่มของประชวาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดหมายในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี : 2525 : 3 ) สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให้ความหมายไว้ว่า “ชุมชน” หมายถึง องค์การทางสังคมอย่างหนึ่งที่มี
อาณาเขตครอบ 
คลุมท้องถิ่นหนึ่ง และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพื้นบานส่วนใหญ่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของ
ชุมชนเองได้”(สัญญา สัญญาวิวัฒน์ : 2526 : 6) จีรพรรณ กาญจนะจิตรา ได้สรุปว่า “ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชนที่มีบางสิ่ง
บางอย่างคล้ายคลึงกัน รวมขึ้นเป็นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สถาบัน และ
กลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่เดียวกัน อยู่ใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา:2530: 10–11) ทนงศักดิ์ คุ้ม
ไข่น้ า ได้สรุปไว้ว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ความรู้สึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คล้ายๆ กัน มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมนั้น (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า และคนอื่นๆ : 2534 : 4 ) Robert M Maclver (โรเบิต เอ็ม .แม็คไอเวอร์) ให้ความหมายไว้ใน
หนังสือ Society , Its Structure and changes ว่า ชุมชน คือ กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน และสมาชิกทุกคน ได้ ให้ความสนใจ ใน
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน มิเพียงแต่ให้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมี
ขอบเขตมากพอที่จะอยู่ร่วมกันในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้แล้วชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยู่รวมกันอย่างง่ายๆ เช่น หมู่บ้าน
หนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง หรือการอยู่ร่วมกันขนาดใหญ่ เช่น เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง (ไพรัตน์ เดชะรินทร์ : 2544 : 1–2 ) 
Roland Warran (โรแลนด์ วอร์แรน) ให้ความหมายไว้ว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมกันอยู่ในอาณาเขต
และภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์คล้าย ๆกัน มีแนวพฤติกรรม
เป็นอย่างเดียวกัน เช่น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเอง (จีรพรรณ 
กาญจนะจิตรา : 2530 : 11) Cristient T Onussen (คริสเตียน ที.โอนัสเซน) อธิบายว่า “ชุมชน”ได้แก่ คนที่อยู่ร่วมกันใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน และมีความสัมพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธ์
และโครงสร้างดังกล่าวมีวิวัฒนาการขึ้นมาจากกระบวนการกลุ่มที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนจึงถือได้
ว่าเป็นกลุ่มทางดินแดน ทั้งนี้เพราะการพึ่งพาอาศัยกัน และการอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นภายในกลุ่มเกิดขึ้นได้เนื่องจากคนในกลุ่ม
ส านึกเรื่องเอกภาพ และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นใน
ขอบเขตทางดินแดน (สมนึก ปัญญาสิงห์  :  2532 :  2)  Athur  Dunham (อาร์ เธอร์  ดุนแฮม ) ให้ความหมายว่ า              
“ชุมชน” คือ กลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิล าเนาอยู่ในอาณาเขตภูมิศาสตร์ค่อนข้างที่แน่นอนและติดต่อกัน ตลอดทั้งมีส่วนส าคัญ
ของชีวิตทั่วไปอย่างเดียวกัน เช่น มารยาทขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแห่งการพูด (สนธยา พลศรี. 2533:11) 
 
แนวคิดของผู้เขียน 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกันหลายๆกลุ่มมารวมกันอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกันหรือต่างพื้นที่ก็ได้ รวมกันเป็นเวลาอันยาวนาน มีความผูกพันต่อสถานที่นั้นๆ ในอาณาบริเวณเดียวกันค่อนข้างแน่นอน 
มีวัฒนธรรม มีจารีตประเพณี มีแนวคิด ความคิดเห็นและมีทัศนคติไปในทางเดียวกัน ประพฤติในทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีความเอ้ืออาทร มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์คล้ายๆกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งกันและอยู่



๙๘๒ 

 

ตลอดเวลา มีจิตส านึกที่ดีต่อสาธารณะที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ คุณค่าของตนและชุมชนให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก สถาบันต่างๆ ร่วมกัน และอยู่ใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน 

 
ความหมาย การพฒันาชุมชน 
มีผู้รู้ได้ให้ความหมายการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
  นักพัฒนาชุมชน (๒๕๕๘ : ๑๐) ได้สรุปความหมาย “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง การพัฒนาความคิด ความสามารถ
ของประชาชนให้เกิดความเช่ือมั่น ช่วยเหลือตนเอง เพื่อนบ้าน และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐานความเปน็อยู่ที่
ดี โดยความร่วมมือของราษฎรและภาครัฐ 

จิตจ านงค์ กิติกีรติและชัยวัฒน์ สิทธิภราดร (2532 : 5) ได้ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และให้ความหมาย
ของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา ด้วยการจง
ใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพของส่วนประกอบของชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้  
 ปรียา พรหมจันทร์(2542 : 15) ได้สรุปความหมายไว้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การสร้างความเจริญให้เกิดขึ้น
แก่ชุมชนในทุกด้าน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชน ให้ด าเนินการพัฒนาและแกป้ัญหาของชมุชนได้อย่างย่ังยนื โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้มากที่สุด  
 รุจิกร ชาวนา (2543 : 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การท าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้น ทั่งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตลอดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดี
ขึ้นและประชาชนเป็นผู้กระท าการโดยมีรัฐบาลและภาคเอกชนสนับสนุน ในทัศนคติของผู้เขียน ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง 
เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยประชาชนเข้าร่วมมือหรือริเริ่มเองกับภาครัฐจึงท าให้เกิดบทบาท
และกรรมวิธีขึ้นเพราะประชาชนต้องปรึกษาหารือกันเอง ก าหนดความต้องการ วางโครงการเองแล้วก็ร่วมมือกันเอง เสริมสร้างความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นของตนทุกแห่งทุกส่วน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของ
รัฐบาลที่เป็นผู้แทนเข้าไปบริหารในด้านเครื่องมือ เครื่องใช ้ตลอดจนกระตุ้นและเรง่เร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง 

แนวคิดที่เกี่ยวกับอปรินิยธรรม 
ลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้สอบถามพระอานนท์เกี่ยวกับ “หลักการอปริหานิยธรรม” ที่ท าให้สังคมของชาววัขชีหรือ

หลักการที่ร้อยรัดให้ชาววัชชีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะหลักการนี้หมายถึงหลักการที่ท าให้องค์กรหรือสังคมได้เผชิญหน้า
กับความเสื่อม หากกลุ่มต่างๆพากันประพฤติปฏิบัติร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นหลักการที่ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สมัครสมานสามัคคีปรองดองระหว่างและกันสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีในอปริหานิยธรรม (ที.ม. บาลี) ๑๐ /๑๓๖/ ๖๙ - ๗๐ 
และที.ม. (ไทย) ๑๐ /๑๓๖/ ๘๒ – ๘๓)  ในแง่มุมนี้ของพระองค์มุ่งเน้นจะย้ าเตือนทั้งวัสสการพราหมณ์และประชาชนในแคว้น
วัชชีให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และความส าคัญของอปริหานิยธรรมว่าเป็นหลกัการทีจ่ะน าไปสู่สันติสุขแก่มนุษย์และสังคมที่อาศัยอยู่
ร่วมกันได้อย่างไร แม้นักคิดบางท่านอาจจะตีความว่า สื่อสารของพระพุทธเจ้าในลักษณะดังกล่าวได้เปิดช่องทางให้     วัสสกา
พราหมณ์ได้โอกาส และเห็นช่องทางที่จะยึดเมืองวัชชีตามความต้องการของพระเจ้าอชาติศัตรูก็ตาม แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งจะ
พบว่า พระพุทธเจ้าพยายามจะสื่อสารให้เห็นถึงความส าคัญของสามัคคีธรรม ตามแนวของอปริหานิยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระองค์ได้อาศัยตัวอย่างของชาววัชชีที่ปฏิบัติตามครรลองของอปริหานิยธรรมให้พระสงฆ์ภายใต้การปกครองของพระองค์ ได้
ปฏบิัตตินตามแนวของ อปริหานิยธรรมเช่นเดียวกันอปรหิานิยธรรม จึงหมายถึง ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมที่ท าให้ไม่
เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว มี 7 อย่างที่ตรัสส าหรับภิกษุ (ภิกขุ อปริหานิยธรรม) จะยกมาแสดงหมวดหนึ่ง (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546)        
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เนื้อหาของอปริหานิยธรรมแบบราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนกษัตริย์แห่ง
แคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรมมี 7 ข้อ ดังนี้     1.หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 
2.พร้อมเพรียงในการประชุม มาประชุม เลิกประชุม และท าภารกิจอื่นๆ ให้พร้อมกัน 3.ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ๆ ตามอ าเภอใจ โดยผิด
หลักการเดิมที่หมู่คณะวางไว้ 4.เคารพนับถือผู้มีอาวุโส และรับฟังค าแนะน าจากท่าน 5.ไม่ข่มเหงหรือล่วงเกินสตรี 6.เคารพ
สักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพต่างๆ 7.ให้ความคุ้มครองพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและนักบวชอื่นๆ ให้อยู่ในชุมชนอย่าง
ปลอดภัย 

อปริหายธรรมจึงเป็นธรรมที่ตั้งแห่งคามไม่เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวส่งเสริมความเป็นประชาติในหมู่
มนุษย์เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะในทางการเมืองการปกครองเพื่ อให้เกิดคุณประโยชน์และเกิด
ความสามัคคีในสังคม อปริหานิยธรรม ๗   หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ๗ ประการ ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นไป
เพื่อความเจริญทั้งฝ่ายฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักรคือ ฝ่ายอาณาจักร มีกระแสความคิดเห็นที่แตกต่างทางความคิดความ
เชื่อทางการเมืองก็ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างน่าเป็นห่วง เกิดความสับสนลดความปกติสุขของชีวิตทั้งในสังคม
เมือง และสังคมชนบทส่งผลให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เกิดปัญหามากมาย ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิจ การอยู่ร่วมกัน การ
ท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญ ไม่
เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่น ปัญหาลูกไปติดยาเสพย์ติด ก็จะ
ไม่เกิดขึ้น ในสถานที่ท างาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข้อผิดพลาด ทุกคนก็จะ
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ๒.พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระท ากิจที่ควรท า เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้อง
อยู่พร้อม ๆ กัน เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะท าลงไปด้วยความเต็มใจ ๓.ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่
บัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตาม
ความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย จะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้  ๔.เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้าเราให้การเคารพและ
เชื่อฟังผู้น า สังคมก็จะไม่วุ่นวาย เช่น ถ้าลูกเชื่อฟัง พ่อ แม่ ก็จะเป็นคนดีได้เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหน อยากลูกตนเองให้ชั่ว ๕ .
ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตร ีสตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้ การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือ
ข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น ๖ . สั ก ก า ร ะ เ ค า ร พ เ จ ดี ย์  
หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่ส าคัญในศาสนา เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่
คณะที่อยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น การเคารพพระปฐมเจดีย์ ๗.ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือการ
คุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เช่น การท าบุญด้วยปัจจัย ๔ เป็นต้น คุณธรรมแต่ละข้อ 
เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในชุมชนหรือหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพในการพัฒนาชุมชนและท าให้เกิดความสุขความ เจริญใน
หลายๆด้าน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ ความพร้อมเพรียมของหมูคณะท าให้เกิดความสุข” พระพุทธตรัสไว้ในมหาปรินิพพาน
สูตร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆคือๆ คือราชอปริหานิยธรรมหรือวชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้หรับกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีซึ่ง
ปกครองกนแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม    
ฝ่ายศาสนจักร 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ในกิจของสงฆ์ที่ต้องท าร่วมกันไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ เช่น การท าอุโบสถสังฆกรรม 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและท ากิจที่สงฆ์ต้องท าการประชุมถือว่าเป็นกิจที่สงฆ์ต้องท าร่วมกัน แต่การที่จะ
ให้สงฆ์ทุกรูปยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อความสามัคคีก็จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกัน 
ทุก ๆ ครั้ง เช่น การท าพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ ๙ รูป ก็ต้องมาพร้อมกันจึงจะท าพิธีกรรมได้ 
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๓. ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มเลิกสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ ถือว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 
เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม      

๔. เคารพนับถือและรับฟังถ้อยค าของภิกษุผู้ใหญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้อ านาจแก่ผู้ที่มีความสามารถตาม
บรรดาศักดิ์ เช่น ภิกษุผู้ใหญ่สังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามล าดับขั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   ๕. ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น เพราะพระสงฆ์ตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหา ความอยากมีอยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้น จึง
จะเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป         
   ๖. ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ต้องมีชีวิตเรียบง่าย มุ่งแสวงหาธรรมเพื่อเผยแผใ่ห้กับผู้อื่น  
   ๗. ตั้งใจอยู่ว่า เพื่อนภิกษุสามเณร เป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข คือ พระสงฆ์ต้องใจ
กว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพื่อสังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่อม 
 
แนวการประยกุต์เกี่ยวกบัอปรินิยธรรมกับการพฒันาชุมชน 

  อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่
กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารชุมชน บ้านเมืองและ
พระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  1. คน  (People ) คนเป็น
องค์ประกอบส าคัญยิ่งของชุมชน  หากปราศจากคนเสียแล้วจะเป็นชุมชนไม่ได้ 2. ความสนใจร่วมกัน (Common Interest ) คน
ที่อยู่ในชุมชนนั้นจะต้องมีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  และความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในอาณาเขต
บริเวณเดียวกัน 3. อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไม่ได้ ต่างก็เป็นส่วนประกอบส าคัญและมีส่วนสัมพันธ์
กันมีคนก็ต้องมีสถานที่ แต่การจะก าหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ของชุมชนหนึ่งๆเป็นเรื่องยาก 4. ปะทะสังสรรค์ต่อกัน 
( Interaction)  เมื่อมีคนมาอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันแต่ละคนต้องมีจะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและปฎิบัติต่อกัน  5.  
ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในชุมชนเป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชน
นั้น 6. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural  Traditions) ตลอดจนแบบแผนของการด าเนินชีวิตในชุมชน (Pattern 
of Community Life)  ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงและเป็นรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น หลักธรรมอปริหานิยธรรมส าหรับหมู่ชน
และการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง การพัฒนาชุมชนต้องค านึงลักษณะความแตกต่างทั้งขนาด ภูมิสังคมของ
ชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งต้องมีการศึกษาร่วมกันออกแบบแผนการไว้ล่วงหน้า น าหลักธรรมดังกล่าว มาประยุกต์โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชน ปฏิบัติตามหลักการ สมาชิกในชุมชนร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม ซึ่งภารกิจหน้าที่ของ
ชุมชน ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาชนบทและนักสังคมมานุษยวิทยา มีดังต่อไปนี้ ( สรุปจาก ไพรินทร์ เดชะรินทร์ : 2524 
24  - 30 ) 1.ให้บริการขั้นต้นแก่สมาชิก บริการขั้นต้น หมายถึง สิ่งที่สมาชิกของชุมชนทุกเพศวัยต้องใช้  และเป็นสิ่งที่ท าให้
สมาชิกในชุมชนมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของท้องถิ่นสืบต่อไป ตัวอย่างบริการขั้นต้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ คือ สถานพยาบาล หรือ สถานีอนามัย เมื่อสมาชิก
เจ็บป่วยต้องอาศัยสถานีอนามัย ต้องมาโรงเรียนก็จะให้ การศึกษาอบรมสั่งสอนวิชาความรู้แก่สมาชิกใหม่ และถัดมาอีกคือ 
สถาบันศาสนา ซึ่งรวมถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งควบคุมพฤติกรรมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายในชุมชน 2. 
จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้นส าหรับสมาชิก สิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้นย่อมแล้วแต่ประเภทของชุมชน และความ
เจริญมากน้อยของชุมชน แต่โดยสรุปแล้วควรจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้คือ ถนนภายในชุมชน และถนนติดต่อชุมชนภายนอกน้ ากิน 
และน้ าใช้เพื่อการประกอบอาชีพ ไฟฟ้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนามกีฬา ถ้าจะน ามาเปรียบเทียบกับหมู่บ้านในชนบท
ไทยแล้ว ในปัจจุบันดูเหมือนจะยังวกวนอยู่เรื่องน้ ากิน น้ าใช้ที่มีไม่เพียงพอทุกฤดูกาล ถนนติดต่อทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
บางหมู่บ้านมีพร้อมแล้วทั้งเรื่องน้ าและถนน ก าลังต้องการไฟฟ้า และบางแห่งการจัดให้มีน้ ากินน้ าใช้ ยังไม่เพียงพอ ก็โดดมาจัด
ให้มีไฟฟ้าก่อนก็มี 3. จัดให้ มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะท าหน้าที่เป็นผู้
จัดระเบียบชุมชน เป็นตัวแทนของสมาชิกชุมชนที่จะตัดสินใจในการกระท าหรือไม่กระท าการอย่ างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของชุมชวน ถ้าเป็นชุมชนสมัยก่อนก็เหมือนหัวหน้าเผ่าหรือหัวหน้าหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ หน่วยการ
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ปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศก็จัดท าในรูปแบบต่างๆ กันไป บางแห่งใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนบางแห่งใช้การ
แต่งตั้งจากทางราชการ และบางแห่งก็ผสมกัน แม้ว่าประชาชนเลือกตั้งแล้วก็ยังต้องให้ราชการเห็นชอบด้วย จึงแต่งตั้งให้เป็นได้ 
หรือมิฉะนั้นก็ส่งคนของทางราชการมาควบคุมการบริหาร 4. จัดให้มีการรักษาคุม้ครองรักษาสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งทรัพย์สิน
และร่างกาย ความสงบสุขของชุมชนทางสวัสดิภาพ ทรัพย์สิน และร่างกาย ถ้ามองในชุมชนที่เจริญมากแล้ว ก็คือ จัดให้ต ารวจ
เป็นผู้ให้การคุ้มครอง แต่ในหมู่บ้านชนบทไทยผู้ให้การคุ้มครอง เรื่องแบบนี้อาจเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเอง จัดให้มีเวรยามคอย
ป้องกันวัว ควาย สัตว์เลี้ยง ในบริเวณหมู่บ้านบางแห่งใช้ชายฉกรรจ์ ในหมู่บ้านบางแห่งใช้ชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ปัจจุบันมีการคุกคามทางการเมือง บางหมู่บ้านจัดให้มีการักษาดินแดน นอกจากการปกป้องรักษาทรัพย์สินของ
ชาวบ้านแล้ว ยังท าการต่อสู้ป้องกันการบุกรุกของบุคคลที่เข้ามาคุกคาม และก่อให้เกิดให้เกิดการปั่นป่วนภายในหมู่บ้าน ที่
เรียกว่า ผู้ก่อการร้าย ในบางท้องที่มี พลเรือน ต ารวจ และทหาร ที่ท าหน้าที่ เป็นชุดคอยคุ้มครองอาศัยอยู่ในบ้าน แต่ฝ่ายป้องกัน
ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่ายิง คือ หน่วยป้องกันที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเอง ส่วนจะท าได้เพียงไรนั้ นอยู่ที่ความเข้มแข็งของผู้น าใน
หมู่บ้าน 5. ด ารงไว้ซึ่งภาระหน้าที่ทางสรีรวิทยาของสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชนที่เกิดมาแทนสมาชิที่ตายจากไป
จะต้องได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ในเรื่องปัจจัยทั้ง 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากเป็นภาระหน้าที่
ของครอบครัวแล้ว ชุมชนต้องท าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องบริการเหล่านี้แก่สมาชิกในชุมชน การจัดบริการใน
ด้านนี้รวมไปถึงการรักษาคุ้มครองสวัสดิภาพของสมาชิก  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในรูปวัสดุสิ่งก่อสร้างที่จะน ามาเพื่อ
สนับสนุนปัจจัย 4 ดังกล่าวด้วย พิจารณาให้ดีก็คือ การรวมบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบางอย่างในชุมชนนั่นเอง 6. จัดให้
มีการบริการทางเศรษฐกิจและบริการอื่นๆ เพื่อสมาชิก ภาระหน้าที่ในข้อนี้ได้พยายามถึงความต้องการของสมาชิกในชุมชนใน
ด้านเศรษฐกิจ รวมตลอดถึงบริการในด้านเศรษฐกิจ หมายถึงในด้านการตลาด การให้ความรู้ในรูปของการฝึกอบรมให้สมาชิกมี
ความสามรถในด้านการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ภายในชุมชนควรจะจัดให้มีการแบ่งผลผลิตตามสัดส่วนความเสมอภาค
พอสมควรระหว่างสมาชิกในชุมชนทุกชุมชน ควรจะต้องมีการแบ่งการใช้แรงานให้ถูกต้องตามวัยและอายุของคนในชุมชน 
แบ่งแยกตามความถนัดและวัยที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด 7. หน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่ของชุมชน  
ภาระหน้าที่ของชุมชนในเรื่องนี้  เป็นการเตือนให้ระวังว่าบางชุมชนไม่สนใจต่ออัตราการเกิดของคนในชุมชนไม่มีการวางแผน
ครอบครัว การเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ควรจะป้องกัน หากมีสมาชิกเกิดใหม่ จนชุมชนไม่สามารถให้บริการและเลี้ยงดูให้
เป็นผู้มีคุณภาพ ชุมชนย่อมประสบกับปัญหาสุดคณานับ ชุมชนเหล่านี้มักเป็นชุมชนที่อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา  8. ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในขบวนการให้การศึกษา การปลูกฝังของสมาชิกสมาชิกของชุมชนให้อยู่แนวทางที่ชุมชนต้องการ กล่าวโดยสรุป
คือ ทุกชุมชนต้องตั้งความหวังในเรื่องความเจริญก้าวหน้าที่อยู่ในสมาชิกรุ่นใหม่ ของชุมชน จะต้องระมัดระวังและมีการวางแผน
ในการศึกษาอบรมปลูกฝังชนรุ่นหลัง และจะเริ่มวางระบบตั้งแต่ครอบครัว เพื่อนเล่นในโรงเรียน เลยออกมาถึงสังคมการงานที่
ตนมีอาชีพในวงการนั้น 9. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชนนอกจากจะจัดในรูปของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังหมายถึงข้อก าหนดกฎหมายที่ใช้ในชุมชน เกี่ยวกับหน้าที่ของชุมชนดังกล่าว ชุมชนชนบทของ
ไทยมีลักษณะที่เด่นและเป็นข้อดีของที่มีสถาบันทางศาสนา ตลอดจนความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้าน ที่มีส่วน
ช่วยควบคุมความประพฤติเพื่อให้เกิดความสงบสุข มากทีเดียว 10. หน้าที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังค่านิยมของสมาชิกในชุมชน การ
ยอมรับบทบาท แนวความคิดริเริ่มที่ดี จะเป็นก าลังใจและความภาคภูมิใจของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ
แก่สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนจะต้องแสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อคนทุกรุ่นทุกวัยที่อยู่ในชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีและศรัทธา
ต่อชุมชนของตน ซึ่งจะเป็นการให้บทบาทที่ที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนทางอ้อมอีกด้วย ในหมู่บ้านไทยที่มีการจัดงานบุญต่างๆ ก็มี
ประโยชน์และเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตของคนในชุมชน ท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเป็นการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้เกิดในชุมชนอีกด้วย น าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชน 

ด้วยหลักอปริหานิยธรรมทั้ง 7 ประการเมื่อน าประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนด้วยหลักธรรม 
ดังกล่าวคือ 
 1. การพัฒนาชุมชนต้องหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานเกี่ยวกับบุคคลและ
ชุมชนของตนเองเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างสม่ าเสมอ เช่น การประชุมจัดตั้งคณะกรรม ร่วมปรึกษาหารือ หาแนวทางการปฺฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับ



๙๘๖ 

 

ชุมชน จัดท าแผนการ หรือโครงการเพ่ือพัฒนาขึ้นโดยก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน วิธีการประเมินชัดเจน  ติดตามแก้ปัญหาที่พบ 
และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพราะสมาชิกในชุมนุมมีส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน คือหัวใจของการท างานร่วมกันคือ “ความรู้รัก
สามัคคี”  
 2. การพัฒนาชุมชนมีความพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประชุมและการท า
กิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท าร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันชุมชนหรือบ้านเมืองเพราะการท างานเป็นทีมจะต้องมี
การสื่อสาร การระดมความคิดเห็น การหาข้อตกลงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน 
มิใช่แค่ตกลงในที่ประชุมแล้วก็แล้วกันไป ต่างคนต่างท าตามความคิดของตนตามเดิม ตัวอย่างเช่น สังคมตะวันตกให้ความส าคัญ 
การท างานเป็นทีมเพราะเชื่อว่าเราไม่สามารถท างานล าพังเพียงคนเดียวได้ฉะนั้นการจะประสบผลส าเร็จได้ต้องให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมประสบผลส าเร็จของงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อชุมชนและตนเองนี่เป็นหัวใจของการท างานหรือการอยู่ด้วยกัน
แบบทีมโดยแท้    

3. การพัฒนาชุมชนสมาชิกต้อง ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพิ่มเติม ไม่ละเมิดหรือ
วางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันก าหนดกติกาไว้ ซึ่งมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลง
วางบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นกฎกติการ่วมกันหาก ชุมชนใดที่คนในชุมชนไม่พร้อมใจกัน
เคารพกฎเกณฑ์กติกาของชุมชนแล้ว มิหน าซ้ ายังพยายามยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วตรากฎเกณฑ์ที่  เป็น
ประโยชน์เฉพาะฝ่ายตนขึ้นมา ชุมชนนั้นก็ย่อมถึงการพินาศอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวอย่างที่พบเห็นหลายชุมชนสามารถจัดตั้งออม
ทรัพย์เป็นกองทุนของหมู่บ้าน และมีความเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนสามารถกู้เงินเพื่อมาพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สิ่ง
ที่คือส าคัญสมาชิกยอมรับกฎระเบียบหรือกติกาที่ร่วมกันบัญญัติไว้แล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดท าให้กองทุนมีความเข้มแข็งมี
จ านวนเงินที่สมาชิกออมทรัพย์สะสมไว้มากขึ้นตามล าดับ สามารถน าฝากสถานการเงิน น าดอกเบี้ย มาปันผลให้สมาชิกได้ทุกๆปี
และยังสามารถช่วยพัฒนาด้านอื่นๆของสมาชิก เช่น บ้านถนนหัก  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบ
ผลส าเร็จในการออมทรัพย์จนสามารถจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของหมู่บ้านที่มียอดเงินฝากมากมาย    

4.การพัฒนาชุมชนสมาชิกให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ดังนั้น
เราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก เช่น สมาชิก
ในชุมชนส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ปราชญ์ในชุมชนสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพราะค าแนะน าของผู้ใหญ่
หรือปราชญ์ในชุมชน ก็ย่อมเป็นการเสริมจดุอ่อน ปิดจุดบอดของชุมชนตนให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้น 
 5.การพัฒนาชุมชนนั้นสมาชิกในชุมชนไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดขี่ข่มเหงรังแกซึ่ง
จะท าให้ ด้วยให้ความส าคัญประดุจดั่งสตรีเพศแม่ของทุกคนทุกๆชุมชนควรก าหนดกฎที่ใช้ในการดูแลรักษาสมาชิกของตนเอง 
ถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้นเป็นต้น 

6.เคารพบูชาสักการะเจดีย์ คือการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือน
ความจ า ปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญ
เหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงามของชุมชนตน ส่งเสริมให้มีส านึกที่ดีและเป็นแนวปฏิบัติสืบสานต่อไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งจึงจะเกิด
ความสุขที่ยั่งยืน        
   7.การพัฒนาชุมชนสมาชิกในชุมชนควรก าหนดกติกา ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้
ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์  ซึ่งเป็นหลักธรรมทางจิตใจและเป็นตัวอย่าง
ทางศีลธรรมชุมชนจึงจะมีความเข้มแข็งทางจริยธรรม เต็มใจต้อนรับและมีความหวังดีให้ท่านอยู่โดยผาสุก  
 
ทศันะของผู้เขยีนอปริยธรรม ๗ กับการพัฒนาชุมชน 

ทัศนของผู้เขียนอปริหานิยธรรม ๗ กับ สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมการพัฒนาชุมชนสามารถท าให้ชุมชนมีความยั่งยืนดั่ง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงให้หลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีทั้งสามห่วงกับอีกสอง
เงื่อนไขเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์การลงมือปฏิบัติแล้วประสบผลส าเร็จ สามารถท าให้ผู้ที่น าหลักการดังกล่าวน าไปปรับใช้
ทุกสถานการณ์ในสภาวการณ์ต่างๆได้ หากแต่การที่จะท าให้ชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งทางขนาดของชุมชน อัตลักษณ์และอื่นๆ 



๙๘๗ 

 

การน าเอาอปริหานิยธรรม ๗และสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมส าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคม ให้มีความรัก
ใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน เป็นหลักธรรมส าหรับการผูกมิตรไมตรี ระหว่างกัน มี 4 หลักธรรมย่อย ดังนี้ 1. ความเสียสละ (ทาน) 
หมายถึง การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันไม่ขี้เหนียว ไม่เห็นแก่ตัว อาจเป็นการเสียสละก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ และก าลังปัญญาเช่น เหมือนพี่น้องไทยเราก าลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวไทยก็ได้ช่วยเหลือเสียสละเมื่อถึง
สถานการณ์ดังกล่าว 2. พูดดี(ปิยวาจา) หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน สุภาพไพเราะน่าฟัง พูดแต่ค าสัตย์ค าจริง พูดแต่สิ่งที่เป็น
สาระมีประโยชน์ พูดประสานความรักความสามัคคี ไม่พูดส่อเสียด ให้ร้ายจนเกิดความแตกแยกในสังคมในชุมชน เพราะการพูด
ก็กลายเป็นกระแสจนเกิดผลกระทบได้ไม่น้อยเช่นกัน ส่วนคนฟังก็อย่าหูเบาเชื่อคนง่าย ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังตามหลัก 
กาลามสูตร 10 จึงจะไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อสังคมชุมชน 3. การบ าเพ็ญประโยชน์ (อัตถจริยา) หมายถึง การช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน ท างานสาธารณะประโยชน ์เช่น ช่วยกันบรรจุทรายหรือขนกระสอบทรายป้องกันน้ าท่วม โดยไม่ต้องรอค าเรียกร้อง
จากใครหรือหน่วยงานใด เหมือนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ชุมชน 4. การวางตนเหมาะสม (สมานัตตา) หมายถึง การรู้กาลเทศะ 
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลายในชุมชนต้อง สังคหวัตถุ 4 ก็คือการ “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วาง
ตนพอดี” ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กหรือชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้น าในการบริหารชุมชนที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความเข้มแข็งทางกายภาพให้
ชุมชนมีระเบียบแบบแผนของตนเอง อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบพี่แบบน้อง มีความเคารพ
บรรพบุรุษทั้งแนวทางความคิดและแนวทางปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ร่วมก าหนดระเบียบกฎกติกาของชุมชนให้
เกิดพร้อมเพรียงและสมัครสมานสามัคคีส่งผลดีให้เป็นประโยชน์ของชุมชนที่เข้มแข็ง มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมไม่
ขัดต่อระเบียบกฎกติกาของสังคมเป็นพลเมืองที่ดี มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ผู้อาวุโสถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่เยาวชนเพื่อให้สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ รู้จักวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
มีความวางใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้การท างานทั้งต่อตนเองและคณะ มีความเป็นระเบียบเรียบช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดความ
ปกติสุขยั่งยืนการอยู่ร่วมกันในองค์กรต่างๆการท างานจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความเสียสละของสมาชิก คือ หัวใจของการ
ท างานหรือการอยู่ร่วมกัน ว่า “ทีม” ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งว่าทีมงานของพระองค์คือ “ทีมรู้รักสามัคคี” 

ทุกๆชุมชนที่น าหลักธรรมอปริยหานิยธรรม ๗ ไปใช้ในการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาจิต ต่อด้วยพัฒนาแนวคิด ผูก
มิตรประสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์กฎกติกาชุมชน รณรงค์ระเบียบวินัย มุ่งใส่ใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างความปลอดภัยให้สตรี 
มีความเคารพปูชนียสถาน ส าราญใจวิถีธรรม ชาติศาสนาจักรนั้นส าคัญ แบ่งปั่นความรับผิดชอบ ตอบโจทย์ร่วมแก้ปัญหา หา
หลักอปริยหายธรรม ๗ มุ่งความส าเร็จสู่ชุมชนตน ส่งผลดีต่อชาติบ้านเมือง  
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บทคัดย่อ 
 
  บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย ประเภท และลักษณะของขันติธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมที่สัมพันธ์กับขันต ิและศึกษาวิเคราะห์ขันตติามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ขันติมีความหมายตามคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าเป็นความอดทน เป็นตปะที่
เปรียบเสมือนเกาะป้องกัน เป็นการสร้างคุณสมบัติเฉพาะบุคคล ทั้งเป็นการฝึกฝนตนเองให้อยู่กับสังคมได้อย่าง
ปกติสุข เป็นการสร้างความอดทนทั้งภายนอกที่สัมผัสได้เป็นรูปธรรม มีอดทนต่อความล าบาก ต่อการท างาน เข้าใจ
ต่อความเหนื่อยยากต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้อน   ต่อความล าบากตรากตร าเมื่อต้อง
ประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติที่ไม่มีความไม่แน่นอน ก็จะไม่รู้สึกท้อถอย หมดก าลังใจที่จะสานงานที่
ก าลังท าอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ยิ่งกว่านั้นความไม่แน่นนอนของสภาพดินฟ้าอากาศ ยังจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ 
ตามมาอีกมากมายถ้าบุคคลขาดความอดทนต่อความล าบากตรากตร าเสียแล้ว ก็ยากที่จะประสบความส าเร็จในการ
ท าดีทุกรูปแบบ  ด้านคุณสมบัติภายใน ที่เป็นนามธรรม มีการอดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้
ป่วยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อยจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น  อีกอย่างหนึ่งมีอดทนต่อความ
เจ็บใจ ที่เกิดจากความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากค าพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งามที่ถูก
ผู้อื่นกระท า โดยเฉพาะเป็นผู้ที่จะกระท าโต้ตอบได้ล าบาก มีผู้บังคับบัญชาเป็นต้น และขันติที่ส าคัญคือการอดทน
ต่ออ านาจกิเลส ที่เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากท า แต่ไม่สามารถท า
ได้เป็นต้น   
 อย่างไรก็ตามขันติธรรมเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าขันติธรรมความอดทน เป็นสิ่งที่เมื่อ
ผู้ใดฝึกฝนให้มแีก่ตนโดยช านาญจนถึงกลายเป็นเรื่องปกติของตนแล้วย่อมจะเป็นการปิดกั้นสิ่งที่ไม่เรียบร้อยของ
บุคคลทั้งจะมีผลไปถึงสังคมสว่นรวมได้อย่างไม่ต้องสงสัย 
 
 
  ค ำส ำคญั :  ขนัติ แปลว่า ความอดทนต่อความไม่พอใจ ความอดกลั้น  
  ขันติ ความอดทนต่อทุกข์ยาก ล าบาก ตรากตร าในการประกอบกิจเลี้ยงชีพต่อภัยธรรมชาติ หนาว ร้อน  
  ขันติมีความอดกลั้นเป็นลักษณะเป็นก าลังของจิตนั้นมีอยู่   เหตุนั้น  จิตนั้น   ชื่อว่า  มีขันติเป็นก าลัง 

                                                 
1  อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๙๙๐ 
 
  ความอดทน มาจากค าว่า ขันติ หมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่ง
อันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ซึ่งไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะมีคน
เทอะไรลงไป ของเสีย ของสกปรก  หรือของหอม  ของดีงามก็ตาม 
            งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ที่ส าเร็จขึ้นมาได้ นอกจากจะอาศัยปัญญาเป็นตัวน าแล้ว 
ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมข้อหน่ึงเป็นพื้นฐานจึงส าเร็จได้  คณุธรรมข้อนั้นคือ ขันต ิ
            ถ้าขาดขันติเสียแลว้ จะไม่มงีานชิ้นใดส าเร็จได้เลย เพราะขันติเป็นคุณธรรมส าหรับทั้งต่อต้านความ
ท้อถอยหดหู่ ขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยัน และท าให้เห็นอุปสรรคต่างๆ เป็นเครื่องท้าทายความสามารถ 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรม คืออนุสาวรยี์ของขันติทั้งสิ้น 
 
Abstract 

 The purpose of this article to study the types and characteristics of justice in Theravada 
Buddhist scriptures. Principles related to tolerance and tolerance study analysis in the opinion of 
the senior monks in Thailand. 
  The study finds patience is meant by the Tripitaka scriptures as a patient.  As a penance 
to protect themselves and to create personalized features by practice itself for the good social 
life and to builds  endurance  external exposure is substantial to have the patience to work hard 
to understand the nature of their labors like the cold weather heat seemed to persist when faced 
with natural weathering uncertain by do not feel discouraged unmanned weave the work being 
done on it until it is, moreover the uncertainty of the weather will also result in other problems 
as many peoples who lack the patience to endure the hardships of him. It is difficult to succeed 
in doing good to all forms.  

The interior features abstract a patient suffering the patient with the illness. The physical 
discomfort of our own pain and fatigue from the disease and so on, another one has the patience 
to rancor caused by anger, resentment, deriving from words that offend averse good manners are 
not being done by others. Especially those who will have difficulty interacting. There are bosses, 
etc.  The key is patience and tolerance on the power of passion.  The patient is a sensual mood 
to enjoy stand for what we want to do but failed to do so.  However, when considered carefully 
and tolerance, see that tolerance, patience is the one who is trained by his older preserved 
longer. It is bordered by blocking the disheveled until then it’s become to the normal social life. 
 
 
บทน า  
 

สังคมไทยมีปัญหาหลากหลายเกิดขึ้นมากมาย ส่วนหนึ่งมาจากการด าเนินชีวิตประจ าวันประชาชนขาด
ความอดทน มีการใช้อารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณที่มีในการ



๙๙๑ 
 
แก้ปัญหาการเรียกร้อง การทารุณ ข่มขืน โหดร้ายทารุณ  การที่ต้องสูญเสียบุตรหลานอันเป็นที่รัก ที่หวัง ที่พึ่ง เขา
ทอดทิ้งสังคมหรือสังคมทิ้งเขา การข่มแหง กดขี่ การทารุณกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางค่านิยมใหม่ๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมจนก่อให้เกิดความชัดแย้งกันระหว่าง
กฎเกณฑ์กับจุดหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษาขี้เกียจอ่านหนังสือเรียน แต่ต้องการสอบผ่านและได้คะแนนเกรด ๔ 
หรือได้ A จึงท าการทุจริตในการสอบ ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บุคคลเจ้าอารมณ์ที่ชอบก่อ
ปัญหากับสังคม การด าเนินชีวิตประจ าวันหากขาดความอดทนก็จะเปรียบเข้ากับคนขี้เกียจตามลักษณะที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เช่น อ้างว่ายังเช้านัก กระหายนัก หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนักจึงไม่ยอมท างาน 
  การขาดความอดทนมีผลเสียมากมายโดยเฉพาะความโกรธเมื่อเกิดขึ้น ผลอันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
โกรธนั้นไม่ได้สร้างสรรค์คุณงามความดีใดๆ  เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นก็เกิดอาการท้อแท้หมดหวัง ขาด
แรงจูงใจที่จะท างานดังกล่าวให้ส าเร็จ ดังนั้นการเขียนบทความนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาความหมาย ประเภทของความ
อดทนและเพ่ือศึกษาว่าขันติพัฒนาสังคมได้จริงหรือ 
 
ลักษณะของความอดทน 
  ๑  .อดทนต่อความล าบาก ความอดทนต่อการท างาน ไ ม่หวั่นต่อความเหนื่อยยากเป็นการอดทนต่อสภาพ
ธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้อน  บุคคลที่ขาดความอดทนต่อความล าบากตรากตร าเมื่อต้องประสบ
กับสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติที่ไม่มีความ ก็จะรู้สึกท้อถอย หมดก าลังใจที่จะสานงานซึ้งก าลังท าอยู่ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ยิ่งกว่านั้นความไม่แน่นนอนของสภาพดินฟ้าอากาศ ยังจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ถ้าบุคคลขาดความอดทนต่อความล าบากตรากตร าเสียแล้ว ก็ยากที่จะประสบความส าเร็จในการท าดีทุกรูปแบบ 
  ๒ .อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด ความ
เมื่อย โดยไม่แสดงอาการกระสับกระส่ายอันเกิดจากเวทนาให้ปรากฏ บุคคลบางคนอาจมีสุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรงสมบูรณ์เพราะมีโรคประจ าตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น โรคภูมิแพ้ ฯลฯ หรือ เพราะประสบอุบัติเหตุร้ายแรง หรือ 
เพราะสาเหตุอื่นก็ตาม ถ้าเขามีความอดทนต่อทุกขเวทนา เขาก็จะมีจิตใจทรหดอดทนพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆอยู่เสมอ ย่อมสามารถประกอบคุณงามความดีต่างๆได้ ไม่แพ้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
  ๓  .อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากค าพูดที่ไม่
ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม บางคน เพียงถูกคนโน้นกระทบที คนนี้กระแทกที เขาว่าหน่อยค่อนขอดนิด ก็อึดอัด
เจ็บใจบางคนทนต่อความเจ็บใจได้บ้าง เพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของตน ถึงจะทนไม่ได้ก็ต้องทน การทนอย่างนี้
ได้ถือว่ายังไม่เรียกว่า ขันติบางคนทนต่อความเจ็บใจ ต่อค าพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรคพวกเพื่อนฝูงในที่
ท างานเดียวกันได้ถือว่า มีขันติระดับปานกลางส่วนคนที่มีขันติ จริงๆ นั้น ต้องทนต่อการกระทบกระเทียบ เปรียบ
เปรย การท าให้เจ็บอกเจ็บใจ จากคนใต้บังคับบัญชาหรือผู้ต่ ากว่าได้ ในการท างานนั้น เราต้องมีการติดต่อกับบุคคล
หลายประเภท เพราะแต่ละคนมีการฝึกฝนตนเองต่างกัน ถ้าหากไม่มีขันติแล้ว ก็ไม่อาจจะท างานให้ออกมาดีได้
อย่างเป็นสุข ทั้งบางครั้งยังอาจท าให้มีเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวเองอีกด้วย 
  ๔  .อดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากท า 
แต่ไม่สมควรท าในที่นี้มุ่งหมายถึง การไม่เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมปล่อยตัวตามกระแสโลก ความเพลิดเพลิน เช่น ความ
สนุกสนาน การเที่ยวเตร่ ความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ หรือการได้ผลประโยชน์ในทางที่ไม่ควร เป็นต้น             
 



๙๙๒ 
 
วิเคราะห์ขันตธิรรมพัฒนาสงัคมได้จริงหรอื    
  ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเกี่ยวกับความอดทนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น ทางแพทย์กล่าวว่าการมีสมาธิสั้น
คือไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนได้นาน ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา  ไม่มีระเบียบวินัย  ไม่คิดก่อนท า ไม่รอบคอบ  ประมาทเลินเล่อ  เอาแต่ใจตัวเอง การแก้ไขพฤติกรรม
ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่จะยากล าบาก  การฝึกทักษะที่ดีให้เกิดขึ้นก่อนจึงมีความส าคัญมาก  เพื่อป้องกันเด็กสมาธิสั้นมี
พฤติกรรมไม่ดีจนติดเป็นนิสัยไปจนโต   การฝึกทักษะมักต้องใช้เวลานาน เป็นเดือนหรือเป็นปี   ต้องอาศัยความ
อดทน ความเอาจริงเอาจัง  ความสม่ าเสมอและร่วมมือของพ่อแม่อย่างมาก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ
สังคมมาจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนต้องแข่งขันกันในทุกด้านนอกจากนั้นประชาชน
ยังเน้นวัตถุนิยม ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาทารุณกรรมในครอบครัว ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาวัยรุ่น
ขาดขันติธรรมในการควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะเมื่อดื่มสุราเมรัยเข้าไปท าให้สติความยั้งคิดลดลง ขาดการยับยั้งชั่ง
ใจขาดความอดทนในการควบคุมอารมณ์ให้มีสติ หลายคนจึงใช้ความรุนแรงโดยใช้ก าลังในการแก้ปัญหา ปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่นถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปยังระดับชาติ สาเหตุมาจาก
การใช้จ่ายเกินก าลังความสามารถของตนเอง มีรายได้น้อยแต่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจึงต้องหาช่องทางน าเอาทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นมาเป็นของตัวเอง ไม่อดทนเก็บหอมรอบริบตามก าลังความสามารถของตน  
  ความอดทน อดกลั้นเป็นลักษณะของขันติก็เพราะยับยั้งใจไว้อยู่ ไม่แสดงอาการไม่เรียบร้อยทางกาย วาจา 
จะหนาวหรือร้อนก็อดทน จะหิวกระหายก็อดทน จะถูกกล่าวล่วงเกินด้วยวาจา เช่น พูดเสียดแทง หรือด้วยการ
เบียดเบียน ก็สะกดไว้ จะเจ็บไข้ได้ทุกข์ก็อดกลั้น เมื่อมีสิ่งใดๆ ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจมากระทบก็อดทนไว้ อดกลั้นไว้ 
เรียกว่า มีน้ าอดน้ าทน ไม่ท้อถอยต่อการงานเพราะหนาวร้อน ไม่ตอบสนองเพราะ ถูกล่วงเกิน ไม่กระสับกระส่าย
ครวญครางเพราะเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น ความอดทนหรืออีกถ้อยค าหนึ่งคือความอดกลั้นน่าจะมีความหมาย
เหมือนกัน การอด การทน การกลั้น จะใช้ค าใดหรือค าอื่นปนกันก็ให้ความเข้าใจได้เหมือนฉันว่า สิ่งที่ตนอยากท าก็
พยายามกลั้นไว้หรือทนไว้ หรืออดไว้ ด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใดตามแต่สถานการณ์ หรือเรื่องที่เกิดขึ้น อันตนไม่
อาจจะท าได้ ด้วยวิธีการอย่างไรก็ตาม เหตุผลอะไรก็ตาม เช่น หิวข้าวแต่กินไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ไม่แสดงอาการ
ให้บุคคลอื่นเห็น จึงมีค าพูดที่นิยมปลอบกันว่า “เรื่องกินเรื่องเล็ก เรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่ ”บางครั้งถึงขนาดลูกต้อง

มีการกระท ามาตุฆาต อย่างหลักฐานปรากฏเป็นเจดีย์ “ธาตุก่องข้าวน้อย  ”เป็นตัวอย่าง เพราะหิวแล้วแม่เอาข้าว
งช้าและเห็นว่าน้อยจึงคมาส่  ิดว่าก่องข้าวเหล็กคงจะกินไม่อิ่มเท่านั้น ถ้าหากลูกเข้าใจต่อความอดทนต่อการหิว

กระหายเพียงไม่นาน ทั้งรู้จักฝึกหัดมีขันติมีความอดกลั้นต่อความยากล าบากนั้นไว้เพียงไม่นานแล้ว ทุกอย่างย่อม
ไม่ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้น แม้แต่ในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องใช้ความอดทน อดกลั้นในลักษณะเช่นนี้ ย่อมมีแต่ผลดีเมื่อ
เวลาผ่านไป หลายคนเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปในบางช่วงนั้นๆ ต่างรู้สึกใจหายเมื่อนึกถึงช่วงที่ตนถ้าไม่อดทน
ในช่วงนั้นๆ ดังนั้นการรู้เข้าใจ ต่อความล าบากแล้วคอยบังคับด้วยความอดทน อดกลั้น ย่อมมีผลดีกว่าการดิ้นรน
จากความยากล าบาก จนคิดแต่เอาความอยู่รอดให้ผ่านไปส่วนเดียว โดยไม่ค านึงถึงการสูญเสียที่ต้องมีตามมา
ดังกล่าว 
 ด้านความอดทนต่อทุกขเวทนา เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปนั้นต้องพบปะเจอะเจอกันแน่นอน ไม่มากก็น้อย ที่

กิดกับเราในรูปแบบใด โดส าคัญเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าเรื่องทุกขเวทนานั้น จะเ ยปกติเราก็มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใน
เรื่องเล็กๆ น้อย ๆ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดตามร่างกาย เป็นต้น แต่ทุกขเวทนาย่อมเกิดไปตามอาการ
ของร่างกายของโรคที่เป็น จึงบางครั้งก็มากจนทนได้ยาก เช่น ปวดหัวรุนแรงเรื้อรัง หรืออาการปวดอย่างอื่นที่
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เมื่อก่อนเราทนได้ แต่เมื่อมากก็สุดจะทน ที่อาจเกิดจากความกลัวจากการคิดไปเอง หรือเจ็บเพียงนิดแต่ก็ท าเป็น
เหมือนเป็นมาก การฝึกอดทน อดกลั้นต่อทุกขเวทนา ที่เกิดจากการป่วยไข้หรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่ต่างก็มิได้ให้บังเกิด
ขึ้นกับตนเองทั้งนั้น แต่หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรต้องกระท าอย่างไร เพื่อให้ตนเองและสังคมส่วนรวมเป็นไปด้วย
ด้วยความสงบเรียบร้อย ด้วยความรู้สึกที่รู้เท่าทันต่อความทุกข์ยากนั้น โดยตั้งความรู้สึกว่าการที่สงบกับการที่ร้อง
เสียงดังท าให้บาดแผลที่เป็นนั้นหายหรือบรรเทาได้หรือไม่ จะพบว่ามีค่าเท่ากันกับการในขณะที่ท าแผลหรือรักษา
อาการต่างๆ ที่เป็นนั้น ในขณะเดียวกันบางครั้งการร้องเสียงดังนั้น มิใช่จะก่อให้เกิดความล าบากกับผู้รักษาเท่านั้น 
ซ้ ายังอาจสร้างความร าคาญต่อคนข้างเคียงอีกด้วย ในขณะที่เมื่อมาคิดถึงภาพที่ต้องรักษานั้น เช่น บาดแผลที่ต้อง
ค่อยๆ ล้างเพราะรู้สึกเจ็บ แล้วก็ร้องเสียงดัง เป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งกว่าจะล้างแผลเสร็จก็ต้องร้องอยู่หลายครั้ง 
ทั้งต้องเสียเวลาเพราะถูกแผลก็เจ็บก็หยุด ในขณะที่ถ้าเข้าใจ รู้จักสงบระงับ ฝึกความอดทนกับการที่แผลต้องสัมผัส
กับน้ ายานั้น รู้จักอดกลั้นต่อการไม่เปล่งเสียงออกมาโดยใช่เหตุ รู้เข้าใจว่าถ้ารีบล้างก็เจ็บไม่นาน ดีกว่าถูกสัมผัสแผล
ก็ร้องที ที่ต้องเจ็บนานกว่า ทั้งรักษาได้เล็กน้อยก็หยุด  การรู้เข้าใจต่อความอดทน อดกลั้นต่อทุกขเวทนานี้ จึงนับว่า
เป็นสิ่งที่ดี เมื่อย่อมเป็นผลดีแก่ตัวเองและสังคมรอบข้างด้วย 
 บใจเกิดขึ้นได้ทั้งรูปในด้านอดทนต่อความเจ็บใจ เรื่องความเจ็ ธรรมและนามธรรม รูปธรรมก็เช่น ถูกบังคับ 
ท าร้าย ทรมาน โดยที่ไม่มีทางต่อสู้ขัดขว้างใดๆ กล่าวคือต้องทนเจ็บทั้งกายทั้งใจ ในที่นี้หมายถึงมีความเจ็บใจ คับ
แค้นใจ มากกว่าการเจ็บทางกายโดยไม่สามารถที่จะกระท าโต้ตอบได้  ส่วนความเจ็บใจด้วยนามธรรมนั้น หมายถึง
อารมณ์โกรธวิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ ด้วยค าพูดเสียดแทงให้เจ็บใจ ที่ผู้พูดปรารถนาจะท าให้ผู้ที่ตน
มุ่งเจ็บใจ หรือได้ความอัปยศพูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้น  ให้ผู้ที่ตนมุ่งรู้ความแห่งค าพูดที่พูด  หรือ
อาการที่แสดงนั้น  ใช้เป็นเครื่องเสียดแทงเพื่อเจ็บใจ โดยวัตถุส าหรับอ้างขึ้นกล่าวเสียดแทงนั้น  คือ ๑  .ชาติ  ได้แก่

๒ชั้นหรือก าเนิดของคน   . ชื่อ  ๓  .๔โคตร คือ แช่ วงศ์ตระกูล   . การงานหรืออาชีพที่ท า  ๕  .ศิลปะหมายถึงความรู้
๖ความสามารถพิเศษ   . โรคอาการเจ็บป่วย  ๗  .๘  รูปพรรณสัณฐาน เช่น เตี้ย ด า สูง . กิเลส เช่น เป็นคนมักโกรธ 

เป็นคนเจ้าระเบียบ  ๙  .๑๐ข้อผิดพลาดที่เคยท าไว้   . ค าสบประมาทอย่างอื่น รวมเป็น ๑๐ นี้เรียกว่าอักโกสวัตถุ 
แปลว่า  เรื่องส าหรับด่า จากการพูดดังกล่าวนี้ ทั้งที่เป็นเรื่องจริง ทั้งที่เป็นเรื่องเสริมแต่งก็ตาม แต่ก็ท าให้รู้สึกโกรธ 
ทั้งที่แม้เห็นด้วยสายตาเห็นเพียงท่าทางเท่านั้น มิได้ท าอะไรด้วยกายอย่างอ่ืนให้รู้สึกสัมผัสร่างกายให้เจ็บแต่อย่างใด 
การพูดจาที่เสียดแทง แม้เป็นเพียงนามธรรม แต่ก็เป็นเหมือนของแหลมคมที่ท าให้เจ็บใจแต่ไร้บาดแผล ทั้งเป็นการ
เจ็บนานกว่าที่มีบาดแผลเป็นรูปธรรมเสียอีก บาดแผลเมื่อรักษาหายแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บอีก แต่ค าพูดเสียดสีให้เจ็บใจ
นึกถึงทีไรก็เจ็บใจเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะรักษาให้หายหรือท าให้ลืมได้ยาก การรู้จักนึกคิดพิจารณาในแง่ของการ
ฝึกฝนการอดทน อดกลั้น ในเรื่องเจ็บใจนี้ นับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งนัก ต้องมีการพินิจพิจารณาอย่างละเอียดสุขุมลุ่ม
ลึกที่เรียกอีกอย่างว่าแยบคลายโดยพิจารณาว่าค าพูดทั้งหลายเหล่านี้ ก็สักเป็นค าพูด มิใช่บุคคลตัวตนเราเขา โดย
คิดอีกอย่างว่าค าเหล่านั้นเป็นกุศลหรืออกุศล ดีหรือไม่ดี ควรน ามาใส่ใจหรือควรละทิ้ง โดยที่สุดค าพูดเหล่านั้นท า
ให้เราล าบากใจมากจริงหรือ ไม่ หรือเราเก็บเอาค าพูดเหล่านั้นมาท าให้เราล าบากใจเอง  เมื่อพิจารณาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ย้อนกลับไปมาแล้ว ก็มาถึงการใช้ขันติความอดทน อดกลั้น ซึ่งอาจต้องใช้การฝึกฝนอย่างมาก เพื่อ
ยับยั้งความเจ็บใจที่เกิดขึ้นนั้นมิให้เข้ามาท าลายความเป็นปกติสุขได้ ทั้งยังเป็นการปิดกั้นเวรภัยต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น  
 ในด้านอดทนต่ออ านาจกิเลส หมายถึง สภาพที่ท าให้จิตเศร้าหมองธรรมชาติใดย่อมท าให้เร่าร้อน เศร้า
หมอง หรืออีกอย่างหนึ่งว่า สัมปยุตธรรม คือ จิต เจตสิก ย่อมเศร้าหมอง เร่าร้อน ด้วยธรรมชาติใด ฉะนั้นธรรมชาติ

เร่าร้อนของสัมปยุตนั้นที่เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง  จึงชื่อว่า กิเลส  ในวิภังคปกรณ์ระบุว่า กิเลสวัตถุ ๑๐ ได้แก่ 
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๑  .โลภะ ความอยากได้   ๒  .๓โทสะ ความคิดประทุษร้าย   . โมหะ ความหลง  ๔  .๕มานะ ความถือตัว   . มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด  ๖  .๗วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย   . ถีนะ ความหดหู่  ๘  .๙วามฟุ้งซ่าน  อุทธัจจะ ค . อหิริกะ ความไม่
ละอายบาป  ๑๐  .อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวบาป     สภาพที่ท าให้จิตเศร้าหมอง  ท าให้เร่าร้อน ในที่นี้กล่าวถึง
กิเลสคือธรรมชาติ และธรรมชาติของกิเลสในที่นี้ก็สิ่งที่ท าให้จิตเร่าร้อน เศร้าหมอง นั่นแสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้ว 
สภาพจิตของเราย่อมสงบนิ่ง และในสภาพจิตที่ผ่องใสหรือเศร้าหมองนั่น ย่อมประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเข้า
มามีส่วนร่วมด้วย กล่าวคือภายใน อันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส การถูกต้อง
สัมผัส การนึกคิด ที่เกิดจากอย่างใด อย่างหนึ่งประกอบกัน หรือหลายอย่างร่วมกัน แล้วก่อให้เกิดกิเลสใน ๑๐ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความรู้สึกหรือที่เรียกว่าเวทนา อันเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดมาจากการสัมผัสกันของ
ภายในมีตาเป็นต้น กับภายนอกมีรูปเป็นต้น เมื่อกระทบกันย่อมเกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆ 
แล้วจึงก่อให้เกิดความทะยานอยากในกิเลสนั้นๆ ว่าเป็นความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส การถูกต้องสัมผัส 

(โผฏฐัพพะ )กเป็นความอยากมีอยา  ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น เมื่อความอยากเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 
การดิ้นรนเพื่อจะออกจากความเศร้าหมองหรือออกจากความเร่าร้อน ช่วงนี้เองที่ต้องน าความอดทน อดกลั้นมาใช้ 
การอดทน อดกลั้นต่ออ านาจกิเลสนี้ นับเป็นเรื่องยากกว่าการใช้ความอดทนที่ผ่านมาข้างต้น แต่นั่นหมายถึงการที่
ปล่อยในกิเลสเหล่านี้ครอบง าโดยสมบูรณ์แล้ว อันเป็นการผ่านล าดับขั้นตอนดังกล่าว ในทางกลับกัน เมื่อรู้ล าดับ
ขั้นตอนอย่างนี้แล้ว หากเรารู้เท่าทันแล้วไม่ปล่อยให้ ปฏิกิริยาทางอารมณ์เป็นไปตามขั้นตอนนั้น เมื่อพินิจพิจารณา
เหมือนเจ็บใจแล้วตัดช่วงหรือตัดตอน ที่เกิดตามล าดับนั้น เช่นช่วงสัมผัส ช่วงเวทนาที่มีความรู้สึกนั้น แรกๆ ก็ต้อง
ฝืนต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆ พร้อมการพินิจพิจารณา ถึงผลดีผลเสียของการปิดกั้นด้วยความอดทน อดกลั้น เมื่อมี
การฝึกฝนบ่อยๆ มีการพินิจพิจารณาทบทวนถึงการไม่ปิดกั้นความอดทน อดกลั้น จะมีผลดีผลเสียอย่างไร เมื่อเป็น
เช่นนี้ก็จะพบว่ากิเลสเหล่านี้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน จึงควรท าให้มีขึ้น 
 ข้อเสียเมื่อขาดขันติธรรม 
 บุคคลที่ขาดธรรมคือความไม่อดทนท าให้เกิดผลเสียซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  
 ๑ .นชีวิตประจ าวันก็จะเกิดปัญหาติดตามมาไม่มีความสุขกับการท างาน เมื่อไม่มีขันติธรรมกับการด าเนิ 
เช่น เสียสุขภาพจิต การฝืนทนกับงานที่ท า ท าให้ไม่มีความสุขท าให้เกิดความเครียดตามมา 
 ๒ .ท าให้เกิดค วามขัดแย้งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทุกอาชีพต้องมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องความคิด
ความเห็นที่แตกต่างกัน ถ้าองค์กรหรือสังคมมีความขัดแย้งกัน เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สังคมก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้สังคมจะต้องยอมรับฟังบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง 
เลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์น าเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
 ๓ .ในสังคม การขาดความอดทนที่จะฟังเหตุผลของบุคคลอื่นท าให้สังคมเกิดความเกิดความวุ่นวายขึ้น
วุ่นวาย การที่คิดว่าสิ่งที่ตนคิด สิ่งที่ตนกล่าว สิ่งที่ตนท าเท่านั ้นที่ถูกต้อง ส่วนคนที่คิดต่างจากตนผิดหมด ปัญหาการ
ชุมนุมของเสื้อแดงและกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ท าการประท้วงในอดีตที่ผ่านมาก็เกิดจากการไม่ยอมรับฟังความเห็นของ
อีกฝ่ายที่เห็นแตกต่างจากตน จึงท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย เพราะไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หาก
ประชาชนหรือสังคมมีขันติธรรมการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายก็จะไม่เกิดขึ้น 
     หรือในบางสถานการณ์เราไม่ท าด้วยความอดทนหรืออดกลั้น เช่น โกรธคนอื่นที่ด่าเราอย่างเสียหายแต่เราก็ไม่
ท าอะไรเขา แม้จะโกรธเขาอย่างเต็มที่ แต่ก็สามารถงดการแสดงออก สนองตอบความต้องการได้แม้จะยากเย็น
อย่างเกือบตั้งไว้ไม่อยู่ก็ตาม แต่เราก็สามารถตั้งไว้ได้ แสดงว่าตัวเรามีความเก่งในการระงับอารมณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี 



๙๙๕ 
 
ความโกรธที่อุบัติขึ้นภายในเป็นเพียงปฏิกิริยาทางอารมณ์เท่านั้น ยังมิใช่การกระท าที่ส่งผลถึงผู้อื่นแต่ประการใด 
เมื่อเราสามารถระงับมิให้แสดงออกมาทางกิริยา โดยอวัยวะส่วนต่างๆ การระงับไว้ได้นั้นย่อมเป็นผลดีแก่ตัวเอง  
  การกล่าวค าหยาบคายสนองอารมณ์โกรธ ใบหน้าที่มีเลือดคุกรุ่นอาการแดงกล่ าเนื้อตัวสั่นสะท้านก ามือไว้
แน่นพร้อมจะกราดพุ่งตรงสู่เป้าหมาย ท าให้คู่โกรธเจ็บปวด หรืออวัยวะส่วนล่างเตรียมรับค าสั่งจากอารมณ์โกรธ
ยกขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงสัมผัสกับอวัยวะบางส่วนของคนที่เราโกรธได้รับความเจ็บปวดถึงขั้นเป็นรอยช้ าหรือ
เป็นแผลเลือดซิบหรือเลือดโกรกไหลทั่วร่างกาย แต่สามารถอดทนต่ออารมณ์นั้นได้ด้วยความอดทนอันเป็น
เครื่องประดับอันประเสริฐกว่าเครื่องประดับอย่างทั้งหลายของพระราชาและนักปราชญ์ทั้งหลาย ปัญหาดังกล่าวไม่
ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรงทางสังคม ปัญหายาเสพติด เกิดขึ้นเพราะประชาชนขาดขันติธรรม 
ความอดทนในการใช้ชีวิตประจ าวัน การฝึกหัดความอดทนจะต้องท าตั่งแต่ตอนเด็ก ให้เด็กมีความอดทนสามารถ
ต่อสู้แก้ปัญหาและอุปสรรคด้วยตนเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันพ่อแม่ท าทุกอย่างให้ลูก เพราะกลัวลูกจะล าบาก ท าให้
ลูกท าอะไรไม่ค่อยเป็น ท าให้เด็กขาดความอดทน รอคอยไม่เป็น เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ท าให้ท้อแท้ต่อปัญหาได้ง่าย 
กลายเป็นคนโกรธง่าย ขี้บ่น โทษโชคชะตา โทษบุคคลอื่น ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่ายวันท างาน ช่วงท างานก็รอ
เพียงเมื่อไหร่จะเลิกงาน เพราะไม่มีความสุขกับการท างาน การขาดขันติธรรมบางครั้งก็เรียกว่าความเกียจคร้าน ซึ่ง
โทษของความความเกียจคร้านที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๖ ประการมีการประพันธ์เป็นกลอน (วิธาน  สุชีวคุปต์และ
สนธิ์  บางยี่ขัน : ๒๕๓๓  .๖๐หน้า  ) ดังนี ้

 จะกล ่าวถึงโทษของความเกียจคร้าน ในการงานเป็นนิจคิดหน่ายแหนง 
 พระมุนีทรงด ารัสตรัสแสดง  ว่าเกียจคร้านมีเหตุแจงหกประการ 
 อันคนใดเกียจคร้านการงานไซร้  ย่อมเจริญไปไม่ได้จักไขขาน 
 เพราะว่าขาดความเพียรเรียนรู้งาน  จักเห็นผลในกิจการย่อมไม่มี 
 ถึงเวลาท างานเกียจคร้านครัน  ก็ผัดวันประกันพรุ่งมุ่งแน่หน ี
 บ้างอ้างว่าถึงคราวหนาวเต็มท ี  มันสุดที่ท างานประการใด 
 บ้างอ้างว่าร้อนนักสุดจักทน  จะท างานหมองกมลทนไม่ได้ 
 บ้างอ้างว่าดวงตะวันนั้นลับไป  งานวันน้ีเก็บไว้ก่อนเถิดเรา 
 บ้างอ้างว่ายามนี้สิเช้าตรู ่   ยังเช้าอยู่จึงคิดนั่งจับเจ่า 
 อาหารเราบ้างอ้างว่าถึงเวลา   ควรบรรเทาหิวก่อนอย่าร้อนรน 
 บ้างอ้างว่าอิ่มอาหารแสนอึดอัด  จักขอผัดไว้ก่อนห่อนขวยขวน 
 เหตุหกข้อกล่าวไว้ให้ท่านยล  เป็นเหตุให้ไม่เกิดผลเช่นเดียวกัน 
 อนึ่งนั้นพึงตรองมองให้ถ้วน  สัตว์มนุษย์ทั้งมวลย่อมอาสัญ 
 ไม่อาจรอดความตายวายชีวัน  จงขยันเมื่อยังมีชีวีคง 
 อนึ่งนั้นเมื่อต่อไปในภายหน้า  เราย่อมแก่เฒ่าชราและลืมหลง 
 เป็นหนุ่มสาวเรี่ยวแรงแข็งขันจง  มุ่งประสงค์ท างานอย่าคร้านเลย 
  ผู้ที่มีขันติธรรมโดยมากจะผ่านการสูญเสียหรือความล้มเหลวมาก่อน เช่น แจ๊คหม่า สตีฟ จ๊อป ล้วนเคย
ล้มเหลวมาแล้วแต่ก็อาศัยขันติธรรมและความพากเพียรจึงจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาได้ ผู้ที่มีขันติธรรมจึง
สามารถที่จะท าในสิ่งที่คนอื่นท าได้ยาก เช่น นักกีฬายิมนาสติกกว่าจะเล่นหรือแข่งขันกับนักกีฬาประเภทเดียวกัน
จนเป็นตัวแทนของประเทศได้ต้องใช้ความอดทน ต้องบาดเจ็บจากการพลั้งพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะฝึกซ้อม ทุก



๙๙๖ 
 
อาชีพต้องอาศัยขันติปัญหาเหล่านี้ ความอดทนต้องมาคู่กับโสรัจจะจึงจะประสบความส าเร็จ ค าว่าโสรัจจะแปลว่า
ความเสงบเสงี่ยม หมายถึงปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราต้องท า โดยความสงบเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี 
เคารพกฎจราจร ข้ามสะพานลอย ในชีวติของคนที่ประสบความส าเร็จ อย่างเช่นที่เหมืองทองค าแห่งหนึ่งในสมัยที่มี
ยุคตื่นทอง เป็นเรื่องจริงที่แคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา มีพี่น้องสองคนไปขุดแร่ทองค าแล้วไปพบสายแร่เข้า ขุดเอา
แร่ทองค ามาได้พอสมควรรอยู่ ๆ สายแร่ก็หายไปเฉยๆ ขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบ หมดก าลังใจหมดความอดทนจึงขาย
เหมืองทองค าให้กับคนอื่น เจ้าของเหมือนจึงจ้างวิศวกรนักทรัพยากรธรณีวิทยามาค านวณดูว่าท าไมแร่จึงหายไป 
นักวิชาการเหล่านั้นมาค านวณแล้วบอกให้ขุดลึกลงอีก ๓ ฟุตจะพบสายแร่แน่นอน เจ้าของใหม่จึงสั่งให้ขุดลงไปอีก
ตามข้อวิเคราะห์ของนักวิชาการก็พบสายแร่อีก เจ้าของเก่าที่เคยขุดไว้แล้วหนีไปเพราะขาดความอดทนขาดขันติ 
คนที่จะประสบความส าเร็จต้องมีขันติความอดทน โสรัจจะมุ่งมั่นฟันฝ่าท าต่อไปด้วยความเสงบเสงี่ยม ถ้าทหารใน
กองทัพขาดความอดทน ร่างกายไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วไม่ได้ หรือเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น 
เพราะร่างกายอ่อนแอเสียแต่แรก กองทัพนั้นก็กลายเป็นกองทัพที่อ่อนแอไม่มีสมรรถภาพที่จะสู้รบกับข้าศึกได้ โดย
เหตุนี้ความอดทนจึงเป็นสิ่งส าคัญของทหาร และจ าเป็นจะต้องมีการฝึกความอดทนไว้ตั้งแต่ในยามปกติ จึงจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้บรรลุผลส าเร็จได้ความอดทนต่องานหนักอย่างเดียวไม่พอ เพราะการอดทนกับ
งานนั้น รวมถึงการที่จะต้องวิ่งเข้าหางานยากๆ มาท าให้เกิดความเก่งความช านาญ งานที่ยากๆ ต้องอดทนกับการ
เหนื่อยกาย แต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสท าผิด เมื่อท าผิดเราก็ต้องถูกต าหนิ ดังนั้น ความอดทนต่อการถูกต าหนิ ถูกดู
ถูกจากผู้อื่นก็กลายเป็นความจ าเป็นขึ้นมาอีกประการหนึ่ง บางครั้งเพื่อการเรียนรู้งาน ต้องอดทนให้คนเอาเปรียบ 
แล้วเราก็พบว่าความอดทนดังกล่าวนั้น ท าให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ที่กลายมาเป็นประโยชน์กับการท างานในช่วง
หลังของชีวิต การมีขันตินั้นเมื่อน ามาใช้ในเรื่องการปฏิบัติงาน มองดูผิวเผิน มักพาให้เห็นว่าเป็นเครื่องถ่วง
ความก้าวหน้า เพราะท าให้เกิดการหยุดชะงัก เป็นเหตุให้งานไม่ส าเร็จ หรือส าเร็จช้าลง แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปให้
ถูกให้ถ้วนแล้ว จะไม่เป็นดังนั้นเลย  ความรู้จักอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ ตาม
อคติ และตามอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น ท าให้เกิดมีการยั้งคิด และธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้ว ย่อมมี
โอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ท า ค าที่พูด ทบทวนดูใหม่ได้อีกเพื่อเลือกแนวทางที่เกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุด 
 ข้อดีของการอดทน 
 ๑ .มีความมั่นคง อดทนต่อเพ่ือนร่วมงานเมื่อมีการสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ สามารถคุมอารมณ์ให้
พูดจาเสียดสีด้วยถ้อยค าอันไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกัน การเก็บอารมณ์รุนแรง สามารถยับยั้งความ
โกรธของตัวเองที่เกิดขึ้น ไม่แสดงอาการตอบโต้ โต้เถียง แสดงความไม่พอใจ แสดงกิริยาไม่เหมาะสม มีสติควบคุม
อารมณ์ที่มากระทบ ไม่คล้อยตามความโกรธที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่จะคิดในเชิง
สร้างสรรค์ คิดในเชิงบวกกับค ากล่าวนั้น สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่แสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีให้เห็น 
 ๒ .ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีจิตใจเยือกเย็น รอบรู้ เข้าใจในการมีสติ มีความอดทนหนักแน่น 
สถานการณ์ที่ก าลังเกิดว่าเกิดจากอะไร คิดให้รอบคอบ ตริตรองด้วยเหตุและผล 
 ๓ .อดทนเป็นผู้รับฟังที่ดี ความขันติในข้อนี้เพื่อต้องการให้เป็นคนใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังปัญหา พร้ อมที่
จะรับฟังเรื่องราวของบุคคลอื่นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดี บางคนมีความทุกข์ใจต้องการจะให้บางคนได้รับรู้เรื่องราว
ต่างๆ เมื่อเล่าเสร็จก็ไม่ต้องการข้อเสนอแนะ ไม่ต้องการค าปลอบโยนแต่แค่ระบายความอัดอั้นตันใจ ผู้ที่มีขันติ
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ธรรมต้องรับฟังเรื่องราวโดยใช้สติวิเคราะห์ใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆ ด้วยใจเป็นกลางปราศจากอคติ เมื่อมีการเจรจา
ต้องพยายามอธิบายให้คู่สนทนาเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 ประโยชน์ของความอดทนที่ถูกต้อง 
            ๑.  มีความอดกลั้น คือเมื่อถูกคนพาลด่า ก็ท าราวกับว่าไม่ได้ยิน   ท าหูเหมือนหูกระทะ เมื่อเห็นอาการ
ยั่วยุก็ท าราวกับว่าไม่ได้เห็น ท าตาเหมือนตาไม้ไผ่ ไม่สนใจใยดี ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองไปด้วย ใส่ใจสนใจแต่ใน
เรื่องที่จะท าความเจริญให้แก่ตนเอง  เช่น เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
            ๒.  เป็นผู้ไม่ดุร้าย คือสามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ท าร้ายท าอันตรายด้วยอ านาจแห่งความ
โกรธน้ัน  ผู้ที่โกรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน  มีค าตรัสของท้าวสักกะเป็นข้อเตือนใจอยู่ 
            ๓. ไม่ปลูกน้ าตาให้แก่ใครๆ คือไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเจ็บแค้นใจจนน้ าตาไหล 
ด้วยอ านาจความเกรี้ยวกราดของเรา 
            ๔. มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์ คือมีปีติอิ่มเอิบใจเสมอๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้า โทษฝน โทษเทวดา 
โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนท าการงานทุกอย่างด้วยใจเบิกบาน 
            คนบางคนขี้เกียจท างาน บางคนขี้เกียจเรียนหนังสือ บางคนเกะกะเกเร พอมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนก็เฉยเสีย 
แล้วบอกว่าตนเองก าลังบ าเพ็ญขันติ บารมี อย่างนี้เป็นการเข้าใจผิด ตีความหมายของขันติผิดไป ขันติไม่ได้หมายถึง
การตกอยู่ในสภาพใดก็ทนอยู่อย่างนั้น ขันติธรรมในส่วนของความอดกลั้น ปัญหาที่มีการเรียกร้องต้องการ การ
ทารุณกรรม  การข่มขืน การกระท าที่โหดร้ายทารุณ เป็นต้น ล้วนแล้วต้องสูญเสียบุคลากรในสังคมไป ซึ่งบางครั้งบุ
คลาการเหล่านั้นต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อสังคมส่วนรวมด้วย จึงเป็นการสูญเสียมิใช่เพียงคนเดียวแต่อาจท า
ให้ครอบครัว สังคมนั้นเสียหายตามไปด้วย การสูญเสียบุตรหลานอันเป็นที่รัก ที่หวังที่พึ่ง เขาทอดทิ้งสังคมหรือ
สังคมทิ้งเขา  การข่มแหง  กดขี่  การทารุณกรรม สังคมจะเป็นอย่างไร ก็ต้องเริ่มจากบุคคลไปก่อน เพราะบุคคล
ต่างหากที่เป็นสมาชิกของสังคม เมื่อบุคคลไม่ดี สังคมก็ไม่ดีตามไปด้วย เพราะสังคมเป็นของบุคคลไม่ดี แต่บางครั้ง
ไม่ดีแม้น้อย ก็ท าให้ดีส่วนมากอาจไม่ดีไปด้วย เหมือนเชื้อโรค แม้มีเพียงนิด แต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอ ก็อาจเป็น
เหยื่อของเชื้อโรค จนบางครั้งซ้ าร้ายกลายพันธุ์ไปได้อีกด้วย บุคคลให้สังคมก็เช่นกัน บางครั้งคนไม่ดีมีน้อย แต่คนดี
ที่มากนั้น หากไม่รู้จักสิ่งใดควรต้องกระท าอย่างใด บุคคลความมีสิทธิ เสรีภาพ มีหน้าที่อย่าง ไรแล้ว ก็อาจปล่อย
ปละละเลย ต่างไม่สนใจน าพาต่อความดีของตนที่มีอยู่ จนนึกไปว่าคนไม่ดีเหล่านั้นก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่อง ไม่
อยากคบหาด้วย ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย จนกลายเป็นต่างคนต่างไม่อยากยุ่ง จนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่กันไปแบบไม่
อยากยุ่งกับคนไม่ดีเหล่านั้น ในขณะที่หารู้ไม่ว่า การไม่สนใจน าพาต่อพฤติกรรมของแต่ละคนนั้น กลายไปสู่เป็นการ
ต่างคนต่างอยู่ไปโดยปริยาย จนถึงแม้จะชื่อว่าคนดีมากก็ตาม แต่เมื่อแยกกัน ก็เป็นช่องว่างให้บุคคลไม่ดีเหล่านั้น 
เข้าไปแทรกแซงได้โดยง่าย เหมือนคนไม่ดีท าอะไรอยู่ก็ไม่สนใจ แม้แต่ก าลังท ากับบุคคลที่ดีอยู่ก็ตาม  จนกลายเป็น
บุคคลไม่ดีมีมากกว่าบุคคลดี เพราะคนดีมีมากเฉพาะตัวเลข แต่เอาจริงมีการรวมตัวน้อยกว่าบุคคลไม่ดีที่มีอยู่ จึง
มองเหมือนมีน้อยกว่า ทั้งที่ความจริงมีมากกว่า  เมื่อมีการก าหนดกันที่การรวมตัว ที่เป็นพลังของกลุ่มนั้น ๆ จน
กลายเป็นสังคมนั้นๆ ต่างหาก จึงไม่ต่างจากเชื้อโรคข้างต้น  การประชุม ประท้วง ร่วมชุมนุมเรียกร้อง หรืออะไรก็
แล้วแต่ทั้งที่มีคนหมู่มากหรือน้อย จะนานเท่าใดหากไม่มีการกระท าใดๆ เกินกว่าที่เป็น การนั้นย่อมเป็นไปด้วย
ความสงบเป็นปกติ ในทางตรงข้าม หากต่างปล่อยไปตามปฏิกิริยาของอารมณ์ บางครั้งแม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย 
แต่ก็ลุกลามไปอย่างมากมายได้รวดเร็วท าลายความเป็นปกติหมดสิ้น จึงเห็นได้ว่าในบุคคลที่ไม่ดีนั่นส่วนใหญ่แล้ว 
ล้วนเกิดจากขาดความอดกลั้นทั้งสิ้นขันติความอดทน เป็นคุณธรรมส าคัญยิ่งชาวโลก เพราะเป็นก่อเกิดของค า ว่า 
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“มหาสันติภาพ ”าวโลกได้พบสัจจธรรมแห่งชีวิต และได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง ความอดทนนี้ เป็นหนึ่งท าให้ช
๑๐ในบารมี  ที่พระโพธิสัตว์ หมายถึง ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต้องบ าเพ็ญบารมีความดีอันยิ่งยวด ๑๐ 

ประการประโยชน์ของขันติขันติ ความอดทน เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสูงส่ง และทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้มีขันติ 
ความอดทนเป็นคุณธรรมประจ าใจ หรือมีขันติเป็นคุณสมบัติบุคลิกภาพเฉพาะตัว ย่อมได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์ 
มีประโยชน์ คือ มีความอดทนต่อความล าบากทั้งทางจิตใจ และร่างกาย ทั้งนี้ ขันติหรือความอดทน ย่อมเป็นปัจจัย
ให้การท างาน การด าเนินชีวิตให้ส าเร็จ ไม่เสียสติสัมปชัญญะ และยังเป็นปัจจัยไม่ให้ประพฤติผิดพลาดด้วยอ านาจ
แห่งกิเลส 

 
 
บทสรปุ 
 
  จากการศึกษารวมของการมีขันติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยได้จริงเพราะว่า ถ้าประชาชนปฏิบัติตาม
หลักธรรมคือขันติการฝึกฝนอดทน สามารถพัฒนาสังคมได้ การด าเนินชีวิตประจ าวันในหน้าที่การงานของตน ส่วน
ในเรื่องการฝึกฝนอดกลั้นนั้น เพื่อไว้แก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญ  เฉพาะหน้า จริงอยู่ที่เพียงขันติธรรมอาจไม่ใช่
หลักธรรมในการพัฒนาสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ถึงจะเป็นหลักธรรมเพียงอย่างเดียว ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็น
หลักธรรมที่ส าคัญ ที่ด าเนินไปสู่การพัฒนาสังคมไทย หรืออาจท าลายล้างสังคมไทยได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
ขาดความอดทนจากการด าเนินชีวิต แล้วปล่อยปละละเพียงเล็กน้อยเช่นการเชื่อมต่อ การพันสายไฟ หรืออื่นใดที่
อาจหลุดแล้วก่อให้เกิดอันตรายได้ เพียงไม่อดทนเพราะเกินเวลาหรือต้องรีบไปท าอย่างอื่น มีฝ่าไฟแดง เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าแม้เพียงขากอดทนเพียงนิดเท่านั้น แต่การสูญเสียที่ตามมาย่อมมีมากมาย ทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 
บางครั้งก็ยิ่งใหญ่ได้ เพียงขาดความอดทน  
 ดังนั้นการเข้าใจถึงภัยของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่มิใช่เพียงสังคมไทยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องระดับโลก
ที่เกิดความขัดแย้ง เพราะการไม่อดทน อดกลั้น ด้วยเหตุนี้ขันติธรรมจึงได้เข้ามามีบทบาท ในการร่วมกันบนความ
แตกต่างหลากหลาย ทางด้านศาสนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เมื่อรู้ถึงประโยชน์ของ
ขันติธรรมคือความอดทน อดกลั้น ที่คู่กับโสรัจจะ ที่แปลว่าความเสงี่ยม หลักธรรมทั้งสองนี้เป็นหลักธรรม “ที่ท าให้

งาม ”ที่หมายถึงการไม่แสดงอาการกาย วาจา ที่ไม่ดีไม่งามออกมาให้ปรากฏ และนอกจากท าบุคคลให้งามแล้ว 
บุคคลนั้นก็ย่อมท าให้สังคมงามไปด้วย และถ้าสังคมงามการพัฒนาสังคมไทยก็งามไปด้วย ด้วยเหตุที่คนในสังคม
ต่างมีความอดทน อดกลั้น ขันติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย จึงไม่ไกลอย่างที่หวัง 
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การสร้างองค์การในการบริหารจัดการน ้าและอุทกภัยในสถานการณ์วิกฤตดว้ยหลักพุทธธรรม 
 

พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

 
 
บทคัดย่อ 

โครงสร้างองค์การที่ดีจะสามารถจัดการกับวิกฤตอุทกภัยที่เป็นภัยคุกคามในทางปฏิบัติ หรือ ภัยที่มี
แนวโน้มจะเกิด แล้วส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์การ เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ จ าเป็นต้องมีการ
แก้ไข โดยผู้น าที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถจะเผชิญกับวิกฤตและแก้ปัญหาวิกฤตได้อย่างทันท่วงที ผู้น าที่อยู่ใน
ภาวะปกติอาจจะมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี แต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอาจจะมี
ความสามารถ หรือความกล้าหาญไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการสร้างองค์การให้ดีโดยยึดหลักอปริ
หานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อ ซึ่งเป็นธรรมที่ป้องกันความเสื่อม และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคน โดยเฉพาะ
องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร ผู้น าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการโครงสร้างองค์การในสถานการณ์วิกฤต อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ
ต่อไป 

ค าส าคัญ :  โครงสร้างองค์การ , การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต , หลักพุทธธรรม 

Abstract 
It is bravely could be addressed and exposed the abnormal phenomenal ability that 

the good organizations can manage the natural and man- created disasters like flood, 
earthquake and land sliding threat practically that often occur and affect. And also, the good 
organization has a management skills to solve the problems, crisis on time and well 
manneredly. Whenever, the organizations unable or lack of skills and abilities to solve or face 
the problems on the natural disasters and crisis situation is called weak organization. Therefore, 
it is worth to create a big abled- skilled and well organized organization based on seven 
APARIHANAIYA DHAMMA (Seven Conditioned of Welfare) which is fair to all seven anti-aging 
times and create prosperities for all the human beings, especially, the organizations that 
looking for creating great and prosperous leaders for the society and the country. Therefore, it 
is very necessary to apply these seven APARIHANIYADHAMMA, the Buddhist management 
structures in a crisis and natural disasters situations like flooding, earthquake and land sliding 
that can lead to solve the problems that often occur.  It will be an advantage for the 
organization and the country additionally.  

 
Keyword: Organization Structures, Management in Crisis situation, Buddhism 
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วิกฤตของปัญหาขอการบริหารจัดการน้ ามีมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
การขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และน้ าเสีย ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณในการแก้ปัญหาดังกล่าว
แต่ละปีเป็นจ านวนมาก ปัญหาหลักส าคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติดังกล่าว คือ การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและมี
การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เนื่องจากคุณภาพของประชาชนที่ถูกอบรม ขัด
เกลา (Socialization) ให้คิดและมองปัญหาแบบแยกส่วน มองเฉพาะในส่วนที่ตนได้ประโยชน์ และเสีย
ประโยชน์ มิได้มองปัญหาแบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวมท าให้การแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเพ่ิมปัญหาไม่จบสิ้น ในการ
บริหารจัดการน้ าและอุทกภัยถือเป็นโจทย์หลักที่มีความส าคัญที่จะส่งผลให้คนคิดเป็นระบบแบบเชื่อมโยง ใน
การบริหารจัดการน้ าตามหลักอุทกวิทยา (ไกรสร เพ็งสกุล, 2551: 1-3) อุทกภัยน้ าท่วมมิได้เพ่ิงเกิดขึ้น แต่เป็น
อุทกภัยที่เกิดซ้ าซากต้องได้รับผลกระทบน้ าท่วมต่อเนื่องโดยปริยายในสถานการณ์การเกิดวิกฤตอุทกภัยที่เกิด
อยู่เนืองๆ จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้น
อีกในอนาคต ซึ่งมสีภาพภูมิอากาศไม่เสถียรแปรปรวน เป็นสาเหตุที่จะเกิดอุทกภัยได้อีก (ถนัด แก้วเจริญไพศาล
, 2557: หน้า 2) ดังนั้น ขั้นตอนการท างานจึงมีความจ าเป็นในการจัดสร้างองค์กรในการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัย เพ่ือรับมือกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

 

2. การจัดโครงสร้างองค์การ 

Henry Mintzberg ได้แบ่งประเภทของโครงสร้างองค์การโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาว่าส่วนประกอบ 
(parts) ต่าง ๆ ขององค์การมีลักษณะและส่วนผสมประการใด ได้แยกองค์การออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑) 
องค์การสาธารณะแบบเรียบง่าย (the simple structure) ๒) องค์การสาธารณะแบบเครื่องจักรกล (the 
machine bureaucracy) ๓) องค์การสาธารณะแบบวิชาชีพ (the professional bureaucracy) ๔) องค์การ
สาธารณะแบบสาขา (the divisionalized form)         ๕) องค์การสาธารณะแบบโครงการ (the adhocracy)  

 
นอกจากนี้ ยังจ าแนกส่วนประกอบที่ส าคัญขององค์การเป็น ๕ สวนคือ ๑) ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก 

(operating core) ๒) นักบริหารระดับสูง (Mintzberg เรียกพวกนี้ว่า strategic apex) ๓) นักบริหาร
ระดับกลาง (middle line) ๔) ฝ่ายเสนาธิการ (the techno structure) ๕) ฝ่ายสนับสนุน (supporting staff) 
(H. Mintzberg ,1979 : หน้า 18-34) 

 
R. Blackburn และ L. L. Cummings ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ เห็นว่าโครงสร้างของ

องค์การควรพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ ๓ ส่วน คือ 
 
๑) ความสลับซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ ซึ่งเป็นความแตกต่างทั้งตามแนวนอนและแนวตั้ง และ

การกระจายของที่ตั้งหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑.๑) ความแตกต่างในแนวนอนหรือแนวราบ เป็นการ
จัดโครงสร้างตามความหลากหลายของงานและความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา จ านวนลูกจ้าง ภารกิจ การ
บริการ ลักษณะลูกค้า สถานที่ และ กระบวนด าเนินงาน (๑.๒) ความแตกต่างในแนวตั้ง เป็นการพิจารณาระดับ
ชั้นในการบังคับบัญชาและความจ าเป็นในการประสานงานรวมถึงขอบข่ายการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา  (๑.๓) 
การกระจายลักษณะที่ตั้งในกรณีที่องค์การมีที่ตั้งหลายแห่งซึ่งมีการกระจายใน ๒ ลักษณะตามความแตกต่าง
ของโครงสร้างทั้งแนวราบและแนวตั้ง 

 
๒) ความเป็นทางการของโครงสร้างองค์การ หมายถึง องค์การนั้นมีมาตรฐานการท างานแต่ละงาน

มากน้อยแค่ไหน องค์การที่มีความเป็นทางการสูง หมายถึง องค์การที่ได้ก าหนดรายละเอียดในการท างานไว้
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เป็นอย่างดี ได้ออกกฎเกณฑ์การท างานไว้อย่างครอบคลุม จะท าให้สมาชิกองค์การท างานไปตามหลักเกณฑ์
สากลขององค์การ รวมที่เป็นลายลักษณ์อักษร และประเพณีการท างานด้วย  

 
๓) การรวมอ านาจเป็นการดูลักษณะระดับหนึ่งหรือความมากน้อยของอ านาจอย่างเป็นทางการใน

การตัดสินใจเรื่องส าคัญๆภายในองค์การไปกระจุกตัวในคนๆเดียว หน่วยงานๆเดียว หรือระดับๆเดียวกันใน
ล าดับชั้น การรวมอ านาจของโครงสร้างองค์การมีทั้งอ านาจอย่างเป็นทางการ และอ านาจอย่างไม่เป็นทางการ
ด้วย  เพราะจะไปเกี่ยวข้องการตัดสินใจขององค์การด้วย (R. Blackburn , and L. L. Cummings, 1982: หน้า 
836-854)  

 
วิกฤตเริ่มต้นจากการเกิดปัญหาโดยการแก้ปัญหานั้นกระท าโดยผิดวิธี ไม่ทันกับเวลา จึงได้ขยายวง

ออกไปจนปัญหาดังกล่าวกลายเป็นวิกฤตที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ และมาตรการนอกเหนือเหตุการณ์ปกติ
ในการแก้ไขเยียวยา ถ้าแก้วิกฤตไม่ส าเร็จก็อาจจะลามไปถึงขั้นกลียุคส่งผลอันตรายต่อสังคมและระบบการเมือง 
และถ้ายังไม่สามารถหยุดยั้งได้ก็อาจจะเข้าถึงจุดที่เรียกว่ามิคสัญญี เกิดการเสียชีวิตและเลือดเนื้อ เกิดความ
เสียหายต่อกายภาพเหลือคณานัป “ลิขิต ธีรเวคิน”จ าแนกที่มาของวิกฤต ๒ แหล่งคือ  

 
ก) วิกฤตอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย โรคระบาด อันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 

ตัวอย่างเช่น กรณีอุทกภัยที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตอันใหญ่หลวง หรือในกรณีแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิในประเทศ
ญี่ปุ่น ก็เป็นตัวอย่างของวิกฤตท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 

 
ข) วิกฤตที่มาจากน้ ามือมนุษย์ เช่น การก่อวินาศกรรมโดยผู้ก่อการร้าย หรือการเกิดสงครามขึ้น

อย่างฉับพลัน ท าให้บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างหนัก วิกฤตดังกล่าวนี้เป็นวิกฤตที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 
จึงแตกต่างจากวิกฤตอันเกิดจากธรรมชาติ  

 
การแก้ไขวิกฤตผู้น าต้องมีลักษณะดังนี้ ๑) ความสามารถในการดักปัญหานี้จะท าให้มีความพร้อมใน

การแก้ปัญหาวิกฤต ๒) ต้องมีความรู้และความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิด ๓) ขึ้นรุนแรงถึงขั้นเป็นวิกฤต ถ้าไม่
เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นป้องกันไม่ให้วิกฤตขยายตัว ๔) ต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีสมรรถนะใน
การแก้ปัญหา ๕) สามารถระดมสรรพก าลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการช่วยเหลือจากต่างประเทศใน
กรณีจ าเป็น เพ่ือแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างฉับพลัน ๖) สภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ จะต้องเอ้ืออ านวยต่อการ
แก้ปัญหาวิกฤต ๗) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรของรัฐ ๘) มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ สามารถ
น าส่วนต่างๆ ของสังคมแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง 

 
Fred E. Fiedler and Joseph E. Garciaเสนอว่า ปัจจัยสถานการณที่เกื้อกูลให้ผู้น าสามารถคุม

เกมส์และมีอิทธิพลได้ มี ๓ ส่วนคือ ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิกมีการเคารพ นับถือ เชื่อใจกัน
เพียงใด ๒) โครงสร้างของงานมีระบบที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพหรือไม่  ๓) อ านาจตามต าแหน่ง ใน
การก าหนดคุณโทษให้แก่ผู้ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร เช่น การให้ประโยชน์ตอบแทน การให้ความก้าวหน้า การ
ลงโทษ การให้ออกจากงาน 

 
Jay conger และ Rabindra Kanungo เสนอว่าบารมีของผู้น าตามสถานการณ์จะมีมากน้อยขึ้นกับ

คุณลักษณะ ๕ ประการคือ ๑) วิสัยทัศน์และความสามารถในการถ่ายทอด ๒) ความกล้าที่จะเสี่ยง ๓) ความไว
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ในการรับรู้สถานการณ์ ๔) ความไวในการรับรู้และตอบสนองต่อผู้ตาม ๕) พฤติกรรมที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติ
เดิมๆ 

 
Lynn T. Drennan และ  Allan McConnell เสนอว่าการป้องกันและจัดการในภาวะวิกฤต ผู้น า

ต้องมี แรงกระตุ้นจากภายในเพื่อที่จะป้องกันละแก้ปัญหา  ต้องมีความริเริ่มใหม่ๆทางการบริหาร ท างานกับหุ่น
ส่วนหรือเพ่ือนร่วมงานให้มาก ตลอดจนรู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น (ถนัด แก้วเจริญไพศาล,2557: หน้า 26) 

 

3. บทบาทขององค์กร 

โครงสร้างองค์กรในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยแบ่งเป็น ๒ ระดับคือ ระดับชาติและระดับจังหวัด 
ในระดับชาติมีองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ 

 
๑) คณะกรรมการนโยบายน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ

การบริหารจัดการน้ าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติ  
 
๒) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการ

บริหารจัดการน้ าและอุทกภัยตามนโยบายของกนอช. ก าหนดวิธีด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
 
๓) ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีหน้าที่ประสานงานกับ

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูล 
 
๔) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา 

อ านวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรง
ระดับ ๓ และ ระดับ ๔ 

 
๕) ศูนย์อ านวยการร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ศอร.ปภ.ช.)ภาวะปกติ

ประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสรรพก าลัง 
เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานการณ์ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการภาวะ
เกิดภัย อ านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ  (ถนัด แก้วเจริญไพศาล, 2557: หน้า 127) ในระดับ
จังหวัดมีองค์กรที่เกี่ยวข้องคือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบการอ านวยการ ควบคุม 
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ พร้อมทั้ง ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน กรณีเมื่อเกิดหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัยจากน้ าและอุทกภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจในเขตพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยจากน้ าและอุทกภัยที่เกิดขึ้น
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ



๑๐๐๔ 

 

ฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศลเพ่ือควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่เกิด
เหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  

 
ในภาวะวิกฤตอุทกภัยจ าเป็นต้องมีแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับสถานการวิกฤตซึ่งแตกต่างกับการวางแผน

ที่ใช้ในการบริหารงานยามปกติ การบริหารวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องตอบสนองต่อระดับวิกฤตให้
พอเหมาะ ไม่ตอบโต้ปัญหาจนเกินจริง จนดูเป็นการตื่นเต้น และหวาดกลัว  ความรุนแรงในสถานการณ์วิกฤต  
อาจแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ  

 
ระดับ ๑ เหตุการณ์เล็กน้อย สามารถท างานได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร สามารถกู้ 

สถานการณ์กลับคืนมาได้เร็ว การแก้ไขโดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินหน้างาน ความตั้งใจ หมั่นดูบ่อยถี่ข้ึนให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
ระดับ ๒ เหตุการณ์ปานกลาง มีการบาดเจ็บ เป็นอุปสรรค์ต่อคนและทรัพย์สิน การด าเนินงาน

หยุดชะงัก บางส่วนจ าเป็นต้องพ่ึงปฏิบัติการช่วยเหลือจากภายนอกองค์กรการแก้ไขโดย ทีมฉุกเฉินหน้างาน ทีม
บริหารฉุกเฉิน การรีบแก้สถานการณ ์

 
ระดับ ๓ เหตุการณ์รุนแรง มีการบาดเจ็บหลายรูปแบบ สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อน มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินการของธุรกิจรุนแรง มีผลกระทบต่อคน ต้องพ่ึงพาภายนอกอย่างมาก ทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
กระทบชุมชน แก้ไขโดยทุกทีม ผู้บริหารระดับสูงต้องไปชี้แจงวิกฤตในองค์กร ส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นเรื่องของ 
มีข้อบกพร่องของภารกิจ/บริการ/สินค้าการด าเนินการหยุดชะงัก  ประสบปัญหาทางด้านการเงิน องค์กร
ประสบปัญหา/ล้มเหลว การถูกควบคุมโดยทางราชการ ภัยคุกคาม (สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์,2559):(
ออนไลน์) 

 
การจัดท าแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือระบบนั้น ประกอบด้วย ๓ แผนงานย่อย 

ดังต่อไปนี้  
๑)แผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response Planning) ประกอบไปด้วยรายละเอียดของ

กระบวนการและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด ตลอดจนระบุขั้นตอนในการ
ตรวจหา และลดผลกระทบของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด จะ
แบ่งเป็นทั้งหมด ๓ ช่วง ดังนี้  ๑.๑) ช่วงระหว่างเหตุการณ์ไม่คาดคิด ๑.๒) ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
๑.๓) ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ขั้นตอนในการวางแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ประกอบไปด้วย ๔  
ขั้นตอนคือ(๑) เตรียมตัววางแผน (Prepare to Plan)  (๒) ตรวจหาเหตุการณ์ไม่คาดคิด ( Incident 
Detection)(๓)รับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response  (๔) ฟ้ืนฟูระบบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
(Incident Recovery) 

๒) แผนฟ้ืนฟูจากความเสียหาย (Disaster Recovery Planning)เป็นการก าหนดรายละเอียดในการ
เตรียมฟ้ืนฟูการด าเนินงานจากความเสียหาย หรือภัยพิบัติ ส าหรับการด า เนินงาน จะต้องเริ่มต้นจากการท า
นโยบายการฟ้ืนฟูจากความเสียหายขึ้นมาก่อนนั้นคือ “Disaster Recovery Plan” ซึ่งมีรายละเอียดส าคัญ 
ดังนี้  (๑) วัตถุประสงค์ (๒) ขอบเขต (๓) บทบาทและความรับผิดชอบ (๔) ทรัพยากรที่ใช้งาน (๕) การฝึกอบรม 
(๖) ตารางทดสอบและการฝึกซ้อม (๗) ตารางบ ารุงรักษา (๘) ข้อควรระวัง  ขั้นตอนในการวางแผนฟ้ืนฟูจาก
ความเสียหาย ประกอบไปด้วย ๓  ขั้นตอนหลัก  



๑๐๐๕ 

 

๒.๑) วางแผนฟ้ืนฟูจากความเสียหาย จากนั้นต้องจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  (๑) 
ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของทีมงานฟ้ืนฟูจากความเสียหายให้ชัดเจนในแต่ละสถานการณ์ (๒) การแจ้ง
เตือนแก่พนักงานในองค์กรและบุคคลส าคัญ ตลอดจนแจ้งเหตุแก่หน่วยกู้ภัย (๓) จัดล าดับความส าคัญของสิ่ง
ต่างๆ ที่จะได้รับการช่วยเหลือ (๔) เตรียมขั้นตอนการจัดท าเอกสารบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการ
บันทึกเหตุการณ์ไม่คาดคิด (๕) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือลดความเสียหายเมื่อพบว่าเกิดภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น (๖) วิธีการจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ใหม่มาแทนที่อุปกรณ์เดิมที่ได้รับความเสียหายหากมีการจัดท า
แผนฟ้ืนฟูเรียบร้อย จ าเป็นต้องมีข้อมูลประจ าตัวโดยแบ่งเป็น ๒ คือ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานทุกคน และข้อ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 

๒.๒) การจัดการความวิกฤต เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูจากความเสียหายโดยทีมท่ี
รับผิดชอบ จะต้องท างานร่วมกับทีมเพ่ือแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งควรมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดย
ผู้บริหารทุกฝ่ายจะต้องสามารถสื่อสารและประสานงานจากจุดเดียวได้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้  
(๑) วิธีการช่วยเหลือบุคลากรในขณะเกิดเหตุ (๒) วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ 
และควรประกาศความเสียหายที่เกิดขึ้น หากจ าเป็น(๓) วิธีการแจ้งข่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (๔) วิธีการแจ้งข่าวไป
ยังบุคลากรต่างๆ 

๒.๓) ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบ เป็นขั้นตอนในการก าหนดวิธีการเรียกคืนทรัพย์สินต่างๆ กลับคืนมา 
โดยเริ่มจากการกู้คืนระบบกลับคืนมาก่อน ซึ่งอาจกู้คืนกลับมาไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณ์บางประเภท
เสียหาย ต้องหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทน หากความเสียหายเกิดขึ้นที่ส านักงานใหญ่ อาจต้องใช้แผนในการด าเนิน
ภารกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์คับขัน เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 
๓) แผนด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์คับขัน(Business Continuity Planning)เป็น

แผนงานที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าหน้าที่ที่ส าคัญ จะสามารถด าเนินต่อไปได้แม้จะมีความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แผนงานประเภทนี้จะแตกต่างจากแผนงานที่กล่าวในข้างต้นเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารฝ่ายอ่ืนๆ 
เพราะหากเกิดสถานการณ์คับขันขึ้นที่ส านักงานใหญ่ อาจต้องใช้แผนต่อเนื่องในสถานการณ์คับขันควบคู่ไปกับ
แผนฟ้ืนฟูจากความเสียหาย  เพราะว่าการฟ้ืนฟูของระบบอาจต้องใช้เวลาพอสมควร แต่จะต้องด าเนินภารกิจ
ต่อไปได้ ดังนั้นจึงต้องมีแผนด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องเข้ามาควบคู่ด้วย  (Marianne Swanson and 
Team,2010 : หน้า 5-12) 

 
สรุปจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมที่ป้องกันความเสื่อม 

และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคน โดยเฉพาะองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร 
ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักเอาหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาปรับใช้กับการบริหารงาน โดยจะต้อง
น ามาประยุกต์ใช้ให้ได้ครบทั้ง ๗ ข้อ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้การด าเนินการต่างๆ ในองค์กรอาจประสบกับปัญหา
ขึ้นมาก็เป็นได ้

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 7 ท่ีน้าไปสู่การบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัย 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เธอจงสั่งให้ภิกษุทุก
รูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ ให้มาประชุมกันในวันอุฏฐานศาลา ท่านพระอานนท์รับพระด ารัสของพระผู้มี
พระภาคแล้ว สั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ ให้มาประชุมกันในวันอุฏฐานศาลา แล้วจึงเข้าเข้า
เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหนึ่ง 
ครั้นท่านพระอานนท์นั่ง เรียบร้อยแล้วได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว ขอพระองค์ทรง



๑๐๐๖ 

 

ทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิดฯ ล าดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกขากอาสนะ เสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลา แล้ว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้นประทับนั่งแล้ว รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุท้ังหลายเราจักแสดงอป
ริหานิยธรรมทั้ง ๗ (ที.ปา.อ., (ไทย) ๒/๑๘๘๘-๓๙๑๕/๓๘-๑๕๙.)อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญอย่างเดียว ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์ เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะในทางการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์ และเกิดความ
สามัคคีในสังคมสืบไป การปกครองทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาณาจักร หรือฝ่ายศาสนจักร หากมีคุณธรรม ๗ 
ข้อดังนี้ 

 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า  ข้อนี้แปลอีก

อย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) 

ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 
 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอัน

ควรรับฟัง  
 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 

๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชี (ประจ าชาติ) 
ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
 

๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กินความกว้าง 
หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึง
มาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  

 
การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 7 มาจัดการองค์กรในการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย จะแยก

เป็นประเด็นๆ เพ่ือความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์   ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่น าไปสู่ความเสื่อม จักไม่เกิดความ

หายนะแห่งองค์กร เพราะเป็นการได้พูดคุยกันบ่อย ๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้การประชุมกัน
เนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือ
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายาก ๆ (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2547: หน้า45)  

 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่จะพึงท า ความ

พร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้ คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ หรือความพร้อมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกันของสมาชิกทั่งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันทั่งในยามทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับ
ภารกิจ ของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา ขณะเดียวกันหากในยามใด ทั้งมีภัย
อันตรายมากล้ ากราย สมาชิกทั้งหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้น อุปสรรคและวิกฤต



๑๐๐๗ 

 

อันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ล าบากใด ๆ (พระภาวนาวิริยคุณ 
(เผด็จ ทตฺตชีโว),2548: หน้า 19-20) 

 
๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม การไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อบัญญัติเดิมไว้ว่า ข้อนี้ส าคัญ เพราะ

พูดถึงวัฒนธรรมขององค์กร ว่าสิ่งไหนดีงาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีของบ้านเมือง ของชาติขององค์กร ซึ่ง
สืบทอดกันมานั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะนั้นคือความเป็นชาติเป็นเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ ถือเป็นธรรมาภิบาล
อันส าคัญยิ่งองค์กรนั้นย่อมเข้มแข็งและแกร่งได้นาน  

 
๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา การให้ความเคารพนับถือต่อบังคับบัญชา ไว้ว่า องค์กรใดๆ 

ย่อมมีผู้น าหากเราให้เกียรติผู้น า เชื่อฟังกัน ปฏิบัติตามความคิด (ที่ดีที่ถูกต้อง) ของผู้น า เดินไปในกรอบใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่หลบหลู่ผู้น า ความม่ันคงในองค์กรก็เกิดขึ้น  

 
๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี การให้ความเคารพต่อเพศสตรีไว้ว่าข้อนี้ส าคัญมิใช่น้อยเพราะเตือน

เพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตรภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน ของคนอ่ืน ควรให้เกียติกัน ไม่นินทาว่า
ร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรใด ๆก็ตาม หากเว้น หากละ ไม่
ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ ย่อมมีแต่ความสงบ ย่อมมีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่า ลูกเมีย มีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน 
การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าว มีผลกระทบต่อผู้น า และบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มาก ๆ ย่อม
ขาดความม่ันคง  

 
๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ การให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญของหน่วยงานไว้ว่า คนไทยส่วนมาก

นับถือถึงความส าคัญของสถานที่ ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ท างาน หากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกของที่คนอ่ืนใน
องค์กรเขาเชื่อถือ หรือเซ่นไหว้ บูชากราบไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกัน องค์กรก็อยู่ไม่ได้ ข้ อนี้หมายรวมไป
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกัน ไม่หลบหลู่ของของใคร ถือเป็นธรร
มาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง  

 
๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนไว้ว่า ในองค์กร

แต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติ แต่ละชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคนส าคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่ง
ต่อองค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลักขององค์กร ซึ่งเป็นขุมความคิด ขุมประสบการณ์เป็นสิ่งอันทรงคุณค่า
ขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร (วศิน อินทสระ,2555 : หน้า 32-35) 

 
สรุปภาพรวมในการจัดองค์กรในการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย โดยการน าหลักอปริหานิยธรรม 7 

มาบูรณาการในการท างานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. บทสรุป 

การจัดโครงสร้างองค์การพบว่าการจ าแนกประเภทโครงสร้างองค์การและการก าหนดองค์ประกอบ
ของโครงสร้างเกี่ยว กับความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอ านาจ มีส่วนอย่างส าคัญในการก าหนด
ลักษณะโครงสร้างองค์การและการจัดการในสถานการณ์วิกฤต ส าหรับการอ านวยการในสถานการณ์วิกฤต 
พบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้น าสามารถอ านวยการในสถานการณ์วิกฤติได้ดี  คือลักษณะผู้น า ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าและสมาชิก โครงสร้างของงาน อ านาจตามต าแหน่ง วิสัยทัศน์ ความกล้าที่จะเสี่ยง ความไวในการ
รับรู้สถานการณ์และตอบสนองผู้ตาม พฤติกรรมที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติเดิม ๆ รวมถึงประสิทธิภาพในระบบ
การสื่อสารประสานงาน นอกจากนี้ ประเด็นหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัช
ชี ยังสามารถน ามาบูรณาการในการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

บทความนี้จึงขอเสนอว่า องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร ผู้น าจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องหลักน าหลักอปริหานิยธรรม ๗  มาปรับใช้กับการบริหารงานจัดการองค์กร 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  การใช้ความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน  โดยใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือ  ในการอ านวยความยุติธรรมและบูรณาการกับค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมมา
พุทธเจ้า  เพื่อให้บุคคล  ข้าราชการของรัฐในทุกหน่วยงาน  มีกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการ
ประพฤติธรรมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับ
กระแสการปฏิรูปประเทศของท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ว่าท าอย่างไรจะให้สังคมมี
คนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาบริหารประเทศ  เป็นการน าเสนอผ่านมุมมองตามหลักค าสอนในศาสนา  
ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุกสังคม
ปรารถนา  เพื่อความสงบสุขความเจริญของสังคม  เมื่อใดเกิดความไม่ยุติธรรมไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง
ขาดคุณธรรมจริยธรรม  ความสงบสุขและความเจริญของสังคมก็จะถูกกระทบกระเทือน  มีผลต่อสมาชิกใน
สังคมไปด้วย 

 
Abstract 

This article is  intended to Fair use to achieve equality. Using law as a tool  In 
the administration of justice and integration with the teachings of the religion. The 
individual units of the state and society. Ethics to comply with the current reform policies 
of Prime Miniter. Gen Prayut Chan – o – Cha do that to a person with social ethics to 
govern the country. Is presenting a view based on the tenets of the religion.For the peace 
and prosperity of the society. When an injustice in society. Peace and prosperity in society, 
it will not be affected . Affect  members of society. 
 
๑. บทน า  

ความยุติธรรม หมายถึง ความเทียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล ส่วนความเป็น
ธรรมหมายถึง ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ความยุติธรรมยังหมายความรวมถึงความสุจริต 
ความเป็นธรรม ความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
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ระเบียบแบบแผนประเพณีและการปฏิบัติตามหน้าที่  หัวใจของความยุติธรรมคือ  การขจัดเสียซึ่งการกระท า
ตามอ าเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ์  การแบ่งสันปันส่วนสิทธิและหน้าที่ของประชาชนอย่างเป็นธรรม  และ
ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุก
สังคมปรารถนา  เพื่อความสงบสุขและความเจริญของสังคมที่ถูกกระทบกระเทือนมีผลต่อสมาชิกในสังคมไป
ด้วย 

“ อริสโตเติล “ กล่าวไว้ว่า  “ ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เท่ากันได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่า
เทียมกัน และเมื่อคนที่ไม่เท่ากันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน  ( Injustice arises  when equals are 
treated unequally, and also when unequals   are treated equally.)”๑ 

ทั้งนี้ความยุติธรรมที่ศาลรับรู้และบังคับบัญชาคือ  ความยุติธรรมตามกฎหมาย  ซึ่งแตกต่างกับ
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ  ตามสามัญส านึกการใช้เหตุผลของบุคคลธรรมดาและเมื่อน ามาใช้บังคับอาจท า
ให้ผลผิดกันชนิดขาวเป็นด าได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ร้ายให้การรับสารภาพต่อศาล ว่าได้กระท าความผิดอาญาตาม
ฟ้อง  แต่ศาลใช้ความยุติธรรมตามกฎหมายพิพากษายกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความหรือกรณีเจ้าหนี้ให้ยืม
เงินกว่า  ๒,๐๐๐  บาท  โดยไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญมาแสดง  
เพราะความยุติธรรมตามกฎหมายนั้น  รัฐต้องปฏิบัติตารมกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้  เพื่อให้กฎหมายมี
ความแน่นอน  เสมอหน้ากันและขจัดความหลงผิดของผู้มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม๒ 

หลักนิติธรรม(The Rule of law )  คือ  หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย  เป็นเสาหลักที่ส าคัญอยู่
เหนือกฎหมายทั้งปวงในการค้ ายันกระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
เพราะหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าจัดและควบคุมการใช้อ านาจโดยมิชอบของผู้มีอ านาจทั้งหลาย  และ
เป็นหลักการส าคัญที่ก ากับรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ตุลาการ  และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้ใช้อ านาจตาม
กรอบที่กฎหมายก าหนดเป็นการทั่วไป  เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม  ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข  สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลได้รับการคุ้มครอง๓  โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนภายใต้รูปแบบ
กระบวนการนิติธรรม  ( Due Process Model ) โดยองค์กรที่มีความเป็นการและเน้นการให้ความส าคัญแก่
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  ทั้งนี้  นักนิติศาสตร์ของแต่ละประเทศอาจมีความเข้าใจ  
และมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับหลักนิติธรรม  ( The Rule of law ) ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบ
คอมมอนลอร์หรือระบบประมวลกฎหมายรวมถึงในประเทศไทย  ซึ่งหลักนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
เยอรมัน  และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓  จนถือเป็น

                                                            
๑ โสภณ  รัตนากร. ความยุติธรรม. บทบัณฑิตย์ เล่ม ๒๕ ตอน ๒ ปี ๒๕๑๑ อ้างถึงใบ รวมบทความ

ยุติธรรมส าหรับผู้พิพากษา  ส านักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หน้า  ๘๗-๙๓. 
๒วิโรจน์  บริรักษ์จรรยาวัตร. ความยุติธรรมตามกฎหมาย. ดุลพาห ปีที่ ๑๒ เล่ม ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๘, หน้า 

๔-๙. อ้างถึงในรวมบทความยุติธรรมส าหรับผู้พิพากษา ส านักประธานศาลฎีกา,๒๕๕๖, หน้า ๙๗-๑๐๐. 
๓ก าชัย จงจักรพันธ์. หลักนิติธรรม.รวมบทความส าหรับผู้พิพากษา. ส านักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หน้า 

๓๕-๔๕. 
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กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  ๑๖ ๔ หลักนิติธรรมจะต้องเกี่ยวข้องกับ
กับการยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ  ประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคและได้รับ
การคุ้มครองจากกฎหมายทัดเทียมกัน  การปกครองโดยยึดกฎหมายเป็นใหญ่  ฝ่ายบริหารต้องบริหารภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์ของกฎหมายและไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย ( 
n0 0ne above the law )  ในส่วนของหลักนิติธรรมกับฝ่ายตุลาการนั้น  ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
เป็นหัวใจหรือสิ่งส าคัญที่สุดของหลักนิติธรรม  กล่าวคือ  การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตุลาการนั้นจะต้อง
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  เพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน  จึง
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค  ดังค ากล่าว
ที่ว่า  “เสรีภาพของบุคคลจะมั่นคงแน่นอนเพียงใด  ก็ย่อมแล้วแต่ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคด”ี 

ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างหรือได้เปลี่ยนแปลงไป  การใช้บังคับกฎหมายที่ศาลเคยวางบรรทัด
ฐานไว้อาจไม่สอดคล้องกับความยุติธรรม  การบังคับใช้กฎหมายก็ย่อมต้องแปรเปลี่ยนให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
โดยศาลแต่ละแห่งมักจะมี  “ ยี่ต๊อก “ หรือบัญชีระดับอัตราโทษเพื่อใช้พิจารณาลงโทษจ าเลยในแต่ละฐาน
ความผิดให้เหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  แต่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  
บางครั้งกฎหมายอาจพัฒนาไม่ทันและการพิจารณาพิพากษาคดีอาจไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
เช่น  คดีพนักงานเก็บขยะขายแผ่นซีดีเก่าซึ่งมีโทษตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  
๗๙  มีระวางโทษปรับตั้งแต่  ๒๐๐,๐๐๐ ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และศาลไม่มีอ านาจรอการลงโทษปรับให้
ได้    เป็นต้น  นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายในคดีต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องท านองเดียวกัน  แต่ศาลก็
อาจวินิจฉัยแตกต่างกันเพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกัน  ย่อมอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็น
ธรรมขึ้นมาได้ดังตัวอย่างในการร้องขอให้ปล่อยตัวช่ัวคราวตามหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  มาตรา  ๑๐๘ และ ๑๐๘/๑ ซึ่งศาลต้องค านึงรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ  แห่งคดีว่าเป็นอย่างไร  มีภัย
อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่  เช่น  ในกรณีเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์
ไม่สงบในบ้านเมืองที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดง  ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีรวมถึงความร้ายแรงและภัย
อันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแตกต่างกันไปได้โดยหากปรากฏว่า
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  จะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น  หรือการปล่อยตัว
ชั่วคราวน้ันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการด าเนินคดีใน
ศาล  ซึ่งเป็นการแสดงยืนยันให้เห็นว่า  ความยุติธรรมนั้นอาจไม่จ าต้องใช้ให้เท่าเทียมกันก็ได้  แต่ที่ส าคัญ
ที่สุดคือ  ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้อย่างสุจริต  ถูกต้องเป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้
ประชาชนที่มีพฤติกรรมแวดล้อมต่างกัน  ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและสังคมจะมีความผาสุก
ภายใต้กฎเกณฑ์ความยุติธรรมเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล 

                                                            
๔บทบรรณาธิการ. ดุลพาห ปีที่ ๕ เล่มที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๑, หน้า ๕๒๓-๕๒๔. 



๑๐๑๓ 

 

ค ากล่าวในเชิงสังคมวิทยาที่ว่า“กฎหมายเป็นเครื่องมือวิศวกรทางสังคม”เป็นการใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานงานจากหลายฝ่ายอย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างและปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  โดยเน้นลักษณะการประสานประโยชน์ของสมาชิกทุกกลุ่มในสังคม  การใช้
กฎหมายในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าระหว่างรายได้หรือมีช่องว่างในทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนกับคนรวยที่
ห่างกันมากหรือมีความแตกต่างทางความคิดระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่าง  จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิด
ในการสร้างและใช้กฎหมายอย่าง “ไม่เท่าเทียมกัน” เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือเกือบจะเท่าเทียม
กันในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  การเก็บภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า   การจัดเก็บภาษีในการรับ
มรดก  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  การแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่อง  “ ขายฝาก “ เพื่อ
คุ้มครองเกษตรกรหรือผู้ขายฝากที่ดินไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงเอาที่ดินท ากินไปโดยง่าย  การ
ช่วยเหลือผู้ยากจนให้มีทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยการผลิต  ที่ส าคัญตามกฎหมายการเช่าที่ดินหรือกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
กฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  การใช้กลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาหรือการรับจ าน าสินค้าเกษตรใน
ภาวะราคาตกต่ า  เป็นต้น 

นอกจากนี้  ยังมีบทบัญญัติของการใช้กฎหมายที่อาจไม่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างทั้งทางจิตใจ  ร่างกาย  ความสัมพันธ์รวมถึงการกระท าในคดีอาญาบางกรณี  เช่น  การใช้ดุลย
พินิจในการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษโดยค านึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  
การศึกษาอบรม  สุขภาพ  สภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น  หรือสภาพความผิดหรือ
เหตุอื่นอันควรปราณี๕  การส าคัญผิดในข้อเท็จจริง  ซึ่งอาจท าให้ผู้กระท าความผิดไม่มีความผิดหรือได้รับ
ยกเว้นโทษหรือได้รับโทษน้อยลง๖ การกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้เพราะเหตุวิกลจริตหรือมึนเมา๗  การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น๘  กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์บางประการระหว่างสามีภริยา๙ เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กหรือเยาวชนหรือลดมาตราส่วนโทษ๑๐ การกระท าให้หญิงแท้งลูกของแพทย์เนื่องจากสุขภาพหรือ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ๑๑ เป็นต้น 

 “ เหตุผล  คือ วิญญาณแห่งกฎหมายเมื่อเหตุผลแห่งกฎหมายบทใดเปลี่ยนแปลงไป  กฎหมาย
บทนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงตารมไปด้วย  ( The Reason is the soul of law, the  reason of law being 
changed, the law is also changed.)เหตุผลกับกฎหมายจึงมีความสัมพันธ์กันโดยตรงและแนบแน่น  
                                                            

๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๕๖. 
๖ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๖๒. 
๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕-๖๖. 
๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๖๗. 
๙ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๗๑. 
๑๐ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ - ๗๖. 
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๐๕. 



๑๐๑๔ 

 

กฎหมายที่ไม่มีเหตุผลและไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง  คือ กฎหมายที่ร่างขึ้นด้วยเหตุผลที่ขัดต่อสามัญส านึก เช่น 
กฎหมายที่บัญญัติไม่ให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการก าหนดค่าเสียหรือโทษในทางอาญาตามสัดส่วนของความ
รุนแรงในการกระท าผิด...”๑๒  การให้เหตุผลในการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ความยุติธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี  ทั้งนี้  เพราะหลักความยุติธรรม  
จารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาช้านาน  เจตนารมณ์ของกฎหมาย  หลักศีลธรรม  นโยบายของรัฐ ( public 
policy ) เหตุผลและหลักความชอบธรรมต่าง ๆ เหล่านี้จ าต้องน ามาประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะกฎหมายจะต้องอยู่เคียงคู่กับความเป็นธรรมและความยุติธรรม (The purpose of 
the law is to serve the justice ) ความเป็นธรรมต้องอยู่เคียงคู่กับเหตุผลและความชอบธรรมนั้นเอง  
ผู้ใช้กฎหมายจึงมีความส าคัญเท่ากับตัวบทกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะต้องมีความเป็นอิสระที่แท้จริง  และมี
ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายแล้ว  จะต้องมีจิตใจเป็นธรรมด้วย  ดังพระบรมราโช วาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การที่มีกฎหมายของบ้านเมืองดู ประชาชนดี และมีตุลาการดี  ย่อมท าให้
สังคมส่วนรวมจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรก็ตาม  กฎหมายเป็นเครื่องมือส าหรับก าหนดความถูก
ผิด เพื่ออาศัยหลักวินิจฉัยในการอ านวยความยุติธรรม จึงไม่ควรถือว่ามีความส าคัญยิ่งไปกว่าความ
ยุติธรรม  หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยค านึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น  ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ  จ าต้อง
ค านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้
...”๑๓ 

               นอกจากการใช้ความยุติธรรมที่อาจใช้ไม่เท่าเทียมกันโดยผ่านการบังคับใช้กฎหมาย
ข้างต้นแล้ว แม้กฎหมายจะตั้งใจบัญญัติให้เกิดความยุติธรรมสักเพียงใดก็ตามก็เป็นเพียงแต่ความยุติธรรม
ตามกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม  ก็เป็นเพียงความยุติธรรมตามกฎหมายตามแนวความคิดของส านักกฎหมาย
บ้านเมือง ซึ่งรัฏฐาธิปัตย์มีอ านาจออกกฎหมายออกมาบังคับใช้โดยบัญญัติว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกต้องเป็นความ
ยุติธรรมแล้ว โดยเฉพาะกฎหมายคณะปฏิวัติ รัฐประหาร สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง  นอกจากการพิจารณาแต่
จากความยุติธรรมที่เกิดจากตัวบทกฎหมายนี้แล้ว  ควรค านึงถึงความยุติธรรมจากส านักกฎหมายธรรมชาติ
หรือกฎหมายธรรมชาติ( Natural law )ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกที่กฎหมายเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติ
เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ทั้งหลายในโลกนี้  โดยเชื่อว่า  กฎธรรมชาติเป็นกฎที่สมบูรณ์และมีอยู่ทั่วไปตลอดกาล 
กฎหมายที่ดีจึงต้องไม่ขัดกับกฎธรรมชาติ  แต่กฎหรือกฎหมายธรรมชาตินี้อาจเจริญงอกงามไปตามยุคสมัย  
เพื่อประโยชน์ให้เกิดความสงบสุขแก่บ้านเมือง ภายใต้พื้นฐานที่สามารถอธิบายในรูปของเหตุและผลรวมทั้ง
ในกรณีของกฎหมายมหาชนที่เกิดช่องว่างขึ้น  ซึ่งการน าหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดช่องว่างของกฎหมาย

                                                            
๑๒ธานินทร์กรัยวิเชียร. “ เหตุผลในกฎหมาย “ ๗๒ ปี โสภณ รัตนากร. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

อักษรกิจ, มปพ, หน้า ๒๓ – ๖๕. 
๑๓ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักศึกษาส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา  เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕. 



๑๐๑๕ 

 

มหาชนนี้หลักกฎหมายทั่วไปนั้นต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองเอกชนให้ได้
สัดส่วนกันด้วย 

ดังนั้น  การใช้ความยุติธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม  ตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
อย่างแท้จริงแก่สังคม  จึงไม่จ าเป็นต้องใช้อย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้  ก็เพื่อให้คนที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้มี
โอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายได้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในยุคที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรหม
แดนดังเช่น  Line Facebook  ที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสสังคมหรือค าพิพากษาทางสังคม
หรือเลือกข้างโดยใช้ค าพูดหรือการสื่อสารในรูปแบบที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและน าไปสู่ความรุนแรง ( 
Hate Speech ) ได้โดยง่าย  ดังเช่นถ้อยค าที่บางฝ่ายกล่าวว่า  “  ความยุติธรรมสองมาตรฐาน “  รวมไปถึง
การใช้ฝูงชนหรือกลุ่มคนจ านวนมากเป็นเครื่องมือกดดันหรือกระท าการใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อการอ านวย
ความยุติธรรมที่ควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงแก่สังคมผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจ าต้ อง
บังคับใช้กฎหมายโดยปราศจากอคติ ๔  มีความหนักแน่นในการยึดหลักปฏิบัติตามหลักกฎหมายและความ
ยุติธรรมให้มีความศักดิ์สิทธิ์  ไม่ยอมตนไปบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติเข้าข้างฝ่ายผู้มีอ านาจรัฐ  หรือ
กระท าตามกระแสชี้น าจากสังคมไม่ถูกต้อง  แต่ควรต้องร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม  และชี้น าความถูกต้องตามความเป็นธรรมทางสังคมอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีสืบไป 

เรื่องกฎหมายกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น  ผู้เขียนได้กล่าวตอนแรก  เพื่อให้ทราบถึงการใช้
กฎหมายกับความยุติธรรม  จ าได้ว่าภายหลังการรัฐประหารปี ๒๕๓๔  ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.๒๕๔๐  มี
ผลบังคับใช้มีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าสู่
สภา  ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่า  คนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไร  แต่สุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุปหรือตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจนนัก
หลังจากนั้น  วาทกรรมที่ว่า  ให้เลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่สภา  แล้วก็เงียบหายไปจากสังคมไทย  
พร้อมกับมีค่านิยมใหม่เข้ามาแทนที่  คือ  โกงไม่เป็นไร  ขอให้ท างานและหาเงิน เก่งเป็นใช้ได้  ท่ามกลาง
ความขัดแย้งวุ่นวาย  สับสน  แตกแยก  ความไม่มั่นใจ  ลังเลสงสัยและเป็นห่วงกังวลต่ออนาคตของชาติ
บ้านเมือง  ณ  ปัจจุบัน  ค าว่า คุณธรรมจริยธรรม ได้เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจและกล่าวขานวิพากษ์วิจารณ์กัน
อีกครั้ง  จึงขอถือโอกาสวิเคราะห์ความหมายตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าบอกว่า  หนทางที่จะน าพาสู่ความหลุดพ้นหรือการดับทุกข์  มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
เรียกว่า  “มรรคแปด” นอกเหนือจากเส้นทางนี้แล้วไม่มีทางอื่นใดอีก  โดยมรรคแปดประกอบด้วย๑๔ 

๑. สัมมาทิฐิ แปลว่า  เห็นชอบหรือรู้ชอบ  คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกชีวิตอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือตามสภาวะธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนิยาม  

                                                            
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่  ๑๑ ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

,๒๕๕๒ ) หน้า ๗๓๓ 



๑๐๑๖ 

 

๕  ในข้อจิตนิยามและกรรมนิยาม  เข้าใจเรื่องขันธ์  ๕  กฎไตรลักษณ์  กระบวนการอริยสัจ  หลักปฏิจจสมุป
บาทหรือหลักอิทิปปัจจยอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง 

๒. สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ด าริชอบหรือนึกคิดในทางที่ถูกต้อง คือ มีความนึกคิดที่ปลอดโปร่ง  
เป็นอิสระ  ไม่มีความยึดติด พัวพัน ไม่มีอคติ ปฏิปักษ์ ชอบใจ ไม่ชอบใจ 

๓. สัมมาวาจา  แปลว่า  วาจาชอบ  คือการละเว้นจากวจีทุจริตทั้งปวงมีอยู่ ๔ ข้อ คือ  พูด
ความจริง เป็นประโยชน์ ถูกาลเทศะ และพูดด้วยความมีเมตตา 

๔. สัมมากัมมันตะ  แปลว่า  กระท าชอบ  คือ  การละเว้นจากสิ่งที่ไม่พึงกระท าทั้งปวง  เช่น  
ละเว้น จากการท าลายชีวิต  ขโมยของคนอื่น  ประพฤติผิดในกาม  รวมถึงการกระท าในสิ่งควรพึ่งกระท า
ด้วย เช่น การมีน้ าใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น  การท าบุญสร้างกุศลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์๑๕ กระท ากิจการงาน
ทุกอย่างเพราะเห็นเป็นหน้าที่ โดยหน้าที่และเพื่อหน้าที่  ไม่มุ่งท าเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆใน
ลักษณะที่เป็นตัณหา  แต่มุ่งท าเพื่อฉันทะเป็นส าคัญ๑๖ 

๕. สัมมาอาชีวะ แปลว่า เลี้ยงชีพชอบ คือการท ามาหากินด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต  
รวมตลอดถึงการมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละละเลยให้งานคั่งค้างหมักหมม  ยุ่งเหยิง 
สับสน  ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  ขายผ้าเอาหน้ารอด  หรือผักชีโรยหน้า 

                                                            
๑๕การท าบุญหรือการให้ในทางพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงค์หลักส าคัญ ๔ ประการ คือ 
1.ให้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้คลาดแคลน  ผู้อยากไร้ 
2.ให้เพื่อบูชาคุณแก่ผู้มีพระคุณ  เช่น บิดา  มารดา ครูอาจารย์  ญาติพี่น้อง 
3..ให้เพื่ออุปถัมภ์บ ารุงศาสนาหรือแก่ผู้ทรงศีล  เช่น พระสงฆ์ 
4.ให้เพื่อขัดเกลากิเลศหรือก าจัดความยึดติดในทรัพย์ของผู้อื่น 
๑๖ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์  อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรม ( หน้า ๔๘๙ – ๕๒๘ ) พอสรุปได้ว่า  ความ

อยากหรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ มี ๒ ลักษณะ คือ ความอยากที่มุ่งประสงค์เวทนา ต้องการสิ่งส าหรับเอามา
เสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนเปรอตนเอง  ซ่ึงต้องอาศัยอวิชชาหล่อเลี้ยงและให้โอกาส  พัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตน  
เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และน าไปสู่ปริเยสนาหรือการแสวงหา  เรียกว่า “ ตัณหา “  อีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า  “ ฉันทะ “ 
หมายถึง  ความอยากที่มุ่งประสงค์อัตถะ  คือ ตัวประโยชน์หรือสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิต  ซึ่งต้องอาศัยความจริง   สิ่งที่ดี
งาม หรือ  ภาวะที่ดีงาม  ฉันทะก่อตัวขึ้นมาจากโยนิโสมนสิการ  คือ  ความรู้จักคิดหรือคิดถูกวิธี  คิดตามสภาวะและเหตุผล  
เป็นภาวะกลาง ๆ ของธรรม  ไม่ผูกกับอัตตาและน าไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะ  ฉันทะถือเป็นธรรมที่ส าคัญมาก  โดย
พระพุทธเจา้เคยตรัสไว้ว่า  “  ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเป็นมูล “ 

โดยธรรมชาติ  ความต้องการของมนุษย์ทุกเรืองจะมีทั้งฉันทะและตัณหาทับซ้อนกันอยู่เสมอ  ตัวอย่างเช่น  
การกิน  ถ้ากินเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ในการล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  มีสุขภาพดี ถือเป็นฉันทะ  แต่หาก
กินเพื่อความอร่อย โก้ แสดงฐานะ ถือเป็นตัณหา 

หนทางในหารพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา  จึงได้แก่  การพยายามให้มนุษย์หันเหจากความต้องการ
ที่เป็นตัณหาให้เป็นฉันทะมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม  ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัณหาหรือฉันทะก็ต้องปล่อยวาง  เพียงแต่ว่า  กรณี
ตัณหานั้นหากเกิดขึ้นเมื่อไนต้องละวางในทันทีต่างจากฉันทะที่ต้องพยายามท าให้ส าเร็จก่อนจึงค่อยละวางภายหลัง  หากไม่
ละวางปล่อยวางย่อมเป็นทุกข์  เช่น  แม้เรามุ่งกินอาหารเพื่อฉันทะอย่างไร  สุดท้ายก็ต้องแก่ เจ็บ ตายอยู่ดี 



๑๐๑๗ 

 

๖. สัมมาวายามะ  แปลว่า  พยายามชอบ คือ  มีความเพียรพยายามสร้างผลส าเร็จด้วยเรียว
แรงของตน  ไม่คิดหวังหรืออ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระท าทั้งการเพียรพยายามนั้นต้องท าอย่าง
เหมาะสม  สอดคล้องสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย 

๗. สัมมาสติ  แปลว่า  สติชอบ คือมีสติ ตื่นรู้อยู่เสมอ  ไม่พลั้งเผลอ เล่นเล่อ ฟั่นเฟือน  เลื่อน
ลอย  หรือตั้งอยู่ในความประมาท  ขาดความระมัดระวัง 

๘. สัมมาสมาธิ แปลว่า สมาธิชอบ คือ ภาวะที่จิตตั้งมั่น  มีอารมณ์เป็นหนึ่ง  มีความหนักแน่น
มั่นคง  ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไปมา 

จากความหมายของมรรคแปดดังที่กล่าวมา  สามารถสรุปแบ่งกลุ่มได้  ๓  ข้อ  คือ  ศีล  สมาธิ 
และ  ปัญญา  หรือที่เรียกว่า  “ไตรสิกขา” นั่นเอง  “ศีล”  คือ สมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  
“สมาธิ”  คือ สัมมาวายามะ   

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และ  “ปัญญา”คือ สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ๑๗ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่าน
เจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ได้เคยแสดงธรรมเทศนาไว้ว่า  กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบครบ  ๓  ด้าน  คือ  พฤติกรรม  จิตใจ  และ  ปัญญา  แยกขาดจากกันไม่ได้
เด็ดขาด 

 เพราะเบื้องหลังพฤติกรรมที่แสดงออกมามีเจตนาภายในจิตใจเป็นตัวก าหนด  และพฤติกรรมจะ
ตื้นเขินคับแคบหรือลึกซึ้งกว้างขวางเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัญญาเป็นส าคัญ  ขณะเดียวกันจิตใจจะมีความสุข
ได้ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมที่ด าเนินการไปตามความต้องการหรือถูกใจ  และจิตใจจะปลอดโปร่งโล่งสบายได้ก็
ต้องอาศัยปัญญาอันเฉลียวฉลาดที่สามารถล่วงรู้และเข้าใจปัญหารวมทั้งวิธีการจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี  
ส่วนปัญญาก็เช่นกันจะพัฒนาหรือท างานได้ผลดีก็ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งมีสมาธิ  สงบมั่นคงแน่วแน่  ไม่
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยพร้อมกันนั้น  ในการแสวงหาปัญญาก็ต้องใช้พฤติกรรมเกื้อหนุนและเป็นเครื่องมือ  เช่น  
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  การรู้จักดู  รู้จักฟัง  รู้จักพูด  รู้จักติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม  เป็นต้น ๑๘ 
                                                            

๑๗ปัญญาในทางพระพุทธศาสนามี ๓ ชนิด คือ 
1.สุตมยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการฟัง  การอ่าน  หรือ  การศึกษาเรียนรูจ้ากผู้อื่นไม่ว่าในทางใด 
2.จินตามยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการใช้เชาว์ปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์หาตุผลด้วยตนเอง 
3.ภาวนามยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการประจักษ์กับความจริงด้วยการลงมือปฏิบัติ  การฝึกสมาธิอบรม

จิตใจหรือปฏิบัติวิปัสสนา 
           หากเปรียบเทียบกับการว่ายน้ า  ความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ าที่ได้จากครูผู้สอนหรือการอ่านการฟังจาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ถือเป็นสุตยมปัญญา  การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลหรือค้นหาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเองถือเป็น
จินตามยปัญญา  และการลงสระเพื่อว่ายน้ าถือเป็นภาวนามยปัญญา  โดยนัยยะการเปรียบเทียบเช่นนี้  หากใครมีแต่สุตย
ปัญญากับจินตามยปัญญา  คือ  รู้ดีว่าการว่ายน้ าต้องท าอย่างไร  มีหลักการแนวคิดทฤษฎีอย่างไร  ต้องลอยตัว  กวักแขวน  
ดีดเท้าอย่างไร    แต่ไม่เคยลงสระเพื่อฝึกว่ายน้ าเลย  ก็คงเป็นการพ้นวิสัยที่จะว่ายน้ าเป็นได้. 

๑๘ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์อธิบายไว้ในหนังสือ พุทธธรรม ( หน้า ๖๐๗-๖๐๘ ) ว่า ไตรสิกขานั้นเป็น
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากมรรค  เป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งในแง่การใช้งาน คือ น าเอาองค์ประกอบทั้งหลายของมรรคออกมาจัดเป็น
ประบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อใช้องค์มรรคเหล่านั้นให้ส าเร็จผลอย่างเป็นงานเป็นการในชีวิตจริง เสมือนดั่งว่า  เมื่อ



๑๐๑๘ 

 

จากที่กล่าวมาจึงน่าสรุปได้ว่า  ความหมายของคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ในทาง
พระพุทธศาสนา  คือ  คนที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนถึงพร้อมด้วย  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  ซึ่งถือว่าเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง  โดยนัยยะความหมายเช่นนี้  คนที่คิดนึกสิ่งใดอันกอปรด้วยอคติหรือตั้งอยู่บน
รากฐานของความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจ  จึงเป็นคนที่ดีที่จริยธรรมพร่องเพราะขาดสัมมากัปปะ คนที่ชอบพูด
โกหก  เสียดสี เหน็บแนม  ด่าทอประชดประชัน  ให้ร้ายป้ายสี  เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น  จึงเป็นคนที่
จริยธรรมพร่องเพราะขาด  สัมมาวาจา 

               คนที่มีจริยธรรมท าความดี  เพื่อต้องการเกียรติยศชื่อเสียง  อ านาจ  ต าแหน่งหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดจึงเป็นคดีดีที่จริยธรรมและคุณธรรมพร่อง  ขาด
สัมมากัมมันตะ  คนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือบริจาคเงินทองมากมาย  เพื่อสาธารณกุศลแต่ประกอบอาชีพไม่
สุจริตผิดกฎหมายหรือทุจริตคอรัปชั่น  จึงเป็นคนที่คุณธรรมจริยธรรมพร่องเพราะขาดสัมมาอาชีวะ  คนที่ไม่
เคยฝึกปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ  วิปัสสนา  หรือปฏิบัติแต่ไม่ต่อเนื่องจริงจัง  จึงเป็นคนที่คุณธรรมจริยธรรม
พร่องเพราะขาดองค์มรรคทั้ง  ๗  ข้อ ดังที่กล่าวมาแล้ว  ย่อมถือเป็นคนที่ขาดสัมมาทิฐิ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อที่
ส าคัญที่สุด  เพราะหากขาดข้อนี้ไปก็คงเป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติตามองค์มรรคที่เหลือให้พัฒนาก้าวหน้า
หรือสมบรูณ์ครบถ้วนได๑้๙ 

               อนึ่ง  พึงมีข้อสังเกตว่า  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยไว้ข้อหนึ่งว่า  พระภิกษุรูป
ใดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ อวดอ้างว่า  ตนเองเป็นผู้บรรลุธรรม  ถือว่าต้องปาราชิก  ๒๐ คือพ้นจากความเป็น
พระ  ซึ่งหากเปรียบเสมือนสังคมฆราวาส  คนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  ก็น่าจะ
ท านองเดียวกัน  คือพ้นจากการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในทันที  เหตุผลเพราะว่า    พระพุทธเจ้าสอน
ว่า  ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์  คือ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  หนทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติ
ธรรม  คือ  การพยายามการละวางปล่อยวางลดตัวตนให้เล็กที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดยมีเป้าหมายปลายทาง  
ในท้ายที่สุด  คือ การเข้าถึงซึ่งความว่างหรือการไม่มีตัวตน  ดังนั้น  คนที่กล้าหาญชาญชัยถึงขนาดประกาศ
ตัวเองต่อสาธารณชนว่า เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเหนือคนอื่นย่อมแสดงว่า  เขาเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเอง
สูงมากซึ่งเป็น  มิจฉาทิฐิ  เป็นความหลงผิด  และขัดแย้งสวนทางกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
สิ้นเชิง 

                                                                                                                                                                                      

แจกแจงให้รู้แล้วว่าเครื่องมือที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างแล้ว ก็มาจัดล าดับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นว่า  จะใช้เครื่องมืออะไร  ตอน
ไหน  อย่างไร 

๑๙เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติธรรม ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ  ได้ให้ข้อสังเกตถึงตัวชี้วัดว่า “ ตื่นรู้ “ มากแค่ไหน ( Key 
Behavior indicator ) ไว้อย่างน่าสนใจ คือ 

1.สดใสขึ้น ใจว่าง ๆ โลง ๆ  ( ใจดี หรือดีใจ ไม่เหมือนใจโล่ง ๆ ) ไม่อมทุกข์ ไม่หน้าบึ้ง 
2.ยิ้มง่ายขึ้น  ยิ้มให้คนอื่นก่อน  ไม่ต้องรอให้คนอื่นยิ้มให้ก่อน 
3.ไหว้คนอื่นได้ก่อน  ไม่มีข้อแม้ว่าใครต้องไหว้ก่อน 
๒๐อาบัติปาราชิกเปรียบเสมือนโทษประหารของพระภิกษุ  มีอยู่  ๔  ประการ  คือ  เสพเมถุน  ถือเอาทรัพย์ที่

เจ้าของไม่ให้  พรากกายมนุษย์จากชีวิต  และอวดอุตริมนุสสธรรม. 



๑๐๑๙ 

 

การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องแท้จริงดีงาม  ไม่จ าเป็นต้องประกาศ  คนที่ชอบตัดสินคนอื่น
โดยอ้าง  “ นามคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม “   แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่  คนติดคุณธรรมจริยธรรม  เท่านั้น  
ซึ่งมักไม่เอาธรรมะแท้  ส่วนใหญ่จะเป็นคนขาดเมตตามองเพียงมุมเดียวและหลงตัวเอง  วิธีแก้ไขอาการติด
คุณธรรมจริยธรรม  คือ ให้เลิกมองตนเองเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม  คนอื่นไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  คนอื่น
ชั่วร้ายเสีย๒๑ พร้อมทั้งปรับทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการท าความดีใหม่ให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ได้เคยแสดงธรรมเทศนา
ไว้ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า  “  ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ  กรรมไม่ง้อใคร  “  พอสรุปสาระส าคัญได้  ๒  ประการ  
คือ 

               ประการแรก  พิจารณาในแง่  “  ความต้องการ “  ท่านเจ้าคุณอธิบายว่า  ในการ
ท าความดีนั้น  หากมอง  “ อย่างแคบ “  ก็จะมีเป้าหมายความต้องการเพียงเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ( อันที่จริง ก็ไม่ใช่การท าความดีอย่างแท้จริงเพราะมีความโลภซึ่งเป็นกรรมชั่วแฝงอยู่ด้วย  )   แต่หาก
มอง “ อย่างกว้าง  “  ก็จะมีเป้าหมายเพื่อสังคมโดยส่วนรวมเป็นส าคัญ  แต่โดยที่คนกับสังคมย่อมแยกจาก
กันไม่ออก  หากสังคมใดเป็นสังคมที่มีคนดีส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรม มองความมุ่งหมายของการท าความ
ดีอย่างกว้าง  “ธรรมวาที” ย่อมมีเสียง  ผลดีนั้นย่อมสะท้อนกลับไปหาคนในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลอย่าง
แน่นอน  คนท าดมีีคุณธรรมจริยธรรม  ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสังคม 

          ในทางตรงกันข้ามหากสังคมใดแย่หรือมีความเสื่อมโทรม  ผู้คนส่วนใหญ่มองเป้า
หมายความต้องการอย่างแคบเพื่อตนเองมากกว่าส่วนรวม  “อธรรมวาที”  ย่อมรุ่งเรือง  และ     “ธรรม
วาที” จะเงียบเสียง  สังคมนั้นย่อมไม่ต้องการหรือยกย่องเชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรม  ในท้ายที่สุด  คุณมี
คุณธรรมจริยธรรมก็จะไม่ได้ดี  และสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ แล้วล่มสลายไปในที่สุด 

          เพราะฉะนั้น  การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงต้องมองความหมายอย่างกว้างเป็นส าคัญ  
หน้าที่ของมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อแสวงหาสิ่งต่าง ๆ  เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองเท่านั้น  แต่มี
หน้าที่ต้องพัฒนาจิตใจตนเองไปสู่สิ่งที่ดีงามและท าเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมด้วย  หากใครท า
ความดีแล้วรู้สึกไม่ได้ดี  ย่อมแสดงว่า  สังคมที่อาศัยอยู่นั้นก าลังเสื่อมโทรม  เราต้องไม่ซ้ าเติมสังคมโดยอ้าง
เหตุผลตื้น ๆ เพียงว่า  เมื่อท าดีไม่ได้ดีแล้วจะท าดีไปท าไม่  ก็ในเมื่อเราไม่พยายามท าให้สังคมดีแล้วคนท าดี
จะได้ดีอย่างไร 

ประเด็นที่สอง  พิจารณาในแง่ของ  “หลักการ”  ในทางพระพุทธศาสนามองว่า  โดยธรรมชาติ
เหตุผลกับผลย่อมมีความสัมพันธ์กันเสมอ  แต่เหตุผลกับผลที่ว่านั้น  ย่อมไม่ใช่เหตุเดียวหรือผลเดี่ยว  เหตุผล
อย่างหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลมากมายหลายอย่าง  ขณะที่ผลอย่างหนึ่งก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นกัน 
ค าว่า “กรรม” หรือการกระท า ซึ่งเป็นเจตนาหรือเจตจ านงของมนุษย์นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรม (เหตุ
ปัจจัย) เท่านั้น 

                                                            
๒๑วรภัทร์  ภู่เจริญ,  จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด, พิมพ์ครั้งที่  ๖  ( กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์ HOW – To 

อมรินทร์  พริ้นติ้งแอนด์พลับลิสซิ่ง, ๒๕๕๖ ) หน้า ๑๐๓. 



๑๐๒๐ 

 

               เพราะฉะนั้น  การท ากรรมดีจะก่อให้เกิดผลดีตามความต้องการของผู้กระท าหรือไม่  
ย่อมอยู่ที่ว่ามีเหตุปัจจัยต่าง ๆ พร้อมหรือไม่  เปรียบเสมือนเราต้องการต้นมะม่วง  เราต้องน าเมล็ดพันธ์ไป
เพาะปลูกลงดินที่อุดมสมบรูณ์  มีน้ า  มีอากาศ  มีแสงแดด  มีอุณหภูมิที่เหมาะสมถูกต้องตามฤดูกาล  หาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวมีไม่พร้อมต้นมะม่วงย่อมไม่อาจเกิดขึ้นตามความต้องการของเราได้หรือใครต้องการ
ความร่ ารวยก็ต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะช่วยท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมีอะไรบ้าง  แล้วจัดการวางแผนไป
ตามนั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น  การท าความดีมีคุณธรรมจริยธรรม  จะก่อให้เกิดผลดีตามความต้องการก็ต่อเมื่อมี
เหตุปัจจัยถึงพร้อมทุกอย่างที่จะท าให้เกิดผลดีนั้น ๆ ได ้

               นอกจากนั้น  ท่านเจ้าคุณยังได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหน้าสนใจประการหนึ่งว่า  
เป้าหมายที่ต้องการของมนุษย์จากการที่ตนได้กระท าสิ่งต่าง ๆ ไปนั้นไม่เหมือนกัน  เช่น  บางคนต้องการ
ความคั่งร่ ารวย  บางคนต้องการค ายกย่องชื่นชมหรือเกยรติยศชื่อเสียง  บางคนต้องการความสุขใจ  มีชีวิตที่
พัฒนางอกงาม 

    ดังนั้น  มนุษย์จึงต้องใช้“ ปัญญา “  ในการศึกษาเรียนรู้ให้ได้ว่า  เหตุปัจจัยที่น าไปสู่ผลหรือ
ความต้องการของตนในแต่ละเรื่องนั้น  มีอะไรบ้าง  ถ้าไม่รู้ย่อมเป็นการพ้นวิสัยที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ
ตามความมุ่งหวังได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ต้องพึงตระหนักรู้ด้วยว่า  เหตุปัจจัยต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  “ปัจจัย
ภายนอก”   นั้น  เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด  เพราะฉะนั้น  ถึงแม้เราจะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้โดย
ตลอด  แต่ด้วยข้อจ ากัดของเหตุปัจจัยในตัวของมันเอง  เราย่อมไม่สามารถกระท าการใด ๆ เพื่อให้ได้ผล
ตามที่ต้องการได้ทุกเรื่อง 

               อย่างไรก็ตามกรณี  “ปัจจัยภายใน”ซึ่งหมายถึงจิตใจของเรานั้นเอง  เราย่อม
ควบคุมได้  ดังนั้น  หากเราท าความดีเพื่อความสุขใจการท างานมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อฝึกฝนพัฒนาจิตใจ  
หรือเพื่อต้องการให้ชีวิตดีงามยิ่ง ๆ  ขึ้นไปแล้ว  ความต้องการที่พึงประสงค์ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  โดย
ไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

                ประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการท าความดี  ยังมี
ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ  มีพุทธศาสนิกชนจ านวนไม่น้อยมองว่า  เรื่องทางธรรมเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่มุ่งสู่หนทางแห่งการหลุดพ้น  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเรื่องทางโลก  บางท่านถึงขนาดกับ
กล่าวว่า  “โลกียธรรม” กับ  “โลกุตรธรรม”  เป็นคนละเรื่องกันสองโลกนี้แยกจากกันโดยเด็ดขาดเอามาปน
กันไม่ได้ถ้าปนก็มั่ว  นั่งวิปัสสนาวุ่นวายไปหมด  คนที่เป็นพระก็อยากเป็นคน  อยากมีทรัพย์  อยากมีเมีย๒๒ 

               ด้วยความเคารพอย่างสูงในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า  แท้จริงแล้วเรื่องทางโลกกับ
ทางธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน  หากเปรียบเทียบหนทางตามมรรคแปดกับการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์  ผู้
เดินทางถึงจุดสุดยอดเขาก็คือ  อรหัตผลบุคคล  ผู้ที่เดินทางถึงจุดรองลงมา คือ อรหัตมรรคบุคคล  อนาคามี

                                                            
๒๒ สถิต  ไพเราะ, วิพากษ์บทความผู้เขียนเรื่อง  “ นิติธรรม ( ชาติ )  “นิติราษฎร์แถลง  : นิตยสารดุลพาหเล่ม

ที่ ๓ ปีที่ ๕๘ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔. 
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มรรคบุคคล   สกทาคามีผลบุคคล  สกทาคามีมรรคบุคคล  โสดาปัตติผลบุคคล และโสดาปัตติมรรคบุคคล  
ต่อจากนั้นก็จะเป็นจุดต่าง ๆ  ที่ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปสามารถปีนป่ายขึ้นไปถึงได้ 

               หรือหากเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือ  ผู้ที่เรียบจบปริญญาเอก คือ  อรหัตผล
บุคคล  ส่วนผู้ที่เรียบจบตั้งแต่ระดับปริญญาโทลงมาจนถึงชั้นอนุบาล  ก็คือ  ผู้มีภูมิธรรมในระดับต่าง ๆ  
ท านองเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว  โดยนัยยะแห่งการเปรียบเทียบเช่นนี้  ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า  
โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม  จึงมีความสัมพันธ์สืบเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

               ท้ายที่สุดนี้  ขอน าค ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ  มาฝากเป็นแง่คิดปกติ  ดังนี้  
“ถ้าคนแต่ละคนมีศีลธรรม  บุคคลก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั้น ๆ หากว่าหน่วยแต่ละหน่วยของสังคมมี
ความมีความสงบ  มีศีลธรรม  ก็หมายถึง  สังคมนั้นย่อมจะต้องมีความปกติ  มีศีลธรรมด้วย  เมื่อสังคม
แต่ละสังคมปกติ  มีศีลธรรม  มีความสงบสุขกันทุก ๆ สังคม  หรือทุกประเทศแล้ว  ก็ย่อมท าให้โลกนี้มี
ความสงบ....  เกิดมาในโลกแล้ว  ต้องมีส่วนที่จะท าให้  โลกมีสันติสุ ข  สันติภาพ  ตามพระพุทธ
ประสงค์” 
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Management development on the basis of the change 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นรูปแบบการก าหนดนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศบน
พื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ควรให้ความส าคัญกับกระแสนิยมหรือแรงกดดันจาก
ภายนอก แต่ควรที่จะน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหารมาเป็นตัวแปรส าคัญ ใน
การวางแผนก าหนดนโยบายการบริการการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ค าส าคัญ : การบริหาร, การพัฒนา, การเปลี่ยนแปลง 

 
Abstract 

This article is intended to provide a pricing model policy developed on the basis of 
the changing environment. By not paying attention to trends or external pressures. It 
should bring the performance or capabilities of existing systems management is an 
important factor. Planning, policy development services incrementally. 

 
Keyword: Administration, development, change 
 

 
๑. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรม  ที่มีเศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมแบบดั้งเดิมการแลกเปลี่ยนอาหารและทรัพยากร และด ารง
เลี้ยงชีพแบบพออยู่พอกิน  พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน สู่การผลิตและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า  

เมื่อสังคมไปสู่ยุคทุนนิยม (Capitalism)เป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้ามีการ
จ าหน่าย แลกเปลี่ยนซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างผลก าไรให้กับหน่วยงาน โดยการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ที่มีการรองรับทางกฎหมายและมีการแข่งขันการในเชิงการค้าเพื่อท าก าไร
สูงสุด[1] ซึ่งไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกลางหรือจากทางรัฐบาล ทุนนิยมจะกล่าวถึง ทุนและที่ดินเป็นสมบัติ

                                                            
 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก 
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ส่วนบุคคล การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่การควบคุมบริหารโดยรัฐ และตลาดเสรี
หรือเกือบเสรีจะเป็นตัวก าหนดราคา ควบคุมและระบุทิศทางการผลิต 

จากสังคมการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่ยุคการเกษตรแบบทุนนิยมและก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม   มี
การน าเครื่องจักรไอน้ ามาพัฒนาไปสู่เครื่องจักรกล มาใช้ เป็นพลังการผลิตแทนแรงงานคน และสัตว์ ก่อให้
พลังการผลิตจ านวนมาก(Mass Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู่ การตลาดและการบริโภคนิยม ก้าวเข้า
สู่ความทันสมัย สภาพสังคมซับซ้อน หลากกหลาย ภายในระบบสังคมแบบทุนนิยม  ครั้นโลกที่ก้าวเข้ายุค
สังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบเมื่อเข้ามาถึงยุคเทคโนโลยีที่น าระบบเทคโนโลยี มาผนวกเข้ากับระบบอุตสาหกรรม 
ท าให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ
ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการบริหารพัฒนา คือ ท าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม  และลัทธิ
จักรวรรดินิยมของยุโรป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ กล่าวคือ            ทุนนิยม คือ ระบบที่ให้คุณค่ากับ
การที่ราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี นั่นคือโดยการค้าที่เป็นผลมาจากการตกลงด้วยความสมัครใจของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและสัญญาที่
ชัดเจนและบังคับได้ตามกฎหมาย ทฤษฎีเหล่านี้โดยทั่วไปจะพยายามอธิบายว่า  

ส าหรับประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับทุนนิยมและได้น าแนวคิดนี้มาปรับปรุงพัฒนา  เช่น การรื้อ
ปรับระบบ (Reengineering) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างาน ตามแบบหรือระบบราชการของไทย
แบบเดิม เช่น เพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายในการท างาน เป็นต้น แนวทาง
หรือวิธีการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปัจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ 

๑. ปัจจัยภายนอก เช่น กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่แพร่กระจายหรือ
ส่งออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยส่วนหนึ่งเข้ามาทางวิชาการหรือ ต าราหนังสือที่นักวิชาการได้รับ
อิทธิพลหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ   

๒. ปัจจัยภายใน เช่น หัวหน้ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญหรือยึดถือแนวทางหรือวิธีการใด ตัวอย่าง
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น "การพัฒนา"และ"การบริหารจัดการ" เป็นต้น 

เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของวิวัฒนาการที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อันมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศที่เรียกตัวเองว่า”ประเทศพัฒนาแล้ว” ซึ่งมีต้นทุนในการบริหาร
การพัฒนามากกว่าประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา โดยประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อย
พัฒนา เหล่านั้น พยามน าเอาการบริหารการพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้ว มาเป็นต้นแบบในการก าหนด
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศของตน โดยไม่ค านึงถึงต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมทั้งคาดหวังความส าเร็จจาก
การบริหารการพัฒนาเสมือนต้นแบบนั้นๆ ด้วยการน าเอาปากท้องของประชากรในประเทศของตนมาเป็น
เดิมพัน 
 มองย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นได้ว่าแนวคิด ทฤษฏี อันเป็นองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ การ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ที่วิวัฒนาการเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีในปัจจุบันในปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าโดยประชากรของประเทศพัฒนาแล้ว 
นี่จึงเป็นผลของความส าเร็จในการบริหารการพัฒนา ซึ่งอาจมีเหตุเนื่องมาจากต้นทุนที่แตกต่างกันนั่นเอง 
หากเปรียบเทียบต้นทุนการบริหารการพัฒนาในอดีตโดยเริ่มจากศูนย์ของทุกประเทศคงมีความเท่าเทียมและ
เสมอภาคกัน แต่มีความแตกต่างกันซึ่งเห็นได้ชัดในปัจจุบัน หากคิดเปรียบเทียบจากจ านวนประชากร พื้นที่
อาณาเขต ทรัพยากรฯ ก็มิน่าจะเป็นค าตอบที่ถูกต้อง เปรียบได้กับประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น หรือหากแม้
พยามเปรียบเทียบรูปแบบการเมืองการปกครองที่มีค่านิยมว่าประเทศพัฒนาแล้วคือประเทศที่มีรูปแบบ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ก็มิน่าจะเป็นค าตอบที่ถูกต้องเช่นกัน เปรียบได้กับประเทศ
จีน เป็นต้น ทั้งประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน ในอดีตก็เคยประสบปัญหาด้านการบริหารการพัฒนา โดย
ประเทศสิงคโปร์มีจ านวนประชากรน้อย พื้นที่อาณาเขตจ ากัด ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ ประเทศจีนมี
จ านวนประชากรมากจนต้องออกกฎหมายคุมก าเนิด และไม่ได้ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็
สามารถก าหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ จนประสบความส าเร็จกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ในปัจจุบัน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุนที่มีอยู ่
 ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่น าเอารูปแบบการบริหารการพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้วมา
เป็นต้นแบบในการก าหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ด้วยการน าเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง อธิบายได้ว่า หากเราไม่เปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวก าหนดให้เราเปลี่ยนแปลงเอง ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) อยู่
ในยุคของระบบ ๓ G และ ๔ G หากเรายังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบเก่า ๒ G อยู่ ก็ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ใดๆได้เลย เพราะระบบ ๒ G จะถูกยกเลิก แทนที่ด้วยระบบ ๓ G และ ๔ G ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ ๓ G และ ๔ G นอกจากการรับและโทรออกก็ตาม 

 สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ จึงเปลี่ยนแปลงตามแบบฉบับตะวันตก ดังปรากฏในปัจจุบัน 
ด้วยเหตุของสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านนั้นๆ การบริหารการพัฒนาจึงต้องให้ความส าคัญกับบริบทของความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การก าหนด
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามแนวทางการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
 

๒. ความหมายของการบริหารการพัฒนา 

การบริหารการพัฒนาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni) เป็นการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Barnard) ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก
แล้ว (Simon)  
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การบริหารการพัฒนาเป็นพาหะ (carrier) ของค่านิยมการประดิษฐ์คิดค้น (innovating values)๑ 
ในทางสังคมศาสตร์ เป็นธรรมดาที่การแสดงแนวคิดหรือการให้ความหมายของค าใดค าหนึ่ง ย่อมหลากหลาย
และแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่  ไม่ว่าผู้แสดงแนวคิดหรือผู้ให้ความหมายมีประสบการณ์หรือมีพื้นฐาน
การศึกษาในสาขาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม การให้แนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาก็มีลักษณะ
เช่นว่านี้เหมือนกัน 

ในทางสังคมศาสตร์ ซึ่ งหมายถึง ความรู้ที่ เป็ นระบบที่ เกี่ยวกับสังคม ครอบคลุมศาสตร์ 
(Science) ด้านศาสนา การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น ศาสตร์เหล่านี้ไม่
เป็นสูตรส าเร็จที่ใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง และไม่อาจเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ง่าย เหตุผลสืบเนื่องมาจากการ
เป็นวิชาความรู้ที่มีลักษณะไม่ตายตัว เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การคาดการณ์ คาดคะเน หรือการคาดว่า
จะเป็น อีกทั้งอคติของผู้ให้ความหมายความสามารถเข้าไปสอดแทรกอยู่ในความหมายที่ให้  รวมทั้งไม่อาจ
สัมผัสพิสูจน์และตรวจสอบได้ง่าย  นอกจากนี้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เป็นจ านวนมากมีลักษณะที่เรียกว่า 
ทฤษฎีปทัสถาน (Normative theories) ซึ่งเป็น ทฤษฎีที่สังคมหรือกลุ่มก าหนดเป็นเกณฑ์กลางส าหรับให้
สมาชิกอ้างอิงหรือถือปฏิบัติโดยยึดอ้างอิงเหตุผลต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย  

การให้ความหมายของค าในทางสังคมศาสตร์ไม่อาจให้ความหมายได้อย่างแน่นอน ตายตัว จนเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายได้ง่าย เหตุผลส าคัญสืบเนื่องจากธรรมชาติของลักษณะวิชา  ซึ่งแตกต่างจากศาสตร์
ธรรมชาติดังกล่าว รวมทั้งขึ้นอยู่กับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของผู้ให้ความหมายแต่ละคน  ดังนั้น 
จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรมาเสียเวลาถกเถียงกันในเรื่องการให้ความหมายของค าแต่ละค าว่าความหมาย 

จากความหมายนี้ การบริหารการพัฒนาถือว่าเป็นภารกิจใหม่ที่ส าคัญของประเทศก าลังพัฒนา เพื่อ
กรุยทางไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (modern) และความเป็นอุตสาหกรรม ตามแบบฉบับของประเทศพัฒนา
แล้ว โดยมองความเป็นสมัยใหม่ (modern) และความเป็นอุตสาหกรรม คือความเจริญ ในทางกลับกันก็
มองเห็นสิ่งที่ตัวตนเป็นอยู่ คือความล้าสมัย ด้วยการพยามเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสร้างต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากนานาประเทศและเพื่อให้ได้มีพื้นที่ยืนในสังคมโลก 

๓. การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎี
ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหาร
จึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้า
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของ
ผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
มกีารเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสร้างต่างๆ จากความหมายของการบริหารการพัฒนาข้างต้น เห็นได้

                                                            
๑ ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า๒. 
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จากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสร้าง รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา จากการรับค่านิยมของกลุ่มคนที่ไปอยู่ในสังคมของประเทศพัฒนาแล้ว ที่มองเห็น
กลไกหลักของการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศพัฒนาแล้วมาจากรูปแบบการเมืองการปกครอง 
โดยการก่อตัวของอุดมการณ์ที่เกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ อุดมการณ์ของแต่ละประเทศ
อาจจะเกิดจากการหยิบยืมเอามาจากต่างประเทศและค่อยๆดัดแปลงให้เหมาะกับการประยุกต์ในท้องถิ่น๒ 
และเกิดจากการปรับปรุงและเสริมแรงอุดมการณ์พื้นเมืองที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้น ๓ และมิได้ค านึงถึง
สมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหารของประเทศ  

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสร้างต่างๆ น้ันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารการพัฒนาบน
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ดั่งผลปรากฏประจักษ์ชัดจนกระทั่งปัจจุบัน เรียกว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกเข้าสู่จุดศูนย์กลาง ซึ่งต่างจากประเทศจีน เป็นต้น ที่มีรูปแบบการเมืองการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จมายาวนาน ซึ่งตรงข้ามกับ
รูปแบบการเมืองการปกครองที่สังคมโลกยอมรับและมองว่าเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองแบบล้าสมัย 
ในทางกลับกันประเทศจีนก็พยามเปลี่ยนแปลงจากจุดศูนย์กลางออกสู่ภายนอก ด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสร้างต่างๆที่เป็นสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหารของประเทศ 
และสามารถก าหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จน
กลายเป็นประเทศมหาอ านาจที่สังคมโลกยอมรับ ดังนั้น รูปแบบการเมืองการปกครองจึงไม่สามารถตัดสินได้
ว่าเป็นเหตุให้การบริหารการพัฒนาของประเทศนั้นๆประสบผลส าเร็จ 

อิทธิพลของการพัฒนา แพร่เข้ามาในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อน                        ยุค
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจกล่าวได้ว่า ผู้ปกครองของสยามในอดีตมีส่วนอย่างส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก ปัจจัยที่ท าให้สยามเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา คือ 
การค้าระหว่างประเทศ หรือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

ความขัดแย้งในแนวความคิดด้านการพัฒนาประเทศตามที่ได้กล่าวข้างต้น แม้จะมีลักษณะคล้าย
กับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่าง “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ฝ่ายหนึ่งกับ “พัฒนาสังคม” อีกฝ่ายหนึ่งแต่ในทาง
ความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งดังกล่าวมีลักษณะเป็นการถกเถียงกันในด้านล าดับความส าคัญในการพัฒนา
มากกว่า ความแตกต่างระหว่างทั้ง ๒ ฝ่ายจึงเป็นเพียงความแตกต่างที่ว่าด้วยการให้น้ าหนักในการพัฒนาแต่
ละด้าน             ด้วยเหตุนี้รากฐานของความขัดแย้งจึงอยู่การช่วงชิงการจัดสรรทรัพยากรของประเทศไทย
อันมีอยู่จ ากัดมากกว่า 

ในทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจาการช่วงชิงทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง
ได้ ดังนั้นความขัดแย้งดังกล่าวจึงเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ทรัพยากรมีจ ากัด ด้วยเหตุ
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๑๐๒๗ 

 

นี้ประเด็นส าคัญของการพัฒนาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจก่อนหรือหลัง และจะให้ความส าคัญแก่การ
พัฒนาเศรษฐกิจมากหรือน้อยกว่าการพัฒนาสังคม 

๔. การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration D of A) 
 การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให้มี
สมรรถนะ๔ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเข้าสู่จุดศูนย์กลาง 

๕. การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development, A of D) 
 การน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหาร มาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้บังเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมุ่ง
ความเจริญเติบโตทั้งทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศอันจะน าไปสู่การลดความทุก
ยากของประชากรโดยภาพรวม๕ ลักษณะนี้จะเป็นรูปแบบของการบริหารการพัฒนาบนฐานของความมั่นคง
ในบริบทขององค์รวมทั้งหมด ด้วยการน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหาร มา
ท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development 
A of D) เรียกว่าเปลี่ยนแปลง (Change) ไปในทางที่ดีขึ้น แบบค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับ และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดศูนย์กลางออกสู่ภายนอกอย่างยั่งยืน 

 
๖. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สนองตอบต่อปัญหา หรือโอกาสที่เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการด าเนินการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง
จากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น๖ อธิบายว่า เมื่อเกิดปัญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น จึงด าเนินการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
แบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็น
การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของโอกาสที่เอื้ออ านวย 
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วน หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive 
Change) ได้ว่า”การปรับตัว”เท่านั้นเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียกว่า
เป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดหรือตามโอกาสเท่านั้นเอง เพราะไม่ได้เกิดจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห์
อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง ที่มีการ
วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า และด าเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหา๗ อธิบายว่า ด าเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือ
                                                            

๔ ติน ปรัชญพฤทธิ์, อ้างแล้ว, หน้า ๕. 
๕ ติน ปรัชญพฤทธิ์ อ้างแล้ว หน้า ๕ 
๖ รศ.ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีวีแอลการพิมพ์ 

จ ากัด ๒๕๕๕), หน้า ๗๑๘ 
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๑๐๒๘ 

 

โอกาสเกิดขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) เป็นการเปลี่ยนแปลง ด้วย
การน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหาร มาท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
นโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development A of D) หรืออาจเรียกการ
เปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ได้ว่า “เป็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการ
เปลี่ยนแปลง” ที่มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ป้องกันปัญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยมิต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
๗. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) คือ การด าเนินการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอธิบายว่า เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบ วิวัฒนาการ (Evolutionary Change) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลง
แบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ด้วยการน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการ
บริหาร มาท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of 
Development A of D) เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญ
และก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปแบบก้าวกระโดดอธิบายว่า เปลี่ยนแปลงตามกระแส 
อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยหลักที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายส่งเสริมสนับสนุนและ
หรืออาจจะไม่ค านึงถึงสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหาร จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญและก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบ
การบริหารเป็นส าคัญ๘ 

การบริหารการพัฒนานั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 การบริหารการพัฒนามีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปัจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ  การบริหารการพัฒนามีความหมายที่ครอบคลุมทั้งหลักการบริหารผสมผสานกับหลักการ
พัฒนา โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการ การบริหารโดยใช้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริหารเพื่อการพัฒนา หรือ การพัฒนาเพื่อการบริหารภายในรัฐ 
หรือ องค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น แต่ประเด็นที่ส าคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าคือ การท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาทางออกมากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะ
มิติทางเศรษฐกิจ 
                                                            

๘ อ้างแล้ว หน้า ๙ 



๑๐๒๙ 

 

การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มาซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่ก่อให้เกิดการเติบโตขนาดใหญ่  การผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมและการบริโภคที่เกินความจ าเป็นจนกระทั่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช
พรรณ โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิต ความสามารถที่จะรองรับการบริโภค และ
การใช้ประโยชน์จากทุนดั้งเดิมที่มี  ความหมายของการพัฒนาจึงเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะหาก
เข้าใจความหมายของการพัฒนาแตกต่างกันแล้ว แนวทางการท างานตลอดจนแนวความคิ ดต่าง ๆ ก็จะ
แตกต่างกันออกไป  การพัฒนาโดยทั่วไปนั้นควรหมายถึงเรื่องความก้าวหน้าต่างๆ ทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะ
แต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาเป็นเรื่องความมั่นคง  ปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อ  เป็นเรื่องของความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชน
ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม 
 
๘. สรุป 

 การบริหารการพัฒนา คือ รูปแบบหนึ่งของการบริหารเพื่อมุ่งหวังผลของการเปลี่ยนแปลงจากระดับ
หนึ่งก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้น  อันเป็นการพัฒนาและรักษาระดับของมาตรฐานให้ดียิ่ งๆขึ้น ตาม
เจตนารมณ์ที่คาดหวัง ภายใต้กรอบหรือเงื่อนไขที่ก าหนด ด้วยการน าเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่
ในระบบการบริหาร มาท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบาย และลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิ จกรรมพัฒ นา ในรูปแบบของการบริห ารเพื่ อการพัฒ นา (Administration of 
Development A of D) มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ป้องกันปัญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
โดยมิต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ 
(Proactive Change) เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงสร้างสรรค์โดยไม่หวั่นไหวถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่
บีบบังคับ ด้วยการพยามพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ใช้จุดแข็งป้องกันและขจัดปัญหา
หรือภาวะคุกคาม และส่งเสริมโอกาสที่เอื้ออ านวย ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป อัตราการ
เปลี่ยนแปลงจะอยู่ในลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) บน
พื้นฐานของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไป 
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บทคัดย่อ 
ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยท าให้

เกิดการบริหารที่ดี  อันที่จริงแล้วธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้
เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาล 
หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือท าให้เกิดขึ้นได้ เช่น นิติธรรม นิติรัฐ ผู้มีอ านาจจะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์
ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้คงความมีอ านาจของตนและพวกต่อไป 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพ่ือก าจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า  
 ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมี
การกระจายอ านาจการปกครองให้กับท้องถิ่น โดยสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็น
ประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง
มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมผู้น าเป็นผู้แทนประชาชนอย่าง
แท้จริงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีการบริหารโดยประชาชนอย่างแท้จริง 
 
ค าส าคญั : การบริหาร, องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น, หลักธรรมาภิบาล. 
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Abstract 
 

Democracy is one of the most important factors of good governance good 
governance as a factor causing great management. In fact, good governance and 
democracy are what prosperity on. Any country that is not a democracy. To have good 
governance formed. Because there are no significant factors of good governance or not 
able to occur or do occur, for example, state laws, the rule of law.The authority will use 
the law to their own advantage and innovation than for the overall public. All this in order 
to retain their powers, and they are following. Regulatory legislation is to eliminate the 
opponent.  

Good governance, democracy, sustainability and sustainable development must be 
sustainable democracy to occur there must be decentralized, with the dominance of 
local. By creating a citizen consciousness and behavior in a democracy, there is confidence 
in the democratic institutions of the country powerful. There are high social capital, 
political participation, political culture is highly cooperative leaders as representatives of 
the citizens from the election of the people, and is administered by the public truly.  
  

Keywords : Management, A local government organization, good governance  
 

๑. บทน า 
บทความเรื่องการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลนี้ เพื่อให้ประโยชน์แก่

การศึกษา ในรายวิชา การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็นสิ่งจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในในอดีตจนถึง
ปัจจุบันเสียก่อน ว่า มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่  ๕ ที่
ได้ทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางได้มีการ
จัดโครงสร้างการบริหารตามหน้าที่                        ( function )  ในรูปกระทรวงแทนการจัดตามพื้นที่
ดังที่เป็นมาแต่โบราณ  ในส่วนภูมิภาคได้ปรับปรุงกลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหม่ให้สามารถกระชับ
อ านาจการปกครองสู่ศูนย์กลางและแผ่ขยายพระราชอ านาจของส่วนกลางครอบคลุมหัวเมืองและประเทศ
ราชได้อย่างจริงจังโดยน าเอาระบบ  “เทศาภิบาล”  มาใช้อันเป็นรากฐานส าคัญของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคในทุกวันนี้  มีการแต่งตั้งคนจากส่วนกลางไปด ารงต าแหน่งยังหัวเมืองต่าง ๆ  และจัดโครงสร้างการ
บริหารในรูป  “มณฑล”  นอกจากนี้ยังทรงได้ริเริ่มให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นในรูป  
“สุขาภิบาล”  ขึ้นในเขตราชธานี  (กรุงเทพฯ)  ก่อนที่จะขยายไปยังหัวเมือง  ทั้งได้ทรงจัดการ  “การ
ปกครองท้องที”่  ใหม่ในระดับต าบลและหมู่บ้าน 



๑๐๓๓ 
 
 การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่  ๕ จึงเป็นไปอย่างทั่วด้าน  ทั้งในแง่โครงสร้าง  
ระบบการบริหารงานในกิจการต่าง ๆ  ของรัฐ  นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  อ านาจ  หน้าที่และ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่  และอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว  
นับแต่รัชกาลที่  ๕  จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้การปฏิรูปที่เกิดขึ้นก็เพ่ือการรักษาเอกราชและความมั่นคง๑  
 กล่าวโดยสรุปการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่  ๕ นับเป็นการวางรากฐาน
ส าคัญของการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาราชการ
ส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคที่เน้นการรวมอ านาจสู่ศูนย์กลาง 
ท าไมต้องมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๖ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ.๒๔๗๖ วางกรอบกติกาทางการเมืองการปกครอง ในปีถัดมาจึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ วางโครงสร้างการบริหาราชการแผ่นดิน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ โดยเหตุผลส าคัญของการตรากฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อต้องการ
จัดรูปแบบงานให้เข้าลักษณะการปกครองอย่างรัฐธรรมนูญ และเพื่อจะให้การบริหารราชการแผ่นดินรวบรัด
และเร็วยิ่งขึ้น สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี๒้  
 ๑. มีการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเป็น  ๓ ส่วน  ได้แก่ราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค  และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งรัฐบาลโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม  ได้ช้ีแจงต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ว่า  ส่วนกลาง  คือ  คณะรัฐมนตรี  เช่น  กระทรวง  ทบวง  
กรม  ส่วนภูมิภาค  หมายถึง  การส่งข้าราชการไปประจ า  และส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  เทศบาล 
 ๒. มีการก าหนดฐานะของกระทรวงให้เป็นทบวงการเมือง  ซึ่งในบรรพหนึ่งแห่งกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  อันเป็นกฎหมายที่มีมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. ๒๔๗๕  ระบุว่า  ทบวงการเมือง
เป็นนิติบุคคล  อันมีนัยว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนี้มีฐานะทางกฎหมายที่จะเป็นคู่สัญญาในทาง
กฎหมายได้  และมาตรา  ๑๑๒  แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการบริหารฉบับนี้ยังระบุว่า  กรมซึ่งขึ้นตรง
ต่อกระทรวงให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยเช่นกัน  (ส าหรับจังหวัดเพิ่งจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลในปี  พ .ศ. 
๒๔๙๕) 
 ๓. มีการปรับโอนอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่กับคณะกรมการจังหวัด  
และคณะกรมการอ าเภอ  แทนที่จะอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด  (ข้าหลวงประจ าจังหวัด)  และนายอ าเภอ
ดังเช่นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ๔. ยกเลิกมณฑลคงเหลือแต่จังหวัด  อ าเภอที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค 

                                                           
๑ ประธาน  สุวรรณมงคล  และคณะ.  ๒๕๓๗, การก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น. รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,หน้า 
๒๑-๒๒. 

๒ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย , กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัท พิฆเนศ พริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์  จ ากัด, 
๒๕๓๙, หน้า ๖๖-๖๗. 



๑๐๓๔ 
 
 ๕. ก าหนดราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมา  ได้แก่  รูปเทศบาล๓ 

๒. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคืออะไร 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีอ านาจใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ  ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตนเอง  ตามภารกิจหน้าที่ที่ระบุให้
ด าเนินการอย่างชัดเจน  มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน  มีผู้บริหารที่ ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรือ
อาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การใช้หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  ให้กับ
ประชาชนโดยตรง 
 การกระจายอ านาจ เป็นการให้แก่ท้องถิ่น ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการและการตัดสินใจของตนเอง 

การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีอยู่  ๒  ระบบ  คือ ระบบทั่วไปที่ใช้แก่
ท้องถิ่นทั่วไป  ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ ๓  รูปแบบ  คือ  เทศบาล  องค์การ  บริหารส่วนต าบล  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ระบบพิ เศษที่ ใช้ เฉพาะท้องถิ่นบางแห่ งซึ่ งในปัจจุบันมีอยู่  ๒  รูปแบบ  คือ 
กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา   

๓. รัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น  ในที่นี้จะ
กล่าวถึง  ๒  ประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในเชิงการจัดภารกิจระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  และความสัมพันธ์ในเชิงการควบคุมก ากับดูแล 

ความสัมพันธ์ในเชิงการจัดภารกิจระหว่างภารกิจของรัฐ๔ ได้จ าแนกภารกิจออกเป็น ๓  ประเภท  
คือ ภารกิจทางปกครอง นั้นได้แก่  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการป้องกันประเทศ  การ
ต่างประเทศ  การอ านวยความยุติธรรม  ฯลฯภารกิจประเภทนี้เป็นภารกิจโดยแท้ของรัฐ  ซึ่งโดยทั่วไปรัฐจะ
เห็นผู้ด าเนินการเองภารกิจทางเศรษฐกิจ นั้นได้แก่  การให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม  และพาณิชยก
รรม  เช่น  การขนส่ง  การเดินรถไฟ  การไปรษณีย์โทรเลข  การไฟฟ้า  การประปา ฯลฯ ภารกิจประเภทนี้ 
รัฐอาจเป็นผู้ด าเนินการเองโดยผ่านส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาจมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐได้ ภารกิจทางสังคม  นั้นได้แก่   การให้บริการสาธารณะทางสังคม  เช่น  การ
ให้บริการการศึกษาการรักษาพยาบาล  การสาธารณสุข  การกีฬา  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯภารกิจ

                                                           
๓ ประธาน  สุวรรณมงคล  และคณะ.  ๒๕๓๗, การก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น. รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันด ารงราชานุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,หน้า 
๒๒-๒๓. 

๔ ชาญชัย  แสวงศักดิ์,  วิสัยทัศน์  การเมือง  การปกครอง  และกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติ
ธรรม, ๒๕๓๙) หน้า ๑-๒. 



๑๐๓๕ 
 
ประเภทนี้รัฐอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง  โดยผ่านส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรืออาจมอบให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการแทนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

ความสัมพันธ์ในเชิงควบคุมก ากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ที่การ
ควบคุมก ากับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการกระจายอ านาจ  การกระจายอ านาจโดย
ปราศจากการควบคุมก ากับย่อมท าให้รัฐเดี่ยวไม่สามารถด ารงอยู่ได้การควบคุมก ากับนั้นแบ่งออกได้เป็น  ๒  
ประเภทใหญ่ ๆ  คือ  การควบคุมก ากับโดยตรงและการควบคุมก ากับโดยอ้อม 

๑. การควบคุมก ากับโดยตรง 
 การควบคุมก ากับตัวบุคคลหรือองค์กรเป็นการควบคุมทางสถานภาพทางกฎหมายของคณะบุคคล
หรือบุคคลคนเดียวที่อยู่ในรูปของคณะบุคคล  (เช่น คณะเทศมนตรี สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี) อย่างเช่น
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นอกจากต าแหน่งได้ 

๒. การควบคุมก ากับโดยอ้อม 
การควบคุมก ากับโดยอ้อมแยกออกเป็น  ๒ กรณีด้วยกัน  คือการให้เงินอุดหนุนและการใช้สัญญา

มาตรฐาน   การให้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการในการควบคุมก ากับโดยทางอ้อมประการหนึ่ง  ทุกปีรัฐจะ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  การจัดท าสัญญาต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดว่าจะต้องท า
ตามแบบที่อยู่ในส่วนที่แนบท้ายระเบียบ  และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระท าได้ก็ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอัยการจังหวัด  
 สมคิด  เลิศไพฑูรย์๕ ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่าการควบคุมก ากับเป็นเรื่องของนิติบุคคล  ๒ นิติบุคคล  ผู้
มีอ านาจควบคุมก ากับไม่ได้มีอ านาจเหนือองค์กรที่ถูกควบคุมก ากับดังเช่นที่ผู้บังคับบัญชามีเหนือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยหลักแล้วผู้มีอ านาจควบคุมก ากับไม่มีอ านาจที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง
ของผู้อยู่ภายใต้การควบคุมก ากับ  เว้นแต่จะมีกฎหมาย(พระราชบัญญัต)ิ  บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 
 เหตุผลที่มีการบัญญัติให้การควบคุมก ากับต่างกับการบังคับบัญชาก็เพราะว่าการกระจายอ านาจ
ให้แก่ส่วนท้องถิ่นนั้นต่างกับการปกครองส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางมาก  หลักเกณฑ์ที่ส าคัญของการกระจาย
อ านาจก็คือการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ตัดสินใจด้วยตนเอง  มีการปกครองด้วยตนเอง  การใช้ระบบ
การบังคับบัญชาเหนือองค์กรกระจายอ านาจจึงเท่ากับท าลายระบบการกระจายอ านาจไปในตัวนั่นเอง  
ดังนั้น  จึงต้องจัดความสัมพันธ์ใหม่ในระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
งานของท้องถิ่น  ท้องถิ่นก็ย่อมจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  การควบคุมก ากับควรจะอยู่ในขอบเขตโดย
พิจารณาแต่เพียงว่าท้องถิ่นท ากิจการในขอบอ านาจของตนหรือไม่  ละเมิดกฎหมายหรือไม่  กรณีเช่นนี้มิได้

                                                           
๕ สมคิด  เลิศไพฑูรย์,  การควบคุมก ากับเหนือองค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, วารสารกฎหมาย

ปกครอง ๒๕๓๔,  เล่ม ๑๐ ตอน  ๑. 
 



๑๐๓๖ 
 
หมายความว่าส่วนกลางจะไม่สามารถควบคุมดุลพินิจของส่วนท้องถิ่นได้  การควบคุมก ากับนอกจากจะ
สามารถควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของท้องถิ่นแล้วยังสามารถควบคุมดุลพินิจ
ของท้องถิ่นได้ด้วย  แต่การควบคุมดุลพินิจจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น 

นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กล่าวคือ ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองท้องถิ่น ไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง ซึ่งต่อมา ได้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่น รูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ ทั้งนี้
เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากที่สุด ส่วนเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มี
ลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหาร ซึ่งปรากฏว่า ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก 
ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นเทศบาลนคร ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วน
ท้องถิ่นในส่วนพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้น เป็น องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ  ๖,๓๙๗ แห่ง ซึ่งนับว่า เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ที่ เล็ก และใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ โดยก าหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการ ที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้ หรือต้อง
ประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง เป็นต้น  ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาล  องค์การปริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล  

เมื่อมีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตัวเองสิ่งที่จ าเป็นคือหลักของการบริหารจัดการที่ดี มีนักคิดและนักวิชาการหลานท่านได้แสดงทัศนคติ
ต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งความเป็นจริงแล้วการบริหาร
ในระดับนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ที่ใหม่คือผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารจัดการท้องถิ่นของตัวเอง ดังนั้น หลักการ
บริหารแนวใหม่นี้จึงถูกน ามาใช้ให้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม  

หลักการบริหารรัฐแนวใหม่ที่กล่าวแล้วจะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญ เป็นหัวใจของการบริหาร
รัฐแนวใหม่นี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญ เมื่อเป็นพลเมืองและหุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การท างานอย่าง
โปร่งใส การท างานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดเป็นคัมภีร์ส าคัญของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆทั้งหมด โดยพิจารณาได้จากการมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเป็น
มนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบอ านาจรัฐ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่และส่งเสริมการกระจายอ านาจเป็นส าคัญ ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุ่งก่อให้เกิด
การปฏิรูปทางการเมืองแล้วยังมุ่งให้เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการบริหารแนว
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ใหม่อีกด้วย อนึ่งหลักการการบริหารแนวใหม่ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ การบริหารจัดการที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

๔. ธรรมาภิบาล กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบัน
ได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น แทนการ
สนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน 
การติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่อ งของการเมืองการ
ปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่ง
ด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆโดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึง
เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและเริ่มมีการ
น าไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อม
รับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ด าเนิ นการและ
ประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาส
ต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไป
ในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็น ามาสู่
การมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร 
ตลอดจนน ามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี 

๕. ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

 ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาอยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่เรียกกันในปัจจุบัน
น้ี  ตามหลักของพุทธศาสนาได้มีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแต่พุทธกาล
แล้ว เช่น  พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นต้น โดยหากเราพิจารณาค าสอนของศาสนาแล้ว จะเห็นว่าเป็น
หลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐแนวใหม่และมีการน ามาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง มี
ค าสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ 
หรือ ideal person นั้นจะน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ๗ 
ประการ๖ ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่ง

                                                           
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ประยุตโต ),รัฐธรรมนูญชีวิติ ,กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม ,๒๕๔๑. 
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ทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะท าให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมาย
และรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จัก
ตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไร และท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ 
รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควร
ท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุมชน 
รู้จักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้ประพฤติ
ตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็น
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลส าหรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มีได้
น ามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕ แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองค์กร
พัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีใน
การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่
ดีและแนวทางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นจากประชาชนใน
ภาคส่วนต่างๆของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวอย่าง
กว้างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือเช่นธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการน าเงินไปใช้อย่าง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกัน
ออกไป แต่ก็มักมีหลักการพื้นฐานคล้ายกัน หลักการพื้นฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส ส านึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

๖. ธรรมาภิบาลคืออะไร 
 ค าว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากค าว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า good governance โดยค าว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อ านาจเพื่อการ
บริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีในการ
อ านาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร อย่างไรก็ดีค าว่าgood governance นี้คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “ วิธีการปกครองที่ดี” แต่นักวิชาการบางท่านใช้
ค าว่า“ธรรมรัฐแห่งชาติ (boonm,2002) ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ 
แปลว่า “รัฐที่มีธรรม  และทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้ค าว่า 
“การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบงานใช้ค าว่า “การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอใช้ค าว่า “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายกระชับและ
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เข้าใจกันอยู่มากแล้ว๗ แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ 
แต่เป็นสิ่งที่มีมาพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง” หรือ 
“การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการน าผลของการตัดสินใจไป
ปฏิบัติ ค าว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครอง
หรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 
 คนจ านวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งค าจ ากักความของธรรมาภิบาล ซึ่ง ไม่ใช่
เรื่องแปลกแต่อย่างใด ค าว่า governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อ านาจ ขณะที่ good 
governance เป็นการรวมค าของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการอ านาจ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ 
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิ
บาลคือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้
เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม
เป็นส าคัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิ
บาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี๘ 
 ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็น
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะ
เกิดความเชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรม  ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล๙ ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ 
หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ ๖ หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการส าคัญที่มีการน ามาใช้ในประเทศไทย
อย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีค าถามว่าหลักการต่างๆนี้หมายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามี
ธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือการจัดท า
ตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและน าไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้  หลักการต่างๆที่
อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการน าไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่างๆมากมาย
                                                           

 ๗ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘  มิถุนายน 
๒๕๔๕, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า , พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต) , ๒๕๔๑. ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท 
สหธรรมมิก จ ากัด 

๘ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘  มิถุนายน ๒๕๔๕, 
นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า 

๙ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี, นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕. 
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แล้วแต่ผู้ที่จะน าเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน และในบริบทของ
ประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ส าหรับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากได้มี
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้ความส าคัญกับหลักการส าคัญ ๖ 
หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอน าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ
หลักการทั้ง ๖ หลักการของสถาบันพระปกเกล้าดังต่อไปน้ี๑๐ 
 ๑. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws)  
 หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย ๗ หลักการคือ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่าย
ปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และ
ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบ่งแยกอ านาจเป็น
หลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 
 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล 
และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่า เป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย”์ อันเป็นหลักกาส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ 
หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทน
ของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่
จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 
หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ ออก
กฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตาม หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลัก
ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความ พอสมควรแก่เหตุ 
 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ท าการ พิจารณาพิพากษาภายใต้มโน
ธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก ๓ ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ 
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 
 หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นความผิด 
แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได ้

                                                           
๑๐ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี, นนทบุรี: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕. 
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 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น
กฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่ อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

 ๒. หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics) 
 ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๓ ป  คือ ปลอดการทุจริต ปลอดจากการท าผิดวินัย และปลอดจาก
การท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย การ
ท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหาย
และความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง  

 ๓. ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
 หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสด้านโครงสร้าง 
ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  มีการตรวจสอบภายในที่ เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
รับรู้การท างาน  มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น มีการตั้งกรรมการ
หรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็งความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์
ต่อไปนี้มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ มีค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 
 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท า
ผิดอย่างยุติธรรม มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มี
ประสิทธิภาพหัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต มี
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การท างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออก
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย
บริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้นมีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 

 ๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
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ในสังคม การให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 
๔ หลักการคือ 
 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ 
และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก  กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและประเด็นในการประเมินข้อดี
ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการ
บรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ 
เป็นต้น 
 ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม
โครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมี
ข้อโต้แย้ งมาก เช่น  การใช้กลุ่มที่ ปรึกษาซึ่ งเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุด
ของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อยา่งเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๕. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) 
 มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยัง
รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึง
แสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 
 การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ  องค์การจะต้องท า
การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร
และเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์น้ัน 
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 จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึง สิ่ ง ที่
ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้าง
วัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 
 ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุนแนะน าท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่าง หน่วยงานต่างๆในองค์การ 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบ
และเข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และที่ส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ อย่างเปิดเผยองค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับ
ยกย่องในองค์การ 

 ๖. หลักความคุ้มค่า (Value) 
 หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง เมื่อมีหลักการที่เป็น
แนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนวใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาล
สามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของ
การน าหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัดและน าไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และสามารถแสดงผลให้เข้าใจได้
ง่าย ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างานของหน่วยงานให้มี ธรรมาภิบาลมากขึ้นได ้

๗. การสร้างความส าเร็จของหลักธรรมาภิบาลให้ยั่งยืน 
 เพื่อให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าหลักธรรมาภิบาลในองค์กรจนเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น มาใช้ให้กว้างขวางและยั่งยืนจ าเป็นต้องมีปัจจัยส าคัญหลายๆ
ปัจจัย เช่น ผู้บริหารที่ดี ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อันเป็นนามธรรม ที่
นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานและผู้บริหารแล้ว คือ ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน
ของการเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and national 
security) เพราะประชาธิปไตยค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แท้จริงอยู่อย่างกว้างขวาง  
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แต่มิติที่ส าคัญของประชาธิปไตยก็คือการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การ
เป็นประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วงท าให้การบริหารจัดการที่ดี หรือธรร
มาภิบาลคงอยู่ได้ เนื่องจากตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการ หรือถึงแม้เราจะเป็นเผด็จการเราก็สามารถน าหลักการ
บริหารที่ดีมาใช้ได้ โดยสังเกตจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางรัฐบาลพยามแก้ไขในการปราบทุจริต ประชาชน
ย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐ ท า
ให้เกิดความโปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีส านึกรับผิดชอบ 
ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความ
ขัดแย้งแทนการใช้ควรรุนแรง กระบวนการเป็นประชาธิปไตยน ามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่าง
ชาติได้ ๑๑ ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่า
เทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยน ามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช 
การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่น ามาสู่การ
แสวงหาเสรีภาพและความเจริญและที่ส าคัญกระบวนการประชาธิปไตยน ามาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็น ามาซึ่ง
แนวทางที่ส าคัญที่สุดส าหรับประชาชนในการปกป้องและน าเสนอความสนใจของพวกเขา การใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นที่
เข้าใจกันว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยท าให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพ
ของประชาชน เกิดการเลือกต้ังได้ผู้จะท าหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 
 

๘. ความสรุป 
 สรุปว่า ประชาธิปไตยเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเป็น
ปัจจัยท าให้เกิดการบริหารที่ดี  อันที่จริงแล้วธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศ
ใดที่มิได้เป็นประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะไม่มีปัจจัยส าคัญของการเป็นธรร
มาภิบาล หรือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือท าให้เกิดขึ้นได้ เช่น นิติธรรม นิติรัฐ ผู้มีอ านาจจะใช้กฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้คงความมีอ านาจของตนและ
พวกต่อไป กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆจึงเป็นไปเพ่ือก าจัดฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า  
 ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนต้องมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมี
การกระจายอ านาจการปกครองให้กับท้องถิ่น โดยสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมในการเป็น
ประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตยมีประสิทธภิาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง

                                                           
๑๑Boutros-Ghali, Boutros,  “An Agenda for Democratization,”in Global Democracy, Barry 

Holden (ed), New York : Routledage, 2000, P 106 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต ซึ่งนอกจากมุ่งสรรหาคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างาน  แล้วยังต้องด าเนินการ
ฝึกอบรมพนักงานเหล่านี้ ให้มีความรู้ ความสามารถทันสมัยต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  
 เมื่อมนุษย์มีความจ าเป็น และเป็นทรัพย์ยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ  รวมทั้งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กรไปสู่ความส าเร็จขององค์กรนั้นๆได้เป็นอย่ างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ 
ความสามารถ  สติปัญญา และสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด และยังไม่มีเครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีใดที่สามารถทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและ
ประเทศชาติ องค์กรใดที่ได้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์แล้ว องค์กรนั้นก็เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคั่ง และมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคม แต่
ถ้าหากองค์กรใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า หรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ องค์กร
นั้นพัฒนาไปได้ยาก ความเจริญ หรือความล้าหลังขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ 
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา จึงท าให้องค์กรต่างๆมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 ดังนั้น การทีอ่งค์กรจะได้ทรัพย์กรมนุษย์ที่ดี และมีศักยภาพสูงนั้น องค์กรต้องท าให้สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรมีคุณภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางที่ดี มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมในการท างาน เพราะปัจจัยเกี่ยวเนื่องต่างๆเหล่านี้  เป็นส่วนดึงเอา
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้เกิดความภักดี และคิดจะพัฒนา
องค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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Abstract 

This article is intended to find ways to develop human resources to keep pace with 
the changes of the world in the future. In addition, there are good varieties of people, 
knowledge, ability to work, and then also have to continue these training knowledge. The 
capabilities of modern social conditions have changed rapidly.  

Acquiring knowledge via the Internet or via e – mail, including the various 
technological advances in the Office are using robots and machinery replacement workers.When 
humans are needed, and the resources are extremely important in the Organization, including 
organizational management as a key factor to the success of the Organization as well, because 
human intelligence and knowledge can develop with no restrictions and no tools or 
technologies which can substitute a real human being. Human resources is a valuable factor of 
the society and the nation.Organizations which have high potential and human resources can 
bring benefits in a constructive way, then the organization then move ahead with confidence 
and economic stability. The political and social organization, but if the lack of human resources 
that are valuable or not, can bring benefits to the organization. The organization developed a 
rare growth or of an organization, therefore, depends on human resources is important because 
human resources are the main factors that contributes to development, The other factor that 
contributes to the development of strong economic elements. Politics, society, human 
resources, from both ends. Many organizations aim to have efficient and effective human 
resources management human resources and good cause the maximum benefit to the 
organization. 

The refore, the That is a good human being and serviceman estate potential. The 
Organization must make the internal environment, good quality. There is an appropriate 
environment. There are human resource development, in a good way. Have the efficiency in 
work environments, because these are consequential factors section of human resources ability 
draws out full performance. And cause loyalty and will develop further development. Make the 
organization successful, enterprise resources, it will be the advancement and success of 
operations within the Organization, as well as to promote the optimum working conditions. 

 

Key words: Development, Human Resource Management, Globalization 
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๑. บทน า 

องค์การทุกองค์การมุ่งหวังที่จะให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมุ่งหวังใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นผู้เขียนได้
เสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การจะต้องได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเตรียมการปรับปรุงพัฒนาคน 
หรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น การสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เปลี่ยนแปลงความต้องการว่าคน
เป็นเพียงผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ให้กลับกลายมาเป็นการสร้างพัฒนาคนที่มีในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ์
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรร
หา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา
ด ารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานในองค์การ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีใน
การท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การ ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์ในการสรรหา  การ
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งด ารงรักษา  และ
พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากองค์การให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
อนาคต๒ ปัจจุบันการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์มีส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ 
ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์กรนั้นๆก่อนที่องค์กรต่างๆ จะเริ่มเห็นความส าคัญของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิต หรือให้ความส าคัญเป็นแค่
แรงงานหรือก าลังคน แต่ในปัจจุบัน บุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น "ทรัพยากรมนุษย์" 
ส่วนแผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและ
ธุรการ" ไปเป็น "การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์" ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหน้า ไปเป็นการใช้
กลยุทธ์เข้ารุกอย่างเต็มตัวและต่อเนื่องไปในระยะยาว 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


๑๐๕๐ 

 

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แพร่หลายอย่างมากใน สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภาคปฏิบัติ (HR Practice) อย่างไรก็ตามเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีฐานความคิดทางวิชาการ
เกื้อหนุนอยู่เบื้องหลัง การจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจหลักทางความคิดด้วย จาก
การทบทวนเอกสารทางวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเบื้องต้น พบว่ามีการพัฒนา
ตัวแบบ เกี่ ยวกับ เรื่องนี้ จากนักคิดนักวิจัยใน 2 กลุ่มประเทศส าคัญ  คือ กลุ่มนักคิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถจ าแนกกลุ่มทางความคิดได้ดังนี้ 

จากความหมาย สรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ
และกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ 
พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาด ารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานในองค์การ นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคล
ในการท างานขององค์กร ตั้งแต่การหาคนที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนา
บ ารุงรักษาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน  และยังรวมไปถึง
การท าให้พนักงานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหลังออกจากองค์การพร้อมทั้งด ารงรักษา  
และพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
แต่เดิมนิยมเรียกการบริหารคนในองค์กรว่า “การบริหารบุคคล”“การพนักงาน” หรือ  “การเจ้าหน้าที่” แต่
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา รูปแบบของการธุรกิจการผลิต การค้า เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นตัวเร่งให้รูปแบบ และวิธีคิดเรื่องการบริหารคนต้องปรับเปลี่ยนไป
อย่างมาก แนวความคิดด้านการบริหารงานบุคคล ได้ขยายตัวและพัฒนาขึ้นมาก จึงเห็นกันว่า บุคคลใน
องค์กร ไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกผู้บริหารให้ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่มีฐานะเหมือนเป็น
ทรัพยากรขององค์กรที่มีส่วนริเริ่ม ส่งเสริม ให้องค์กรมีการเจริญเติบโต จึงได้มีการน าค าว่า “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” หรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย”์  มาใช้แทนการบริหารงานบุคคลที่มีมาแต่เดิม  

การบริหารคนในยุคปัจจุบัน ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น อันดับต้นๆ ของการบริหารจัดการองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการได้มีมติ ครม.ให้มีการยกเลิกระบบซีที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้ระบบแท่งแทน ท าให้ภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหารบุคคลกันขนานใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม การบริหารดังกล่าวจะประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับ คงจะต้องมีการสื่อสารท า
ความเข้าใจ กับตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ว่าระบบดังกล่าวมีผลดีต่อกระบวนการท างานในอนาคตอย่างไร 
พร้อมทั้งผู้ที่จะน าไปปฏิบัติต้องมีความรู้อย่างแท้จริงในการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อองค์การ จะท าให้การ
บริหารผลตอบแทนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

  

  
จะเห็นได้ว่า การบริหารทางภาครัฐมีการปรับตัว ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้มีวิวัฒนาการไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
เป็นไปตามแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เขียนจะขอยกประเด็น ความท้าทายในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในอนาคต ว่ามีแนวคิดในการบริหารคนไปในลักษณะเช่นไร เพื่อที่จะให้นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้มีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า แนวโน้มของโลกมีแนวคิดในการบริหารคนที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3


๑๐๕๑ 

 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ซึ่งถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย การบริหารจัดการก็จะไม่ราบรื่น ไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เพราะวิวัฒนาการของคนก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ทางตะวันตกอยู่ เป็นประจ า โดยเฉพาะยุคการจัดการความรู้หรือโลกาภิวัตน์  เป็นการสื่อสารที่ ไร้
พรมแดน  การบริหารภายในองค์การจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. การบริหารคุณภาพผ่านทรัพยากรมนุษย์ 

 ค าว่า คุณภาพ คือ เหตุผลที่ส าคัญที่สุด ซึ่งสามารถชักจูงให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  
คุณภาพ เคยเป็นความพยายาม และจะเป็นต่อไปในส่วนขององค์การที่มีเจตจ านงในความสามารถที่จะ
แข่งขันได้ เพื่อการสร้างคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ องค์การต้องจัดระบบ “การควบคุมคุณภาพ” เป็น  “การ
บริหารคุณภาพ” แรงงานต้องเป็นนักคิด เช่น “การเรียนรู้เพื่อเฝ้าสังเกตความสูญเปล่าทุกแห่ง”  และ
พยายามปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยโฟกัสไปยังการก าจ ากัดความสูญเปล่าในทุกรูปแบบ  เป้าหมายก็เพื่อ
จัดตั้งกระบวนการที่ให้คนน ามันออกใช้ทุกวัน เทคนิคเกี่ยวข้องกับการระบุและการก าจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
มูลค่าในองค์การ และพยายามให้มีประโยชน์มากขึ้น สิ่งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งผู้บริหาร และ
พนักงานด้วยจุดประสงค์กว้างๆ ดังนี้ 
   -  การปรับปรุง 
   -  เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า 
   -  ความต่อเนื่อง 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่
ท างานทั้งกรณีที่ท างานรวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ [1] กล
ยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่
กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าส าคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงาน
ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 ขั้นตอนแรกก็คือ การทบทวนมาตรฐานการท างานในปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันแล้วประมาณการว่า การปฏิบัตงิานยังสามารถปรับปรุงได้อย่างไร และมากแค่ไหน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C#cite_note-hrmhandbook-1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๑๐๕๒ 

 

มาตรการที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคุณภาพ คือ ความไว้วางใจของลูกค้า การมี          ส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง ของบุคลากร คือ พื้นฐานส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์การ สิ่งดังกล่าวหมายถึงมโน
ทัศน์เกี่ยวกับทีม การบริหารทีม เป็นเทคนิคทางทรัพยากรมนุษย์ และการบริหาร 
 การบริหารคุณภาพเป็นแนวทางของการบริหารเพื่อความส าเร็จในการแข่งขัน มันคือการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และจะประสบความส าเร็จถ้าการสนับสนุนทางการบริหารในระดับสูงเกิดขึ้น การสืบ
ความหมาย และทีมงาน ระหว่างผู้บริหารกับคนงานมีความเป็นเลิศ การนิเทศงานที่มีประสิทธิผล และการ
ติดตามผล ปัญหาคุณภาพ มันเป็นเทคนิคการบริหารลงไปข้างล่าง และท างานในระดับคนงาน และฝ่าย
บริหารระดับต่ า แต่พึ่งพากัน สนับสนุน และทิศทางของฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมที่จ าเป็น ซึ่งท้าทายคนงานให้มีความสร้างสรรค์  ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสถานที่ท างานโดยไม่
มุ่งหวังเงิน  มันส่งเสริมกรปรับปรุง 

หากปราศจากการระดมทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม มันก็ไร้ประโยชน์ที่จะให้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะ
กับการท างานของเขา ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การน าเครื่องมือไปใช้ แต่อยู่ที่ว่าคนในองค์การใช้เครื่องมือ
หรือไม่ ความพยายามเกี่ยวกับคุณภาพขององค์การจะไร้ประโยชน์ นอกเสียจากว่า พนักงานใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ที่เขาได้รับฝึกอบรมมา องค์การที่น าระบบคุณภาพไปใช้ไม่ควรถูกครอบง าด้วยกระบวนการปฏิบัติของ
เขา คุณภาพผลิตภัณฑ์ บัญชีรายการสั่งของคงเหลือ แต่ควรใช้ความพยายามเพื่อปรับกระบวนการบริหารที่
เป็นอยู่ในองค์การ การไหลของข้อมูล การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ การท าหน้าที่โดยยึดทีม
เป็นหลัก การชดเชยโดยยึดการปฏิบัต ิ เป็นหลัก 
 กระบวนการคุณภาพไม่อาจประสบความส าเร็จได้เลยนอกเสียจากว่าพนักงานมีส่วนร่วมใน
กระบวนการธุรกิจต่างๆ  ขององค์การ  แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อประกันถึงพันธะสัญญาก็คือ  การมอบหมาย
อ านาจให้กับพนักงานเพื่อให้เขามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการท าหน้าที่ประจ าวันในองค์การ 
 จากการศึกษาค าจ ากัดความดังกล่าวในเชิงวิเคราะห์ เราอาจสรุปได้ว่า คุณภาพ คือ  คุณลักษณะ
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์  หรือบริการที่มีต่อความสามารถของมัน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ระบุไว้ 

๓. ประโยชน์ของคุณภาพ 

 คุณภาพมีประโยชน์หลายอย่าง  ดังนี ้
 ๑. คุณภาพช่วงลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลิตภาพ โดยการลดความสูญเสีย การท างานซ้ า  การส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพไม่ด ีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่  ฯลฯ 
 ๒. คุณภาพช่วยเพิ่มส่วนการตลาด  โดยตอบสนองต่อความพอใจของลูกค้าผ่านการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ ์และบริการที่มีคุณภาพ 
 ๓. คุณภาพช่วยปรับปรุงชื่อเสียงขององค์การ โดยให้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ  สิ่ง
ดังกล่าวจะชว่ยองค์การให้มีความมั่นคงย่ิงขึ้น และผลที่ตามมาก็คือมีก าไรเพ่ิมขึ้น 



๑๐๕๓ 

 

 ๔. คุณภาพปรับปรุงขวัญของพนักงานโดยการให้ความพอใจในงานที่ได้รับจากการท างานที่
สมบูรณ์โดยปราศจากความผิดพลาด 
 ๕. คุณภาพช่วยเพิ่มประโยชน์ส าหรับพนักงานโดยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มส่วน
การตลาดส าหรับองค์การ การปรับปรุงช่ือเสียงขององค์การ และการให้ความพอใจในงาน 

๔. บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารคุณภาพ 

 ระบบการบริหารคุณภาพท าให้จ าต้อง 
  ๑.  รวบรวมวิสัยทัศน์ขององค์การที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของลูกค้า เช่น ความเข้าใน 
และการชี้ความคาดหวงัของลูกค้าให้ชัดลงไป 
  ๒.  ให้ค าจ ากัดความทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
  ๓.  ตั้งมาตรการเพื่อจุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
  ๔.  รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องในมาตรการที่ต้ังขึ้น  และวิเคราะห ์
  ๕.  ระบุโอกาสเพ่ือการปรับปรุง 
  ๖.  จัดตั้งการควบคุมการบริหารในการประเมินเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ท าไปอย่างต่อเนื่อง 
  ๗.  ความเป็นเจ้าของ 
  ๘.  การมอบอ านาจ 
  การบริหารคุณภาพโดยพื้นฐานแล้วก็คือ  กระบวนการบริหารมนุษย์  เพราะไม่มีระบบคุณภาพ
ใดจะมีประสิทธิผลได้  โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น  ในเจตคติของทรัพยากรมนุษย์  และการ
บริหารมันเก่ียวข้องกับ 
   -  ความรู ้
   -  ความสร้างสรรค์ 
   -  ภาวะผู้น า 
   -  การเรียนรู ้
   -  การจูงใจ 
   -  การบริหารตัวเอง 
   -  ทีมงาน 
   -  ความมั่นคงของงาน 
   -  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   -  ความพอใจในงาน 
 
  ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารคุณภาพในองค์การ  และจะได้ประโยชน์ใน
ระยะยาวด้วยความส าเร็จของกระบวนการคุณภาพขององค์การ 



๑๐๕๔ 

 

 บทบาทที่ส าคัญบางอย่าง  มีดังนี้ 
  ๑.  เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพทุกแห่ง 
   คุณภาพไม่ได้  หมายถึง  คุณภาพของผลิตภัณฑ์  หรือบริการเท่านั้น  แต่เป็นมโนทัศน์
กว้างๆ  และรวมถึงการดูแลบ้าน  วินัย  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  พฤติกรรมและบริการลูกค้า 
  ๒.  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเลิศ 
   พนักงานควรมองหาความเป็นเลิศในงานของตัวเองอยู่เสมอ 
  ๓.  เน้นการปรับปรุง 
   คุณภาพเป็นวิถีชีวิต  ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  พนักงานควรมีเป้าหมายการปรับปรุงใน
ใจของเขาเสมอ  และควรแสวงหาทุกโอกาสเพื่อปรับปรุงงาน  และกระบวนการของตัวเอง  สิ่งดังกล่าวจะ
ช่วยลับทักษะ  และความสามารถของพนักงานให้คม  และปลูกฝังความเช่ือที่ลึกซึ้งสู่คุณภาพ 
  ๔.  ได้รับการบอกกล่าวเป็นอย่างด ี
   เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในงาน  พนักงานต้องรู้งานของเขาเป็นอย่างดี  และคุ้นเคยกับ
ผลิตภัณฑ์  และบริการขององค์การ  เขาควรแสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่เหมาะสมเพื่อให้รู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  และบริการมากขึ้น  ซึ่งจะส่งเสริมการท าประโยชน์ของเขาต่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  ๕.  เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กระบวนการเรียนรู้ในมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด  ดังนั้น  พนักงานจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และเพิ่ม
ความสามารถของเขาโดยไม่ค านึงถึงอายุ  ทักษะ  พื้นเพเดิม  คุณสมบัติ  ฯลฯ 
  ๖.  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเลิศกับลูกค้า 
   พนักงานควรให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความนับถือ  กระตือรือร้น  และความซื่อสัตย์  สิ่ง
ดังกล่าวมีความส าคัญ  เพราะความพอใจของลูกค้าเท่านั้นที่จะท าให้องค์การสามารถท าธุรกิจต่อไป 
  ๗.  เพื่อความภาคภูมิใจในงาน 
   ไม่วา่พนักงานท าอะไรในองค์การ  เขาควรมีความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง  งานทั้งหลาย
ในองค์การมีความส าคัญ  เพราะทุกงานมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ความล้มเหลวในขั้นตอนหนึ่งจะก่อให้เกิด
ความล้มเหลวในกระบวนการท างานทั้งหมด 
  ๘.  เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
   พนักงานต้องมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพขององค์การโดยการ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการปรับปรุงในสิ่งแวดล้อม  และงาน 
  หลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมคุณภาพที่ประสบความส าเร็จ  กับข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันมีเพ่ิมมากขึ้น  เครื่องมือและเทคนิคการบริหารคุณภาพ  ถ้าน าออกใช้อย่างถูกต้องจะมีพลังงานใน
การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
  ดังนั้น  การมีคนที่เสียสละ  และมีความสามารถพิเศษ  สามารถสร้างคุณภาพที่เหนือกว่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ  ซึ่งในทางกลับกันจะไปก่อให้เกิดความพอใจและความซื่อสัตย์ของลูกค้าก่อให้เกิดก าไร
ที่สูง  และความเจริญงอกงาม  และในที่สุดก็จะก่อให้เกิดความพอใจของเจ้าของ 



๑๐๕๕ 

 

๕. วงจรคุณภาพ 
  วงจรคุณภาพ  คือ  พนักงานกลุ่มย่อยที่พบปะกันเป็นประจ าเพื่อแก้ปัญหาในขอบข่ายของงาน  
วงจรคุณภาพจัดการกับปัญหาต่อไปน้ี 
   -  ลดอัตราความเสียหาย 
   -  ลดการร้องทุกข์ของลูกค้า 
   -  ปรับปรุงบริการลูกค้า 
   -  ลดความสูญเปล่าของวัสดุอุปกรณ ์
   -  ลดความสึกกร่อนของเครื่องมือ 
   -  ลดระยะเวลาของการผลิต 
   -  เพิ่มผลผลิตทุกวัน 
   -  ลดการขาดงาน 
 

  วงจรคุณภาพรวมถึงคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารระดับอาวุโสเพื่อให้
ภาวะผู้น า  เช่น  การสั่งการ  สนับสนุน  ให้ก าลังใจ  ชี้แนะ  และให้รางวัลโปรแกรมวงจรคุณภาพของ
องค์การ  ผู้น าวงจร  แต่ละวงจรมีผู้น าซึ่งก็เป็นสมาชิกของวงจรเพื่อให้พนักงานฝึกอบรม  การนิเทศ  และ
อ านวยความสะดวกในวงจร  สมาชิกวงจร  ซึ่งปกติได้แก่พนักงานจากขอบข่ายของงานเดียวกัน  เพื่อจะได้
แบ่งปันความเข้าใจและความรู้ในปัญหา  และผู้อ านวยความสะดวกไม่ใช่สมาชิกของวงจร  แต่เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างวงจรกับองค์การ  เขาฝึกอบรม  สอนแนะและให้ค าแนะน าสมาชิก  และช่วยเขาให้ฟันฝ่าอุปสรรค๓ 

๖. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 เมื่อเริ่มมีการจ้างงานเกิดขึ้นในสังคม ระบบการจ้างงานแบบแรกที่สุด คือ ระบบฝึกงานกับผู้มีฝีมือ
โดยให้คนงานได้เข้ามาอาศัย และให้นายจ้างผู้มีฝีมือเป็นผู้สอนงานให้และให้ค่าจ้างด้วยพร้อมกัน (guild 
system )ต่อมาเมื่อถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มในกลางศตวรรษที่ ๑๘  ได้มีการน าเครื่องจักรมาใช้
ในการท างานอย่างกว้างขวาง โรงงานที่ต้องใช้คนงานจ านวนมากมีเพิ่มขึ้น ท าให้มีการรับคนงานเข้าท างาน
ตามความสามารถเฉพาะด้าน แต่ขอบเขตของงานค่อนข้างแคบ และสภาพการท างานไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าจะ
ยอมรับว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ แต่การจัดแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าให้มีความ
สนใจอย่างจริงจังในเรื่องการออกแบบงาน  การคัดเลือกงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ ในระยะ
ต่อมาจากการศึกษาเอกสาร พบว่า  พัฒนาการของวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เริ่มอย่าง
เป็นระบบในสมัยการบริหารแบบวิทยาศาสตร๔์ 

                                                            
๓ดร.ชาญชัย อาจินสนาจาร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2538), 

หน้า ๒๓๗–๒๔๑. 
๔ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, “การจัดการทรัพยากรบุคคล”, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๒), หน้า ๔๒. 



๑๐๕๖ 

 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ สันนิฐานว่า    มีมานาน
แล้วนับแต่มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน แต่การศึกษาอย่างเป็นระบบเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ ๕๐ – ๖๐  ปีมา
น่ีเอง อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้แบ่ง
ช่วงเวลาในการศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น ๓ ยุค ดังต่อไปนี ้
  ๑.  ยุคโบราณ หรือ ยุคดั้งเดิม 
    ยุคดั้งเดิมสามารถแบ่งได้ ๒ ช่วงสมัย คือ 
    ๑.๑  สมัยเริ่มต้น   
    ๑.๒  สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
  ๒.  ยุคกลาง 
    เป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลจากนักคิดต่างๆ ที่ได้เสนอแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี ้
    ๒.๑  แนวคิดด้านการจัดการทางวิทยาศาสตร์ 
    ๒.๒  แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ ส าหรับบุกเบิกแนวคิดการบริหารงานที่มุ่งเน้นด้าน
มนุษย์สัมพันธ ์
  ๓.  ยุคปัจจุบัน 
    จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ได้
ส่งผลต่อการพัฒนางานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านหลักการวางแผนก าลังคน การน า
เทคนิคเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องมือช่วยจัดการกระบวนการท างาน และช่วยตัดสินใจในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย๕์ 
 

๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 

 โลกาภิวัตน์ หมายถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการไหลของทรัพยากร ตลาดผลิตภัณฑ์  และการ
แข่งขันทางธุรกิจทั่วโลก มันเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างกันของมนุษย์ที่เข้าครองสัดส่วนระดับโลกและการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง โลกาภิวัตน์ในฐานะพลังมนุษย์อยู่กับเราเสมอ ถึงแม้ว่าเราไม่ตระหนักถึงมันจนกระทั่ง
เมื่อเร็วๆนี้ ตั้งแต่ทศวรรษของปี ๑๙๘๐ รัฐบาลไทยในหลายๆประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การ
พัฒนาของตัวเองเป็นอันมาก ในตอนปลายทศวรรษปี ๑๙๙๐ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้บูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ปัจจุบันเศรษฐกิจได้กลายเป็นระดับโลก และระดับท้องถิ่นมากขึ้น  ในเวลาเดียวกัน  สิ่ง
ดังกล่าวหมายความว่าองค์การต้องขับเคลื่อนคน แนวคิด  ผลิตภัณฑ์ และข่าวสาร ข้อมูลทั่วโลกเพื่อ

                                                            
๕คณะวิทยาการจัดการ, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า 

๒๗–๓๕. 



๑๐๕๗ 

 

ตอบสนองต่อความต้องการของทิ้งถิ่น โลกาภิวัตน์เป็นอิทธิพลที่มีพลังงานมากที่สุดต่อประเทศ ธุรกิจ สถานที่
ท างาน ชุมชน และชีวิต๖ 
 ความเคลื่อนไหวของแนวคิดยุคโลกไร้พรมแดนได้เริ่มมาตั้งแต่อดีต แต่การแข่งขันระดับนานาชิ  
และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจของบริษัทธุรกิจต่างๆ เริ่มจะรุนแรง และเด่นชัดในช่วงทศวรรษที่ 
๑๙๙๐ ซึ่งจะเห็นได้จากการมีบริษัทระหว่างชาติ ที่เรียกว่า  Multinational Corporation  หรือ MNC 
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตัวอย่าง
แนวปฏิบัติของประเทศต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ  เช่น  การท างานเป็นทีมกึ่งอิสระ (semiautonomous work 
team) ในประเทศอังกฤษ และสวีเดน  การจัดเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น (flexitime) ในประเทศเยอรมัน
และยุโรป การพัฒนาคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น และอเมริกาเป็นต้น ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี 
๕ ประการ คือ 

๑. ช่วยท าให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความส านึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

๒. ช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะเมื่อ
บุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดระยะเวลาของการ
เรียนรู้งานให้น้อยลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานแบบลองถูก
ลองผิดอีกด้วย 

๓. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการตอบค าถาม
หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน  ในกรณีที่มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ใน
หน่วยงาน    

๔. ช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การงาน 
ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งใดๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึงความรู้
ความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
ย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่มิได้เข้ารับการพัฒนา 

๕. ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็นคนทันสมัยทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 นอกจากนี้การแข่งขันด้านคุณภาพส่งผลให้มีการปรับกระบวนการผลิตจากเดิมไปสู่การผลิตที่ใช้
ทุน และเทคโนโลยีชั้นสูง ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีฝีมือ และทักษะหลากหลาย  และหลายรูปแบบ 
คุณสมบัติของแรงงานที่ต้องการจึงเปลี่ยนไปจากเดิม๗ 

                                                            
๖รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : จามจุรี             โปร

ดักท์, 2552), หน้า ๘. 
๗บรรยงค์  โตจินดา,“การบริหารงานบุคคล”, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓ 



๑๐๕๘ 

 

 
๘. คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 หลุย เดวิส (Louis Davis) เป็นผู้น าค าว่า “คุณภาพชีวิตการท างาน” มาใช้ในปี ๑๙๗๒ โดย
พยายามจัดตั้งการปฏิบัติงานให้เชื่อมกับการมีส่วนร่วมและความพอใจของพนักงานในสถานที่ท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานคือ คุณภาพทั้งหมดของประสบการณ์มนุษย์ในสถานที่ท างาน มันวัดแนวทางที่
ผู้เข้าร่วมในระบบตอบสนองต่อลักษณะทางสังคมเทคนิคของระบบนั้น 
 คุณภาพงานมีความส าคัญส าหรับปัจเจกบุคคล ความเจริญงอกงาม การท างาน  เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
และแข่งขันได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น องค์การต้องสร้างชีวิตการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งมีความยั่งยืนใน
ระยะยาว และสร้างงานให้มากขึ้นและดีกว่า ทุกคนต้องมีความเป็นไปได้ที่จะท างานในระยะยาวนานกว่าทุก
วันนี้ สภาพการท างานต้องก่อให้เกิดสิ่งดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อมของ
การท างานเท่านั้น  แต่รวมถึงการพัฒนาความสามารถ การเรียนรู้ตลอดชีวิจและความเสมอภาคด้วย 
 การริเริ่มคุณภาพการท างานถูกออกแบบมาเพื่อให้โปรแกรมบริหาร และการแนะแนวเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ส่งเสริมประสบการณ์การท างานในเชิงบวก สร้างสรรค์ และมีประโยชน์  ต้องรวมความยืดหยุ่น
กับความมั่นคง อิทธิพล การเลื่อนฐานะทางสังคม ความปลอดภัย และการเรียนรู้ในที่ท างาน พนักงานต้อง
สามารถสร้างอิทธิพลต่องาน เวลาท างาน การจัดระเบียบงาน และเนื้อหางานของเขาเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การท างานในทางจิตวิทยา เช่น ความเครียด และความเหนื่อยล้ามีมากขึ้น ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของการ
ท างานแบบเก่าๆ ยังคงมีอยู่ การป้องกันต้อง            ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายของสุขภาพที่ไม่ดีมีมหาศาล ท าให้
สังคม องค์การ และปัจเจกบุคคลต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างหนัก 
 ปัญหาขององค์การไม่ใช่การขาดทรัพยากร หรือเจตจ านงเสมอไป แต่เป็นการหาเครื่องมือ  และ
วิธีการที่เหมาะสมไม่ได้ คุณภาพงานต้องถูกมองว่าเป็นก าไรระยะยาวของทุกคน ในอนาคต จ าเป็นต้องจูงใจ
องค์การให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

๙. ค าจ ากัดความ 
 ๑.  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสร้างสถานที่ท างานที่ส่งเสริมความ
ผาสุกของพนักงาน  (โธมัส เอส เบทแมน และสก๊อต เอ สเนลล์) 
 ๒.  คุณภาพชีวิตการท างานเน้นการปรับปรุงมิติด้านมนุษย์ของการท างาน  ทรัพยากรมนุษย์ควร
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน  โดยการแนะน าการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  จัดโครงการใหม่  น าระบบ
การให้รางวัลแบบใหม่ๆมาใช้  และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของการท างาน  (วีเลน  และฮังเกอร์) 
 ๓.  คุณภาพชีวิตการท างานเป็นกระบวนการที่องค์การตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานใน
การพัฒนากลไกเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดสินใจที่ออกแบบชีวิตของเค้าในที่ท างาน  (อาร์  
อี  วอลตัน) 
 ๔.  คุณภาพชีวิตการท างาน  คือ  แนวทางที่ผู้เข้าร่วมในระบบตอบสนองต่อลักษณะทางสังคม
เทคนิคของระบบขั้นที่เป็นมาตรฐานหรือลักษณะที่ส าคัญในความสามารถขององค์การต่อการปฏิบัติ  (ซิงค์) 



๑๐๕๙ 

 

 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในค าจ ากัดความข้างต้น  เราอาจสรุปได้ว่า 
 คุณภาพชีวิตการท างาน  คือ  กระบวนการที่สมาชิกทั้งหมดขององค์การมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบงานของเรา  โดยเฉพาะ  และสิ่งแวดล้อมการท างานโดยทั่วๆไป  โดยผ่านช่องการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสม 
 ความพยายามในคุณภาพชีวิจการท างานสันนิษฐานว่า  พนักงานจะเพิ่มความส าเร็จให้กับองค์การ
ถ้าเขารู้สึกว่าการท าประโยชน์ของเขามีความหมายและความส าคัญ  องค์การที่มีประสิทธิผลได้รับการมีส่วน
ร่วมของพนักงานผ่านการสื่อความหมายที่ได้รับการปรับปรุง  กระบวนการผลสะท้อนกลับของการส ารวจ
อย่างต่อเนื่อง  ระบบการเสนอแนะ  การสร้างทีม  และวงจรคุณภาพ  องค์การมีความแตกต่างกันเป็นอัน
มากในความสนใจต่อคุฯภาพของชีวิตการท างาน 
 เราอาจให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน  ดังนี ้
 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม  จะต้องมีความสมดุลระหว่างภาวะผู้น าขององค์การ  
โครงสร้างองค์การ  และพนักงานแต่ละคน  ดังภาพข้างล่าง 
ภาวะผู้น า 
 การศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการท างานที่สัมพันธ์กับ 
 ๑.  ปัญหาทางกายและอารมณ์ 
  ปัญหาทางการและอารมณ์ต่างๆ  เช่น  ความพอใจในชีวิตต่ า  เป็นผลในกระเพาะ  โรคหัวใจ  
ความเหนื่อยล้า  ช่วงชีวิตสั้นลง  ปัญหาสุขภาพจิต  ความรู้สึกเกี่ยวกับความผาสุกต่ า  ฯลฯ  ท าให้คุณภาพ
ชีวิตการท างานต่ า 
 ๒.  ปัญหาของพนักงาน 
  ปัญหาต่างๆของพนักงาน  เช่น  การร้องทุกข์  การลาออก  ข่าวลือ  การมาสาย  หยุดพักนาน
ขึ้น ฯลฯ  ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานต่ า 
 ๓.  ปัญหาการผลิต 
  ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบการผลิต  เช่น  ผลผลิต  เครื่องมือ / เครื่องอ านวยความสะดวก  
การท างานทรัพย์สิน  การลักขโมย  ฯลฯ  ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานต่ า 
 

๑๐. จุดประสงค์ของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 จุดประสงค์ที่ส าคัญคือ 
  ๑.  เพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษ 
  ๒.  เพื่อป้องกันความเครียดและความเหนื่อยล้าระดับสูงของพนักงาน 
  ๓.  เพื่อช่วยให้เกิดบูรณาการของงานกับชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิผล 
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  ๔.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพอใจในงาน  การมีส่วนร่วม  และการคงไว้ซึ่งพนักงานมากขึ้น  
โดยเฉพาะบุคลากรที่ส าคัญ  และมืออาชีพที่ดีที่สุด 
  ๕.  เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพผ่านความพอใจในงานที่สูง 
  ๖.  เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างส่วนตัว / ครอบครัว  กับความต้องการที่สัมพันธ์กับงานในตัว
พนักงานแต่ละคนเพื่อรักษาประสิทธิผลส่วนบุคคลในระดับที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

๑๑. ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสร้างครอบครัว  และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความเป็น
ปัจเจกชนนิยม  แต่ครองครัวยังคงเป็นสาเหตุหลักของสังคมสมัยใหม่  การตัดสินใจขององค์การควรเป็นส่วน
หนึ่งของงาน  ปัจจุบัน  ด้วยพนักงานเองท างานบางส่วนที่เดิมทีฝ่ายบริหารเป็นผู้ท างานดังกล่าวมีความคุ้ม
ค่าที่จะท ามากขึ้น  เนื่องจากงานของคนมีองค์ประกอบของความเจริญงอกงามและการเรียนรู้มากขึ้น  
องค์การที่แสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทรัพยากรมนุษย์มีเงื่อนไขว่า  เขาไม่ต้องการพนักงานที่
ท าตามกฎหมาย  แต่เขาต้องการคนที่จะต้ังกฎหมายของตัวเอง 
 นักทฤษฎีเสียงส่วนใหญ่เชื่อว่า  เท่าที่การจัดระเบียบของงานมีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่มีความขัดแย้ง
เบื้องต้นในผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  สิ่งดังกล่าวแดงนัยว่า  การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานคือด้านทั้งสองของเหรียญเดียวกัน  ในการศึกษาที่ยืดอุดมการณเ์ป็น
หลัก  ข้อสมมติฐานดังกล่าวพบได้ง่าย  อย่างไรก็ตาม  การใช้แรงงานมนุษย์อย่างจ ากัดได้ละทิ้งศักยภาพที่
ส าคัญในผลิตภาพ  งานรอบตัวไม่เกี่ยวข้องกับอันตรายใดๆ  เพียงแต่โอกาส  คุณสมบัติ  และความอิสระทาง
วิชาการ  คือ  พลังของการผลิตที่ต้องใช้ให้ถี่ยิ่งขึ้น  ปัจจุบัน  การเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ่งมีความ
จ าเป็นเพราะองค์การถูกจัดโครงสร้างเพื่อส่งเสริมความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในหมู่สมาชิก  
และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของความเสอมภาคขึ้น๘ 
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บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น านั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น ปจจัยที่ส าคัญ
ยิ่งอยางหนึ่งแหงความส าเร็จของการท าหนาที่ผูน า คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่เหมาะสม มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวก าหนดเปาหมายและทิศทาง
ในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูน าที่ดีจะชวยใหคนพัฒนา
ความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและใหหมูชน
มีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุข
ของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหา
ความสุขของเขาไดดวย เมื่อท าอะไรตรงกับความตองการ ก็ท าใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือท า
อย่างเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางท าใหส าเร็จ จึงพรอมที่จะท าและท าไดงาย แต
ในทางตรงกันขาม ถาผูน ากระท าการที่ฝนความ ตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ท าก็
ยากจะส าเร็จ 

 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, การพัฒนาสังคม 

Abstract 
Leadership is the process that would allow the administration influence the 

behavior of other. The factors are more important than the one of the success of the 
function of the the water is to be provided by consists with suitable properties. The ability 
to modify the requirements of the This needs to be the self determination of the target 
and the direction decisions. If the changing needs of the want to change, it's that The good 
will facilitate the development of their desired. The change in attitude of the want to have 
the correct the good and the pork the coordinated cooperation partnership with the 
Agreeably Because the development of the want to be the development of happy, 
because happiness is due to meet the needs of If you change the value want to be It 
changes the way of his happiness  
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a knife. When you want to meet your needs However, he was satisfied and happy people 
will  the partnership made possible by the harmony and willing to find the cause success. 
The blessing ready to be done and the the But on the other hand gases. If a person the 
unmet needs in the management needs of both sides the will not be happy, and that 
made it difficult to accomplish. 

 

Keywords : Leadership of the Buddha, Social Development 
 
๑. บทน า 

หากพูดถึ ง “ภาวะผู้น า” เราคงได้ยินได้ฟั งมามากมาย ซึ่ งผู้ น าองค์กรเป็นผู้น าทาง             
ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ  เป็น
แบบอย่างผู้น าที่พึ งประสงค์ในยุคปัจจุบัน  ผู้น าองค์กรต่างๆ สามารถน าภาวะผู้น านี้ ไปประยุกต์                
ใช้กับตนและพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าในองค์กรให้มีภาวะผู้น าที่ดี คือ มีธรรม มีความรู้ และมี
ความสามารถจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้ด้วยดี 
อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ “ภาวะผู้น าที่ดี” ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร 

๒. ความหมายของภาวะผู้น า 

การที่คนเราจะเป็นผู้น า ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนั้น ในความหมาย
ของค าว่า ผู้น า หมายถึง “ผู้ที่มีแผนงานและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายมีกระบวนการในการโน้มน้าวและชักจูงความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นให้คล้อยตาม 
ให้มีความกระตือรือร้นที่จะหาทางบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายปฏิบัติการขององค์กรให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้ให้ความหมายของภาวะ
ผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คน
ทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม๑ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ ใน
ความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะ
แสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มในระหว่างการท างานหรือกับผู้ร่วมในสถานการณ์เดียวกัน ในอันที่จะ
ท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ๒ 
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จากการศึกษาแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าตามหลักวิชาการทั่วไปจะพบว่า ผู้น านั้น ตามความหมาย
จริงๆแล้ว หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากผู้คนในสังคมหรือหมู่คณะในองค์กร ชุมชน สังคมที่ใด
ที่หนึ่งเพื่อให้เป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการน าพาผู้คนในสังคมหรือชุมชนในสังคมนั้นๆ ด าเนินกิจกรรม
ภายในสังคมหรือชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งความเป็นผู้น าที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งภายใต้
มติของสังคมดังกล่าวนี้จะมีอ านาจและหน้าที่ในการน าหรือเป็นผู้ใช้อ านาจเพื่อการกระท าการบางอย่างให้
ส าเร็จ  

ส่วนค าว่า ภาวะผู้น านั้น หมายถึง ศักยภาพการเป็นผู้น า หรือเป็นลักษณะพิเศษของผู้น าทั้งที่อยู่
ภายนอกและอยู่ภายในที่ผู้น าสามารถน าเอาทักษะหรือเทคนิคและวิธีการในน ามาใช้ ซึ่งภาวะผู้น านี้ยัง
หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา ที่อยู่ภายในจิตใจของผู้น าคนนั้นด้วย และเมื่อน าค าว่า ผู้
น ามาวิเคราะห์กับค าว่าภาวะผู้น าก็จะพบว่า ผู้น านั้นใครๆ ก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะมาจากการเลือกหรือแต่งตั้งได้ 
ส่วนค าว่าผู้น าเป็นคณะลักษณะภายในของผู้ที่เป็นผู้น าทั้งเทคนิควิธีการและศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
สติปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าผู้น านั้นใคร ๆก็เป็นได้ แต่จะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมหรือไม่นั้นก็อยู่ที่
ความเป็นผู้น าของตนที่เราเรียกกันว่า “ภาวะผู้น า” เท่านั้น หากผู้น าไม่มีภาวะผู้น าก็อาจจะถูกสังคมปฏิเสธ
ได้ แต่ถ้าผู้น าที่มีภาวะผู้น าก็จะเป็นที่ยอมรับจากสังคมเช่นกัน และสามารถน าพาองค์กร ชุมชน และสังคม
ไปสูจุ่ดมุ่งหมายหรือประสบความส าเร็จได้ 

ความหมายของค าวา ผูน า (Leader) และภาวะผูน า (Leadership) ดังที่ไดกล่าวมานักวิชาการ
ยังไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูน า โดยพิจารณาจากปจจัยส าคัญและจุดเนนที่แตกตางกัน การศึกษา
ภาวะผูน าจากทฤษฏีตางๆ ซึ่งมีอยูมากมาย ผูวิจัยจะขอน าเสนอทฤษฏีจากนักวิชาการที่ไดรวบรวมไวและ
คิดวานาจะเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้หลายท่านที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผูน าที่เปนหลักใหญๆ และน
าสนใจไว อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ ์ได้กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผนู าไว้หลายทฤษฎ ีดังนี ้

๑. ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูน ามีลักษณะพิเศษ บางประการที่ผู
ตามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม และสภาพแวดลอมแต
ละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน  

๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูที่จะกาวขึ้นสูความเป
นผูน าไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในหนาที่และความช านาญ (Abilities and Skills) ของเขาในขณะนั้น ว
ามีความสามารถแกไขสถานการณตางๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปนตน ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูน าจะ
สืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะผู น าในกลุมทฤษฎีนี้ เชน 
มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน  

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ไดน าเอาทฤษฎี สอง
ทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูน าจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูน าเองและสถาการณที่อยู
รอบตัวของผูน า ปจจัยส าคัญที่นักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ สถานภาพ ปฏิกิริยา โตตอบ การ
รับร ูและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผนู าและผูตาม  



๑๐๖๔ 

 

 

๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
ภาวะผูน าเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุม ฉะนั้น ผูที่จะกาวเขาสูต าแหนงผู
น าไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิกในกลุม เพราะจะตอง
สามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา  

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุงที่จะพัฒนาสถาบันใหมีผลงานที่มี
ประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความส าคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พยายามท าใหบุคคล
ในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และของสถาบันได้ เปาหมายของ
ภาวะผูน าตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน และน้ าใจจากผูรวมงานในเวลา
เดียวกัน  

๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การที่ผูตามยินยอม     หรือ
ยอมรับผูน าก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกัน กลาวคือ การมีสมาชิกคนใด
คนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงต้ังใหเปนผูน านั้น นอกจากจะท าใหผน้ัูน  มีความรสูึกวาตนไดรับ
รางวัลและผลประโยชนแลว ยังท าใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ  ผูน าคนนั้นดวย อยางไรก็ดี 
หากฝายใดฝายหนึ่งเสียผลประโยชน หรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง ฝายไมสามารถอดทนตอไปได 
ภาวะผูน าก็จะหมดความส าคัญลง๓ นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ใหแนวคิด ทฤษฎีผูน าเกี่ยวกับพฤติกรรมผูน ามี ๒ 
มิติ คือ ดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ โดยไดอธิบาย  ไว้ว่า ดานกิจสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงความเปนผูน ากับสมาชิกของกลุม และเนนด าเนินงานใหเปนระเบียบ ชองทางการติดตอสัมพันธให
เปนไปตามสวยงาม ดานมิตรสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสัมพันธการเปนผูน ากับสมาชิกของกลุ
ม ในลักษณะการเปนมิตร เคารพนบัถือซึ่งกันและกัน 

แนวคิดทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีของนักวิชาการจากตางประเทศ ซึ่งไดเสนอแนวคิดในเรื่องนี้  ไว
มากมาย ซึ่งผูวิจัยไดน ามารวบรวมเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการของตะวันตก 
ที่ไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผนู า โดยมีแนวคิดพื้นฐานต้ังอยบูนสมมติฐานตางๆ ดังนี้  

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน า (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวา ผูน าที่ประสบผลส าเร็จ
จะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลที่ไดรับการยอมรับวาเป
นผูน าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใด สถานการณหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะวาเกิดจากลักษณะของกลุมที่เขาเปนผู
น า  

                                                 
๓ ติน ปรัชญพฤทธิ์ , ภาวะผูน าและการมีสวนรวม , เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย ใน               

องคการ หนวยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),            หนา 
๖๓๕-๖๓๗.   
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๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงช้ีคุณภาพของ ผนู า
ก็คือคุณภาพของผูตาม ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูน า คือ การวิเคราะหผตูามนั้นเอง  

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้ เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของทฤษฎี         
ทั้ง ๓ ขางตนมารวมกัน เพ่ือจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูน า๔ 

ส่วน Barbara Kelleman (บารบารา เคลแมน) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ  ผูน า
แบบตางๆ เอาไว ๑๐ หมวด ประกอบดวย  

๑) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม ภาวะผูน าจากหมวดนี้จึง          
เปนผลลัพธที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม  

๒) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผูน าจากหมวดนี้ถือเปนการเชื่อมโยง
ภาพพจนอันท าใหปจเจกบุคคลสามารถที่จะกระท าการจูงใจบุคลอื่นๆ ใหท าหนาที่สอดคลองกับภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย  

๓) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการชี้น า ภาวะผูน าจากหมวดนี้ถือเปนการแสดงออกใน
บริบทของอ านาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะใหกลุมนั้นด าเนินการเปนไปตามแนวทางหรือ
เจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูน า  

๔) ภาวะผนู าในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล การเปนผูน าในลักษณะนี้นั้นไดกอใหเกิดผลกระทบกับ
พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผูน าในลักษณะท าดวยความสมัครใจ  

๕) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนพฤติกรรมเดนอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนพฤติกรรมของปจเจกบุคคลที่
แสดงออกในโอกาสที่ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของกลมุ  

๖) ภาวะผนู าในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูน าจากหมวดนี้ถือเปนการบริหารคนด
วยวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมงุหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบีบบังคับ  

๗) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนการใชความสัมพันธในเชิงอ านาจระหวางบุคคล ภาวะผูน าจากหมวด
นี้เกิดจากการยอมรับในอ านาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใชอ านาจมาบังคับอีกบุคคลหนึ่งใหลด
การตอตาน เทาที่จะลดลงไดมากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะท าใหเกิดขึ้นได  

๘) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยที่ภาวะผู
น าจะเปนการกระท าเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมงุหมายของกลุม  

๙) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนการจ าแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผูน านั้นตองการรวบรวม
บทบาทตางๆ ในกลุมเขาไวดวยกัน ทั้งนี้ก็ดวยการอ านวยการใชความพยายามเพื่อที่จะใหบรรลุความส าเร็จ
ที่ตั้งเปาหมายเอาไว  

                                                 
๔ Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior.              

New York : John Willey & Sons, 1970, pp. 255-259.  
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๑๐) ภาวะผูน าในฐานะที่เปนคนที่มีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผูน าก็เกิดขึ้นมาจากผลพวง
ของความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม ๕ 

กลาวโดยสรุป ภาวะผูน า เปนกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพล          ต
อบุคคลอื่น ใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ในการกลาวถึง
ภาวะผูน า จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ ๓ ประการ คือ ภาวะผูน าที่เปนกระบวนการของการใชอิทธิพล ภาวะผู
น าอยูที่ระดับความถูกตองที่ผูตามจะปฏิบัติตาม และการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ผูน า คือบุคคลที่มีอิทธิพล
มากที่สุดในกลุม จะมาจากการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุมใหเปน            ผชูี้แนะ ชวยเหลือใหกลุ
มปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความส าเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และมีวิธีการศึกษาภาวะผูน า ๔ แนวทาง 
คือ ๑.ศึกษาอ านาจ-อิทธิพลของผูน า (power-influence approach) ๒.ศึกษาคุณลักษณะของผูน า (trait 
approach) ๓.ศึกษาพฤติกรรมของผูน า (behavior approach) ๔.ศึกษาจากสถานการณ (situational 
approach) นั่นเอง 

๓. ลักษณะของผู้น าในพระพุทธศาสนา 
ลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใด  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นหลักส าคัญ 

เพราะผู้น าคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม  จึงต้องพัฒนาและปรับตัวตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสถานการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับผู้น าซึ่งได้
แบ่งลักษณะของผู้น าไว้ ๒ ลักษณะ   

๑. ธรรมราชา ผู้น าที่ท าให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีการปกครองอย่างเป็นธรรม ตามหลัก
ทศพิธราชธรรมด้วย ดังนั้นผู้น าที่เป็นธรรมราชาต้องทรงศึกษาหลักธรรมไว ้ซึ่งทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็น
ว่าพระมหากษัตริย์ มิใช่เป็นเทวราชา แต่เป็นเพียงมนุษย์ที่มีบุคลิกและอ านาจพิเศษบางประการที่ได้รับมอบ
อ านาจให้เป็นผู้น าในการบริหาร จึงกล่าวได้ว่า คือ ทรงต้ังอยู่ในธรรม ยึดถือธรรมเป็นหลัก ในการบริหาร ไม่
มอีคติ เมื่อประชาชนยึดมั่นในธรรมแล้ว ก็จะไม่กระท าความผิดต่างๆ ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
สงบสุข  

เมื่อพระมหากษัตริย์ทั้งหมดทรงตั้งอยู่ในธรรมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขและทรงดูแลให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะท าให้ประชาชนรักใคร่ ไม่ต้องท าอาชญากรรมต่างๆ สังคมก็จะอยู่เป็นปกติสุขได้ 

๒. เทวราชา พระพุทธศาสนายอมรับความส าคัญของพระมหากษัตริย์ คือโดยการยอมรับของ
ประชาชนไม่ใช่เทพเจ้าบนสวรรค์ แต่เป็นเพราะพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางประเพณีนิยมในพราหมณ์
และอินเดียโบราณ ซึ่งพระพุทธศาสนายังคงมีจุดยืนความเป็นตัวของตัวเองโดยให้เหตุผลอธิบายการเป็น
เทวราชาของพระมหากษัตริย์ โดยการยอมรับของประชาชน ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพที่อยู่

                                                 
๕ Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership : Multidisciplinary 

Perspective , (New Jersey : Prentice Hall , 1984), p. 70.  



๑๐๖๗ 

 

 

เหนือมนุษย์ด้วยธรรมที่เกิดจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ลักษณะส าคัญของผู้น า คือการ
ยกอ านาจสิทธิ์ขาดให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบสุขของประชาชน ด าเนินการบริหารกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมตามเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันกับทุกๆคน ใน
ฐานะผู้ร่วมอยู่ในสังคม ดูแลสุขทุกข์ของประชาชน  

ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการของไทยหลายท่าน ได้กล่าวถึงผู้น าในรูปแบบการปกครอง ก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น  ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางหรือเขตชั้นในเรียกว่า “มัชฌิม
ประเทศ” และส่วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” ในมัชฌิมประเทศแบ่งเป็น
แคว้นหรือรัฐใหญ่ๆ  ได้ ๑๖ แคว้นและแคว้นขนาดเล็กอีก ๕ แคว้น รวมเป็น ๒๑ แคว้น ในแต่ละแคว้นหรือรัฐ
มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง บางรัฐก็เป็นระบบกษัตริย์ บางรัฐก็เป็นระบบสาธารณรัฐ ดังนั้นจึงได้สรุปผู้น าใน
รูปแบบการปกครองรัฐต่างๆ ในชมพูทวีปนั้นได้ ๓ ประเภท คือ   

๑.  ผู้น าแบบจักรวรรดินิยม  ได้แก่  ผู้น ารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก  มีอ านาจเหนือรัฐอื่น  
กล่าวคือใช้อ านาจยึดครองรัฐอื่นมาเป็นเมืองขึ้นของตน  ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกว่า “มหาราชา”  หรือ  
“พระจักรพรรดิ” 

๒.  ผู้น าแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ได้แก่  ผู้น ารัฐที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ้านเมือง
โดยตรง  แต่อาจทรงมอบหมายอ านาจนั้นให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือปุโรหิต ข้าราชบริพารไปปฏิบัติแทนได้  
ประมขุของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกว่า “ราชา” 

๓.  ผู้น าแบบประชาธิปไตย  ได้แก่  ผู้น ารัฐที่อ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้ขึ้นอยู่กั บ
ประมุขแห่งรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และมีอ านาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง สังฆะจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งท าหน้าที่ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
เรียกว่า “ราชา” ในสมัยโน้น เรียกการปกครองแบบน้ีว่า สามัคคีธรรม๖ 

 
 
 

๔. แนวคิดผู้น าในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและเอกสาร
หรือคัมภีร์ที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่
ให้ความส าคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผู้น าเอาไว้โดยเห็นว่าในสังคมทุกสังคมนั้นจะต้องมีบุคคลที่เกิดมา
เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือมาเป็นผู้น าผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผู้น าและเป็นผู้เข้ามาแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาจากหลักฐานเชิงคัมภีร์เราจะพบว่า เมื่อโลกมนุษย์และ

                                                 
๖ วิรัช ถิรพันธุ์เมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 25๕๔), หน้า  ๖-๘. 



๑๐๖๘ 

 

 

สังคมมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วในระยะแรกมนุษย์มีกิเลสและไม่มีศีลธรรมอันเป็นกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็
ท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันต่อมามนุษย์ก็ได้เริ่มพิจารณาหาบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นผู้น า
เพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว๗ ซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีที่ชี้ให้เราเห็นว่า ภาวะผู้น านั้นเป็นสิ่งที่มี
ปรากฏอยู่ในเนื้อหาพระพุทธศาสนาซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้น าที่ปรากฏในหลักธรรมข้อต่างๆ เป็น
การพิจารณาในแง่ของคุณธรรมที่เป็นหลักการที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้เป็นกรอบในการด าเนินชีวิตหรือ
การท าหน้าที่ในการบริหารของผู้ที่เป็นผู้น า โดยหลักธรรมส าคัญที่บ่งถึงความเป็นผู้น านั้นมีดังต่อไปนี ้

พรหมวิหาร ๔  คือ  ธรรมประจ าใจของผู้ ป ระเสริฐหรือผู้ มี จิต ใจยิ่ งใหญ่ กว้างขวาง                 
ดุจ พรหม คือ 

๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข 

๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้อง
บ าบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อน ของคน และสัตว์ทั้งปวง 

๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีความสุขก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อ
เห็นเขาประสบความส าเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย 

๔) อุเบกขา ( ความมีใจเป็นกลาง ) คือ มองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคง
เที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย 
วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๘ 

หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ์ การท างานจะถูกต้องเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ก็ด้วยละอคติ ๔ 
ความล าเอียงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะสร้างความแตกแยกจนเกิดไร้ความ
สามัคคีกันได้โดยง่าย ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมจักต้องไม่เป็นผู้มีความล าเอียงโดยเด็ดขาดในปุราเภท
สุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย ว่าด้วยผู้ไม่มีความล าเอียงว่า ค าว่า “ละ” ไม่ถึงความล าเอียงในธรรม
ทั้งหลาย คือไม่ถึงฉันทาคติ ไม่ถึงโทสาคติ ไม่ถึงโมหาคติ ไม่ถึงภยาคติ ไม่ล าเอียงด้วยอ านาจแห่งราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไม่ไป ออกไป พาไป น าไปด้วยธรรมทั้งหลายอันท าให้เป็นพรรค
พวก เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถึงความล าเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่แล้วพึงละเว้น คือ 

๑) ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ 
๒) โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง 
๓) โมหาคติ ล าเอียงหลงหรือเขลา 
๔) ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว๙ 

                                                 
๗ ที.ปา.(ไทย)๑๖/๑๓๐/๙๖. 
๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖    ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.  
๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  



๑๐๖๙ 

 

 

๕) ส่วนในทางพระพุทธศาสนาได้มีการกล่าวถึง”ผู้น า” ดังมีปรากฏในอัคคัญญสูตรว่าการ
ก าเนิดของผู้น ามาจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย์ จึงมีการคัดเลือกแต่งตั้ง “มหาสมมต” บุคคลที่มีลักษณะ
รูปงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส และน่าเกรงขามกว่าหมู่ชนในที่นั้น ให้ท าหน้าที่  ว่ากล่าว ติเตียน ขับไล่ ผู้ที่มี
ความประพฤติมิชอบตามธรรม และไดม้ีการเรียกชื่อของผู้น าไว้ว่า “กษัตริย”์ เพราะเป็นใหญ่ในที่นาทั้งหลาย 
และ “ราชา” เพราะเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยชอบธรรมจากหมู่คณะน้ันๆ๑๐ 

๖) จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะของผู้น าที่ดี 
คือ เป็นผู้น าที่มีธรรมในตนเอง  ซึ่งหลักธรรมส าคัญที่เกี่ยวกับผู้น าได้มีปรากฏในพระไตรปิฎก  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น หลักปาปณิกธรรม ๓๑๑ หลักพรหมวิหารธรรม ๔๑๒ หลักอคติ ๔๑๓  หลักสังคหวัตถุ ๔๑๔ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๕ และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐๑๖  เป็นต้น 

๗) ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา  เป็นลักษณะของผู้น าที่ดี คือ เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น า
ในการปกครองและการบริหาร  รัฐ  ประเทศ  องค์กรหรือหมู่คณะ  ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ด้วยดี  ธรรมจึงเป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น า ให้มีภาวะผู้น าสูง    และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้น า
ควรมีส าหรับ “การเป็นผู้น าที่ด”ี 

จากแนวทางการศึกษาใหญ่ ๆ ทั้ง ๒ แนวทาง พอสรุปได้ว่า ผู้น าตามแนวทฤษฎีตะวันตกได้เน้น
ถึง “ความรู้และความสามารถ” คือ ”ผู้น าที่เก่ง” และผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา ได้เน้นถึง “การมีธรรม” 
คือ “ผู้น าที่ดี” คือ ควรมีทั้งความประพฤติดี มีความรู้และความสามารถดีซึ่งเป็นภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ที่
เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที่ต้องการผู้น าที่มีธรรม มีวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร 
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนถึงประเทศชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กรนั้นๆ และน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคง 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่วนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลักพุทธ
ธรรมอีกส่วน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปัญณาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรม
ของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่า ที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญญุตา (รู้หลักและรู้จักเหตุ) คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป
เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหน้าที่ และการด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้อง

                                                 
๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖. 
๑๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๑๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 
๑๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙. 
๑๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐. 
๑๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
๑๖ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.    



๑๐๗๐ 

 

 

ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าต าแหน่งฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างไร มีอะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้ าที่ 
และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนขั้นสูงสุด คือรู้เท่าทันกฎธรรมดา หรือหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อ
ปฏิบัติต่อชีวิตอย่างถูกต้องมีจิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 

๒. อัตถัญญุตา(รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล)คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร รู้ว่าที่ตนท า
อย่างนั้นๆ ด าเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่มีหน้าที่ต าแหน่ง
ฐานะ การงานอย่างนั้น เขาก าหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนท าอยู่ขณะนี้เมื่อท าไปแล้ว
จะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร เป็นต้น ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือรู้ความหมายของคติ
ธรรมและประโยชน์ที่เป็นสาระของชีวิต 

๓. อัตตัญญุตา (รู้จักตน) คือ รู้จักตัวตนของเราเอง ว่าโดยฐานะ  ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ รักในงาน
อะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู้) จาคะ (ความเสียสละ) ปัญญา (กระบวนการในการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่) เป็น
ต้น แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔. มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) คือรู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณใน
การใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อน
หลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ  

๕. กาลัญญุตา (รู้จักกาล) คือรู้การเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ 
กระท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร และท าให้ตรง
เวลา ให้เป็นเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ประชุมชนและชุมชน รู้กาลอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถิ่นชุมชน และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ 
ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้อง
สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนั้นๆ เป็นต้น  

๗. ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล) คือ รู้จัก และเข้าใจ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย
ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีว่า
ควรจะคบหรือไม่  ได้คติอะไร  จะสัมพันธ์เก่ียวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิ หรือจะแนะน าสั่งสอนอย่างไร
จึงจะได้ผลดี เป็นต้น๑๗  

หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททกนิกาย ได้
กล่าวถึงคุณธรรมของผู้ปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ 

                                                 
๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ;  องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๑๔.  

http://www.dmc.tv/search/ศรัทธา
http://www.dmc.tv/search/ปัญญา


๑๐๗๑ 

 

 

๑. ทาน (ให้ปันประชา) คือบ าเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่อให้เขาได้ มิใช่
เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใส่อ านวยบริการจัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ประชาราษฎร์ได้รับ
ประโยชน์สุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน ประสบทุกข์ และให้ความ
สนับสนุนแก่คนที่ท าความดี 

๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามส ารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริต รักษา
กิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ (บ าเพ็ญกิจด้วยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุขส าราญส่วนตน 
ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ (ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน) คือมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคาย กระด้างถือตน มี
ความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความจงรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 

๖. ตปะ (พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส) คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิต  ระงับยับยั้ง
ข่มใจ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญ และการปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอ หรือเป็นอยู่อย่าง
ง่ายๆ สามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ 

๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไม่โกรธา) คือ ไม่กราดเกรี้ยวไม่วินิจฉัยความ และกระท าการด้วยอ านาจ
ความโกรธ มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระท าการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบ
ตามธรรม 

๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสาน าร่มเย็น) คือ ไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่บีบคั้นกดขี่  มีความกรุณา ไม่หา
เหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด ด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙. ขันติ (ชนะเข็ญด้วยขันติ) คืออดทนต่องานที่ตรากตร า อดทนต่อความเหนื่อยยากถึงจะ
ล าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันด้วยถ้อยค าเสียดสี ถากถาง อย่างไรก็ไม่
หมดก าลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกิจ กรณียกิจที่บ าเพ็ญโดยธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิให้ผิดจากประศาสนธรรม อันเป็น
ประโยชน์สุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎร์เป็นที่ตั้ง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนา โดยชอบธรรมก็ไม่
ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ไม่ขัดขวาง   วางตนเป็นหลัก หนัก
แน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์
ใดๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป๑๘ 

                                                 
๑๘ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๔๐/๖๒.  



๑๐๗๒ 

 

 

พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์ ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้มีอ านาจนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
ทรัพยากรแห่งอ านาจ ๕ ประการ คือ 

 ๑) พาหพลัง หรือ กายพลัง หมายถึงมีก าลังกายหรือก าลังแขนแข็งแรง สุขภาพดี มี
ความสามารถและช านาญในการใช้อาวุธ ตลอดจนถึงมีอาวุธยุทโธปกรณ์พรั่งพร้อม 

 ๒) โภคพลัง คือ มีโภคะหรือสมบัติมาก พร้อมที่จะใช้เลี้ยงดูบริวารหรือใช้สอยในกิจการ
ต่างๆ ได้ไม่ติดขัด 

 ๓) อมัจจพลัง คือ มีอ ามาตย์ ข้าราชการ ผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ เก่งกล้าสามารถและเป็นผู้ที่
มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน 

 ๔) อภิชัจจพลัง คือ มีชาติตระกูลสูง ก าเนิดในตระกูลสูง เป็นขัตติยราชที่ได้รับความเคารพ
เทิดทูนจากประชาชน และเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีตามประเพณีแห่งราชตระกูลนั้นๆ 

 ๕) ปัญญาพลัง คือ ก าลังแห่งปัญญา มีสติปัญญาสามารถมาก หยั่งรู้เหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดี 
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ทั้งหลายภายในและภายนอก ด าริการต่างๆ ได้ผลดีเป็น
อย่างยิ่ง๑๙ 

ก าลังข้อแรก คือ ก าลังแขนหรือก าลังกายแม้ว่าจะส าคัญแต่ก็จัดว่าต่ ากว่าก าลังในข้ออื่นๆ เพราะ
หากว่าไม่มีก าลังในข้ออื่นๆ มาค้ าจุนแล้ว ก าลังกายอาจใช้ไปในทางที่ผิด เป็นอันธพาลไปได้ ส่วนก าลังปัญญา
ท่านจัดว่าเป็นก าลังที่ประเสริฐสุด เพราะเป็นเครื่องก ากับควบคุม และน าทางก าลังอื่นๆ ทุกอย่าง ยังมี
หลักธรรมที่เป็นก าลังหรือเรียกว่าพละ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ท าให้เป็นผู้มีอ านาจ มีความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อ
ภัยอันตรายต่างๆ คือ 

 ๑) ปัญญาพละ มีก าลังแห่งปัญญามาก 
 ๒) วิริยพละ มีก าลังแห่งความเพียรมาก 
 ๓) อนวัชชพละ มีก าลังแห่งความสุจริต หรือความบริสุทธิ์ ไม่มีข้อบกพร่องเสียหายอันเกิด

จากการประกอบอาชีพ หรือ การท างานสุจริตไม่มีโทษ 
 ๔) สังคหพละ มีก าลังแห่งการสงเคราะห์ คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนไว้ได้มาก ด้วย

การสงเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ๒๐ 
การแบ่งปัน การพูดจาดีไพเราะ การบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ในโลกนี้ ความเป็นผู้ประพฤติตน

เสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ตามควร เป็นต้น อันได้แก่สังคหวัตถุ ซึ่งมีด้วยกัน ๔ ประการ คือ 
๑) ทาน การให้ปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งของแก่บุคคลอื่น ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละไปนั้น

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีน้ าใจ และเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรสหายบริวารไว้ได้ 

                                                 
๑๙ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔/๕๓๒ ; ชา.อุ. (ไทย) ๗/๓๔๘/๔๓๘.  
๒๐องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐๙/๓๗๖.  



๑๐๗๓ 

 

 

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมาย เช่น “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”๒๑ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”๒๒ เป็นต้น ผู้
ที่มีความตระหนี่นั้นไม่สามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหน่ียวจิตใจของมิตรและบริวารไว้ได้ 

๒) ปิยวาจา การมีวาจาเป็นที่รัก เป็นที่ดูดดื่มจิตใจของผู้ฟัง มีวาจาสุภาพอ่อนหวานชวนฟัง เป็น
วาจาที่ไม่หยาบคายและเป็นวาจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การมีปิยวาจานี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการผูก
มิตรหรือรักษาน้ าใจมิตร บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทูตหรือเป็นตัวแทนของประเทศในการเจรจา
เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติจะต้องมีเทคนิคในการใช้ค าพูด
อย่างดีเยี่ยม เพราะถ้าหากใช้ค าพูดที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์ได ้

๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเป็นประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่จ าเป็นไม่เป็นคน
นิ่งดูดายในเมื่อตนเองมีก าลังความสามารถที่พอจะช่วยเหลือได้ ในการผูกสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ก็
เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักให้การช่วยเหลือในเวลาที่สมควรช่วยเหลือ เช่น เมื่อถึงคราวที่มิตรประเทศ
ต้องประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้การช่วยเหลือตามก าลัง
ความสามารถ เพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่คบมิตรเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มิใช่ว่า
เมื่อเห็นว่ามิตรหมดประโยชน์ส าหรับตนแล้วก็เริ่มห่างเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะต้องคบด้วยความ
จริงใจ และมีความเสมอต้นเสมอปลายในยามที่มิตรรุ่งเรืองและคราวตกต่ า๒๓ 

หลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร หรือ
บริวารไว้ได้ และในการเลือกคบหามิตรนั้นจะต้องคบหาบุคคลที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเท่านั้นเพราะหากไปคบ
หากับคนพาลมาเป็นมิตร หรือได้คนพาลมาเป็นบริวารแล้ว แทนที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้นั้นเป็นผู้มีอ านาจ 
กลับท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียอ านาจไปในที่สุด ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงโทษของการ
คบหาคนพาลเป็นมิตรไว้ในมงคลสูตรว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภัย...อุปัทวะ...เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จะเกิดขึ้นภัย...อุปัทวะ...อุปสรรค 
เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดแต่คนพาล หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่  เหมือนกันฉันนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย คน
พาลมีภัยจ าเพาะหน้า บัณฑิตหามีภัยจ าเพาะหน้าไม่ คนพาลมี อุปัทวะ บัณฑิตหาอุปัทวะมิได้ คน
พาลมีอุปสรรค บัณฑิตหาอุปสรรคมิได้ด้วยประการดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภัยไม่มีแต่บัณฑิต อุปัทวะ
ไม่มีแต่บัณฑิตอุปสรรค ไม่มีแต่บัณฑิต๒๔ 

                                                 
๒๑ธรรมรักษา, พระไตรปิฎกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๒๐๘.  
๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๙.  
๒๓องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒. 
๒๔คณะกรรมการแผนกต ารา  มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๑–๔๒.   



๑๐๗๔ 

 

 

การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดี จึงเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลนั้นๆ  เป็นผู้ที่มีอ านาจ
มากยิ่งขึ้นและสามารถด ารงอ านาจนั้นไว้ได้นานอีกด้วย การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีจึงเป็นปัจจัยส่งเสริม
ในการมีอ านาจอีกประการหน่ึงด้วย 

หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบ าเพ็ญกรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ ป กครองที่ ยิ่ ง ใหญ่  เรี ยกว่ า  “จั ก รวรรดิ วั ต ร”๒๕ เป็ นหลั ก ธรรมที่ ช่ วย ให้ ผู้ ป กครองด า เนิ น    
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงค์ของหลักจักรวัตรนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงของสังคม
โดยส่วนรวม โดยมุ่งสอนให้ผู้น าใช้อ านาจเพื่อสร้างสรรค์ความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจที่ดีของราษฎร 
และจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อราษฎรโดยเข้าไปปรึกษา
สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรม เพื่อให้รู้ชัดในรัฐประศาสโน
บายอันดีชั่ว นโยบายที่ควรประกอบหรือไม่ควรประกอบ เพื่อที่จะปกครองหรือบริหารบ้านเมืองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า มีอยู่ ๑๒ ประการ คือ  

๑. ให้ยึดถือธรรมเป็นหลัก เป็นธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพย าเกรงธรรม 
๒. ให้ความคุ้มครองรักษาอันเป็นธรรมแก่อันโตชน หรือ ชนภายใน เช่น พระมเหสี พระโอรส 

พระธิดา ตลอดถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยดีงาม
เป็นต้น 

๓. ให้ความคุ้มครองรักษาแก่ก าลังพล เช่น ทหาร ข้าราชการ ต ารวจ โดยเป็นธรรม 
๔. ให้ความคุ้มครองแก่กษัตรีย์ที่เป็นเมืองขึ้น ตลอดถึงชนชั้นผู้ปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่

ทั้งหลาย 
๕. ให้ความคุ้มครองแก่อนุยนต์ หรือข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จ ในสมัยปัจจุบันก็คือข้าราชการพล

เรือน 
๖. ให้ความคุ้มครองแก่ชนเจ้าพิธี ผู้ประกอบอาชีพวิชาการ พ่อค้า เกษตรกรด้วยวิธีการจัดหาทุน

ทรัพย์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้เป็นต้น 
๗. ให้ความคุ้มครองแก่ราษฎรทั้งปวง ทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน โดยเป็นธรรมเสมอ

เหมือนกัน 
๘. ให้ความคุ้มครองแก่พระสงฆ์ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ์ 
๙. ให้ความคุ้มครองแก่ นก และ เนื้อ สัตว์ที่ควรสงวนทั้งหลาย 
๑๐. ห้าม ป้องกันมิให้เกิดความไม่ชอบธรรมทุกชนิดเกิดขึ้นในพระราชอาณาจักร ปราบปรามผู้มี

อิทธิพลต่างๆ มิให้มีการกระท าทุจริต ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่
ในรัฐโดยเด็ดขาด 

                                                 
๒๕ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖. 



๑๐๗๕ 

 

 

๑๑. ธนานุประทาน แบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ มิให้มีผู้ขัดสนขาดแคลนอยู่ ใน
แว่นแคว้นโดยไม่ได้รับการเหลียวแลช่วยเหลือตามสมควร หรือการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนสม่ าเสมอ
กันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ไม่ปล่อยให้ความเจริญกระจุกอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศเท่านั้น 

๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา  มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไต่ถามสมณ
พราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผู้มีความรู้ดีความสามารถดี ต้องแสวงหาปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมอยู่เสมอ มีที่ปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อให้รู้ชัดในสิ่งที่ควรกระท าและในสิ่งที่ควรเว้น 

จากที่ยกตัวอย่างมานี้ กิจกรรมที่ผู้น าต้องด าเนินการนั้น มีความเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน คือ การกินดี และอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าผู้น าดีนั่นหมายถึงต้องสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ เพื่อ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ได้ นับเป็นการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารประเทศและ
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้น าตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ปกครองโดยธรรมอย่างสม่ าเสมอย่อมสั่งสมบารมีอันยากแก่คนพาลทั่วไปจักท าลายล้างได้ ทรงแสดงให้
เห็นว่าหลักธรรมเป็นเกราะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติ และน าประโยชน์สุขมาสู่ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองโดย
ธรรม จะเห็นได้ว่าลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองนั้นย่อมมีความส าคัญยิ่งเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมที่
แสดงออกมาภายนอก เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติทั้งภายใน คือ จิตใจ และ
คุณธรรม ส่วนคุณสมบัติภายนอก คือความรู้ความสามารถ และผู้ที่ให้การสนับสนุน เป็นต้น 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นชุมชนเป็นสังคม แต่
ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้น ความจริง ถ้าดูลึกลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริง  แต่มักจะรวมกันแค่เพียง
ภายนอก ส่วนข้างในนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจายที่ว่ากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกต่างกันหลายอย่าง
หลายประการ ต่างจิตต่างใจ ต่างความรู้สึก ต่างความนึกคิดต่างความต้องการ              ต่างความรู้ 
ความสามารถ ต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้น รวมกันอยู่ และร่วมกันท า เพื่อจะให้อยู่กันด้วยด ีและท าการ
ด้วยกันไดผ้ลบรรลุจุดหมายประสบความส าเร็จ 

 
 

๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 

มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทาง
กาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตนซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา
และเมื่อมีปฏิบัติในทุกด้านครบถ้วนแล้วในทางเป็นความจริ ง เพราะเมื่อพฤติกรรมหรือ            การ
ประพฤติปฏิบัติเป็นไปแต่ในสิ่งที่ดีงามย่อมน าไปสู่การพัฒนาได้ ดังนี้ 

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การศึกษา
อบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคล
เข้ากับบัวสี่เหล่าและทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส าคัญคือ



๑๐๗๖ 

 

 

พระพุทธเจ้ามุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่ม
ตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวชที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะ
สงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร เมื่อบวชเข้ามาแล้วพระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและ
การศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนพรรษาครบ ๕ พรรษา๒๖  
ตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องพูดว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
ด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่ การฝึกก็คือท าให้พัฒนาขึ้นด้วยสติปัญญา เป็นต้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่
ต้องฝึกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษย์อาศัยสัญชาตญาณได้น้อย ไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่น ซึ่งเกิด
มาแล้วก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ แม้แต่คลอดออกมาวันนั้น อย่างลูกห่าน ก็เดินได้เลย ว่ายน้ าได้ทันที หากิน
ได้ทันที แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าปัญญามาใช้ด าเนินชีวิต แทนที่จะอยู่
อยา่งสัตว์อ่ืนที่เป็นตามสัญชาตญาณ๒๗ 

พอจะสรุปได้ว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว ไม่รู้หลักการ ไม่รู้ธรรมชาติอันนี้ การเรียนรู้การฝึก 
การหัดนั้นจ าเป็นเพื่อให้ตัวด าเนินชีวิตอยู่ได้ก็เรียน ก็ฝึก ก็หัดไปด้วยความจ าเป็นจ าใจ พอท าได้ก็หยุดฝึก จึง
ไม่พัฒนาเท่าที่ควร ถ้าเขารู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเอง รู้หลักการของชีวิตมนุษย์อย่างนี้แล้วว่า ชีวิตที่ดีของ
มนุษย์ได้มาด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ต้องมีสิกขา ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้อยู่เรื่อย ชีวิตของเราก็จะดี
งาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐนอกจากนี้ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พอจะสรุปได้ว่า 
แนวความคิดที่มองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติและถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่จะพิชิตเข้าครอบครองจักการกับ
ธรรมชาติได้ตามใจชอบ ซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกทุกแขนง และแนวคิดที่ผิดพลาดนี้เองได้
ท าลายระบบบูรณาการที่ท าให้มนุษย์ด ารงอยู่ด้วยดี คือ มนุษย์ ธรรมชาติ สังคม ซึ่งเป็นรากฐานความคิดที่ได้
สร้างปัญหาให้กับสังคมมนุษย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านยังมองเห็นรากฐานความคิดของตะวันออกนั้นมอง
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธจะผสมผสานระหว่ างแนวทางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักและแนวทางของพระพุทธเจ้า ส าหรับการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพิ่ม
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาของกระแสหลักจะมีความเหมาะสมในการ
พัฒนา (ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากการพัฒนาในกระแสหลักมีแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว)
ส าหรับการพัฒนาตามหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ จะผสมผสานทั้งแนวของกระแสหลักและแนวของพุทธธรรม 
ยกตัวอย่างเช่น การฝึกให้มีสัมมาทิฐิ เมื่อมนุษย์โดยทั่วไปถูกอบรมเลี้ยงดู มีการกล่อมเกลาทางสังคม จนมี
มิจฉาทิฐิมาอย่างยาวนาน การบอกเล่าแต่เพียงว่ าความคิดความเห็นที่ตนมีอยู่ เป็นมิจฉา และจะให้
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(กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๒๙. 



๑๐๗๗ 

 

 

ปรับเปลี่ยนไปเลยนั้น เป็นสิ่งคาดหวังได้ยาก ดังนั้นจึงควรต้องมีเทคนิคใหม่มาช่วย ซึ่งในการพัฒนามนุษย์
ตามกระแสหลักใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์มาช่วย เช่นการใช้วิธีการที่จะท าให้คนมีการ
เรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนปรัชญาชีวิต ความเชื่อระดับฝังลึกได้ นั่นคือ
การเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิ หรือหากใช้แนวทางพุทธ หลักธรรมที่เป็นประโยชน์ คือ กาลามสูตร
หรือโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีจุดเน้นที่การพิจารณาถึงความคิดความเชื่อของตนว่าเป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิ
แนวทางในการพัฒนาข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานทั้งเทคนิคของตะวันตกและของพุทธธรรมเข้า
ด้วยกัน๒๘หรือ ส าหรับแนวทางการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งใช้มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา(ศีล สมาธิ 
ปัญญา) เป็นแนวทางในการพัฒนาจะมี ๓ แนวทางส าคัญ คือแนวทางของการใช้“ศีล” น าการพัฒนา เป็น
การใช้ศีลเป็นจุดเริ่มต้น เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ถูกพัฒนา แนวทางที่สองคือการใช้ “สมาธิ” เป็นจุดเน้น
ในการพัฒนา และแนวทางที่สามคือการใช้ “ปัญญา” เป็นแนวทางจุดเน้นในการพัฒนา แนวทางทั้งสาม
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะและความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษา
ปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทางพุทธเป็นผู้มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อที่หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ มีภูมิธรรมสูง 
ย่อมจะต้องใช้ “ปัญญา”เป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคล้องทั้งเป้าหมายและความพร้อมของผู้ที่
ต้องการ๒๙ 

ดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคคลในภาครัฐอีกหลายด้าน ได้แก่ พัฒนา
ด้านความรู้ความเข้าใจด้าน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด รวมทั้งวิธีการและแนวทางปฏิบัติ
มากมายประกอบการด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ การพัฒนาบุคลากรหรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและระบบงานของทาง
ราชการและวิธีการท างานอย่างแท้จริงเพื่อสนองความจ าเป็นในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ประชาชนและ
ปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ พัฒนาความรู้ความช านาญของข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร 
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ เป็นต้น ชีวิตการท างานของข้าราชการย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ในกรณีเช่นนี้หากมีการน าเอาวิธีการฝึกอบรมหรือ
การพัฒนาบุคคลวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมน ามาช่วยก็จะท าให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร็วกว่าการให้เรียนรู้งานในหน้าที่ใหม่เอง สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับรายได้
ของข้าราชการซึ่งได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับอยู่ในอัตราค้อนข้างต่ าไม่สัมพันธ์กับ
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สภาวะการครองชีพในปัจจุบัน ก็ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายประการเช่น การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ การไม่เสียสละ อุทิศเวลาให้กับราชการ เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาจิตใจของข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและจิตส านึกที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติราชการ 

จากการทบทวน แนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพอสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของผู้น า เพราะมนุษย์เป็นตัวขันเคลื่อนที่ส าคัญและมี
บทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ ด้าน และจะท าอย่างไรที่จะให้องค์การนั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถ้าองค์การ
นั้นมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพแล้ว จะต้องคงรักษาบุคลากรนั้นให้อยู่กับองค์การให้นานที่สุดหรือมีการจัดการฝึก
ทักษะให้กับบุคลากรในองค์การก็ได้ เพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการท างานและมีการ
แก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรค์ได้ทันท่วงท ี
 

๖. บทสรุป 
สรุปความว่า ภาวะผู้น านั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น  

ปจจัยที่ส าคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความส าเร็จของการท าหนาที่ผูน า คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวก าหนดเปาหมาย
และทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูน าที่ดีจะชวยใหคน
พัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและให
หมูชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนา
ความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยน
วิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อท าอะไรตรงกับความตองการ ก็ท าใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะร
วมมือท าอย่างเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางท าใหส าเร็จ จึงพรอมที่จะท าและท าไดง
าย แตในทางตรงกันขาม ถาผูน ากระท าการที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่
ท าก็ยากจะส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 

พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  ป่าไม้  สัตว์ป่า  น ้า  เป็นต้น มีหลักค้าสอนที่ส้าคัญใน
พุทธศาสนามากมาย   พุทธปรัชญามองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ก็คือ
ชีวิตที่แล่นอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเอง”  ได้แสดงถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความส้าคัญ
ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนา
ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น 
ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั งนี เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมาให้ความส้าคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการน้าเอาทรัพยากรมา
ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ น ท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลงวิธีการที่เป็นอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเพื่อนกับ
ธรรมชาติ ไม่ก้าวร้าวและพิชิตธรรมชาต ิ 

พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรู้จักพอ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยการใช้ปัญญาและพัฒนา
จิต อยู่กับธรรมชาติไม่ควรเบียดเบียนธรรมชาติ พระองค์ประกาศหลักธรรมแก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่ค้านึงถึง
ข้อจ้ากัดแห่งชาติ เพศ เผ่าพันธุ์ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะต่างล้วนเป็นผลผลิตมาจากกฏ
ธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองให้ลึกซึ งในขั นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบว่าไม่มีสัตว์  ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน ไม่มี
เราเขา มีแต่กระแสธรรมชาติล้วนๆ เท่านั นที่ก้าลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ต่อมามีผู้คนจ้านวนมาก
เข้าใจธรรมะของพระองค์ บ้างก็อยู่เหย้าเรือน บ้างก็มาสมัครใจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา อัน
สงบเย็น เป็นแบบอย่างชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไม่แตะต้องส่วนเกินมาตอบสนอง
กิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุ่มชนเหล่านี เรียกว่าพระสงฆ์ เมื่อมาอยู่ร่วมกันมากๆ จะเป็น
ต้องมีกฎระเบียบ ส้าหรับเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่คณะเรียกว่า ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติ
ออกมา โดยหลักการมุ่งบ้ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปกต ิ

ค าส าคัญ : การจัดการ, สิ่งแวดล้อม, พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 

Buddhism is associated with the natural forest, wildlife, water, etc. are 
important tenets in Buddhism many. Buddhist philosophy is a part of human 
nature. "Human nature is life cruising around in a human block" represent 
environmental issues. The issue is important, coupled with the development 
progress. This is a common problem of every country is to advance the 
development of the environmental pollution and the formation and intensified 
even more. Thailand is a country that is experiencing such problems. This is 
because economic development in recent years to focus on the rate of economic 
growth. The introduction of resource utilization, but do not have a proper 
management plan for problems to occur. The remaining natural resources are 
deteriorating in a way that is in harmony with nature. Friends with nature Not 
aggressive and conquer natur 

Buddhist lifestyle offering simple and well known. Conduct with the 
intellectual and spiritual development. Should not encroach on the natural 
nature. He announced the principles of humanity, regardless of race, color, sex, 
national restrictions cultural traditions and lifestyles are different, because the 
productivity of the natural law. Looking more deeply in an unfair situation 
Chippenham Road. It was found that no animals, no people, no identity, no, but we 
had a natural flow. Not only were leaked to the laws of nature. Later, a lot of 
people understand the religion of God. It was the residence Some come voluntarily 
to live with nature. Surrounded by forests, the calm, cool exemplary life as a 
consumer of natural resources for subsistence. Do not touch the surplus to satisfy 
the passions of the Prophet traced baht. These people are called priests. When it 
comes together very much. There must be rules For a common practice among the 
so-called Fairness Doctrine, which stipulates the procedures out. Principally aimed 
at maintaining the natural environment and in normal condition. 
 
Keywords : Management, Environment, Buddhist temples. 
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๑. บทน า 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานี  ล้วนมีผลกระทบต่อการด้ารงอยู่ของมนุษย์ในทุกๆด้าน มนุษย์
ต้องการฝืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แต่ขณะนี ดินก็หมดประสิทธิภาพในการผลิต  ทุกวันนี ต้องสร้าง
ปุ๋ยเคมี เพิ่มความอุดมให้แก่ดินซึ่งผิดธรรมชาติที่เคยเป็นมายิ่งเพิ่มปุ๋ยเคมีลงไปมากเท่าไรก็เป็นการท้าลาย
มากเท่านั น คงต้องใช้เวลานานต่อการย่อยสลาย ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ต่างๆ ที่ทับถมอยู่บนแผ่นดิน ในช่วง
เวลาดังกล่าว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ กว่าความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาก็คงจะใช้เวลานานทีเดียว 
ชีวิตมนุษย์ต้องการน ้าเพื่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ตั งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงแต่ละวัน มนุษย์ต้อง
ใช้น ้าในการอุปโภค บริโภคประจ้าวัน เช่น อาบ ดื่ม ท้าความสะอาดร่างกายและสิ่งต่างๆ ใช้ในการผลิตผล
ทางการเกษตรในไร่นา  ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในทางการคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน บรรทุก
สิ่งของไปมา ติดต่อกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไร ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อเกิดมลพิษทางน ้า ประโยชน์
การใช้งานเหล่านี ย่อมลดลงและหมดไปในที่สุด แต่ความต้องการใช้ประโยชน์จากน ้า มิได้หมดไปด้วย เมื่อ
ความต้องการมีมากปัจจัยตอบสนองความต้องการมีน้อย  
 
๒. ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หากจะให้พูดถึงความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม ใหค้วามคิดของผู้เขียนบทความ
การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สิ่งที่อยู่รอบๆ มีการ
วางแผนงาน ระบบการจัดการมีผลดีต่อคุณภาพชีวิต คือ รู้จักปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาพลพิษต่อ           
การวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม  

จากความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม มีสาระส้าคัญพอสรุปได้ดังนี  
๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความต้องการ

ของมนุษย์ โดยต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดีและเหมาะสม 
๒. การน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั งทางตรงและทางอ้อมให้

น้อยที่สุด 
๓. การน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก 

 
๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย พืชและสัตว์หลายชนิดก้าลังจะได้รับผลกระทบ การเพิ่มขึ นของ
ประชากร  การแพร่กระจายของมลภาวะ การท้าธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ เหล่านี  ก้าลังรุมเร้าโลกของเรา และ
ทวีความรุนแรงขึ นเรื่อยๆ ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังคงด้าเนินไปตามปกติ ส่วนสาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ความโลภซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่โลกก้าลังเผชิญอยู่ได้  
ที่จริงแล้วความอวดดีของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยความเชื่อของศาสนาต่างๆ ที่มีปรากฏอยู่บนโลก ใบนี นาน
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มาแล้ว  พระพุทธศาสนาสอนให้คนรักความสงบ และเชื่อว่าความเกลียดชังและอาวุธน้าไปสู่การท้าลายล้าง
ตนเองและผู้อื่น  ความโลภ และความเห็นแก่ตัวน้าไปสู่ความทุกข์ยาก ยิ่งไปกว่านั นความเห็นแก่ตัวยังเป็น
สาเหตุส้าคัญของการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ ธรรมชาติมีอยู่อย่างจ้ากัด แต่ความต้องการของ
มนุษย์มีไม่จ้ากัด 

อย่างไรก็ตามสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความอวิชชา 
วิกลจริต ละโมบ และความเกลียดชัง ฉะนั นเราจะต้องพยายามหาทางแก้ไขที่จิตวิญญาณ และจิตวิทยา  ที่
เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม  ก่อนที่จะพยายามแก้ไขปัญหาด้านวัตถุด้วยการใช้เทคโนโลยีที่
สลับซับซ้อน  การศึกษาและศาสนาเป็นแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  โดยการท้าให้คนเห็นและ
เข้าใจธรรมชาติมากขึ น  รู้สึกผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง  เห็นผลที่เกิดขึ นตามมาหลังจากการ
กระท้าของตน  และท้าให้คนเห็นว่าตนสามารถท้าสิ่งใหม่ที่ดีและถูกต้องได้ การศึกษาจะต้องช่วยปลูกฝัง
ทัศนะคติที่ดีและเปลี่ยนพฤติกรรมทีท่้าลายสิ่งแวดล้อมของคน ในทางพุทธศาสนา หมายถึง การมีชีวิตที่ดีที่
ประเสริฐ การผลิต การบริโภค และ การท้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ควรสิ นสุดที่ตัวมันเองแต่ควรจะ
สิ นสุดที่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ นของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เมื่อมนุษย์ประจักษ์ว่า การท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิใช่น้าประโยชน์สุข  มาให้แก่
มนุษย์ฝ่ายเดียวที่เคยเข้าใจกัน แต่จะน้าความหายนะและความทุกข์มาสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ก็พา
กันให้ความสนใจต่อปัญหานี มากขึ นเป็นพิเศษ ทั งนี อาจเป็นเพราะว่าปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาของมนุษยชาติที่จะต้องเผชิญร่วมกัน  ปัจจุบันนี กระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้
เริ่มเคลื่อนไหวกันทั่วโลกเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ก้าลังเผชิญอยู่อย่างทุ่มเทจริงจัง  แต่ยังมีมนุษย์อยู่อีก
จ้านวนไม่น้อยที่ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั งหน้าตั งตากอบโกยผลประโยชน์
เพื่อตนเองโดยการท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ไม่มีความรู้สึกถึงพิษภัยที่ก้าลังคืบคลาน
เข้ามา ไม่คิดช่วยแก้ปัญหา แต่ยังคงเพิ่มปัญหาอย่างไม่หยุดยั ง   นักอนุรักษ์ต้องต่อสู้กับปัญหาวิกฤตทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงรุนแรงแล้ว  ยังจะต้องเผชิญกับมนุษย์ที่ขาดจิตส้านึกซึ่งมีเครื่องมือ
ท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง อ้านาจ อิทธิพลหรือสิ่งอื่นๆ ๑ 

มนุษย์ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของมนุษย์
ทั งมวล คงไม่มีเวลามาจับผิดกันว่าใครคือฆาตกรผู้ท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียยับเยิน คงไม่
สามารถจะมอบให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับภาระแก้ปัญหาแต่เพียงกลุ่มเดียว  เมื่อมนุษย์ทุกคนบริโภคใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน  และปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นมาก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ใช้
สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ้าเป็นด้วยความประมาท  มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีส่วนใน
การร่วมกันแก้ปัญหาตามก้าลังสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ อ้านาจและหน้าที่ที่ตนมีอยู่ 

๔. พระพุทธเจ้ากับสิ่งแวดล้อม 

                                                 
๑ เสฐียรโกเศศ.  ชีวิตชาวไทยสมัยก่อนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย . (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา. 

๒๕๒๑). หน้า ๒๖๕. 
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เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระราชกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้างปราสาท ๓ ฤดู  เพื่อให้แน่
พระทัยว่าพระองค์ทรงมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่พรั่งพร้อมไปด้วยโลกียสุขทุกประการ แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรง
หันเหจากชีวิตในราชวังที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ทรงมุ่งแสวงหาสัจจชีวิตหรือสัจจธรรมในสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติ เช่น ราวป่า ถ ้า ภูเขา แม่น ้า ล้าธาร  เป็นต้น และได้ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้น
โพธิ์ริมฝั่งแม่น ้าเนรัญชรา จะเห็นได้ว่า ความสงบของธรรมชาติเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่น้าไปสู่การตรัสรู้
ธรรมอันประเสริฐและสารัตถะแห่งการตรัสรู้ก็คือ ธรรมชาติ  พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยในการประทับอยู่
ตามราวป่าและภูเขา เป็นเวลา ๔๕ พรรษา     

พระพุทธศาสนามีบทบาทส้าคัญในการอนุรักษ์และถนอมธรรมชาติ ดังที่พระราชวรมุนี๑๑ กล่าวไว้
ว่าไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แหล่งน ้า หรือสัตว์ป่า ดังข้อความข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง  จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจใน
การที่จะเน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติธรรม  เพื่อการบรรลุพระนิพพาน  โดยการอาศัยอยู่ตามราวป่าตามเขา 
ชีวิตของพวกเขาด้าเนินไปด้วยปัญญา และสีลสิกขา  อันน่าจะมีคุณค่าในแง่มุมการผลิต มากกว่าแรงงานที่
ใช้ในการผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอย่างเช่น การที่พระภิกษุบ้าเพ็ญสมาธิในราวป่า ก็เป็นผลโดยตรงในการรักษา
ป่าโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆ เจ้าพนักงานป่าไม้ย่อมจะบอกได้ดีว่าในการที่พระเข้าไปบ้าเพ็ญสมาธิในป่า
นั น มีผลในการอนุรักษ์ดีกว่าวิธีอื่นๆ  

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้เป็นต้นนั น พระภิกษุสงฆ์ทั งสองฝ่ายควรท้าหน้าที่ 
โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนมีจิตส้านึกในคุณค่าและความจ้าเป็นของ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความรักในธรรมชาติและเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตน พระสงฆ์ฝ่าย
อรัญวาสีนอกจากจะด้าเนินชีวิตเกื อกูลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม ในฐานะเป็นแบบอย่างแล้ว ยัง
สอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วย
การปฏิบัติธรรมคือการบ้าเพ็ญสมาธิภาวนา เดินจงกรม(เดินแบบเจริญสติ) ใต้ร่มไม้ เพราะในวัดป่าจะมี
ต้นไม้มาก บรรยากาศสงบร่มรื่นท้าให้ผู้เข้าไปสัมผัส เกิดความรู้สึกร่มเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความ
ฟุ้งซ่าน ความวิตกกังวลได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้จิตสงบและร่างกายสดชื่น เพราะสัมผัสกับความสมดุลของ
ธรรมชาติ๒ 
 ข้อความที่พรรณนาถึงสุนทรียศาสตร์ในชาดกนี  อันเป็นแนวคิดเรื่องโลกธรรมชาติในอุดมคติของ
พระพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ 

อย่างไรก็ตาม สภาพชีวิตของสัตว์เป็นสภาวะที่ตกอยู่ในอบายภูมิ ตามชาดก พระพุทธเจ้าเคยเกิด
ครั งแล้วครั งเล่าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ช้าง  ลิง นก  กระต่าย ฯลฯ และในสังสารวัฏนั น ไม่มีใครอ้างได้ว่า 
เขาไม่เคยเกิดเป็นสัตว์  ฉะนั น เป็นที่ประจักษ์ว่า  ในระบบนิเวศวิทยา มนุษย์เป็นผู้ด้อยเพราะละเมิดต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  แท้งที่จริงแล้ว สัตว์ทั งปวงเป็นพี่น้องกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน มนุษย์ต่างแบ่ง
ใช้ธรรมชาติและจิตวิญญาณเดียวกันด้วย เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ดี วินัยที่
ทรงบัญญัติไว้ก็ดี ล้วนตั งวอยู่บนพื นฐานแห่งความเป็นจริง ใครก็ตามปฏิบัติแล้วก็จะพบกับชีวิตที่ปกติสุข  

                                                 
๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธธรรม. พิมพ์ครั งที่ ๒, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๒๙), หน้า ๑๕๔. 
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สอดประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไม่เบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ การปฏิบัติผิดธรรมะ ผิดวินัยเสียอีกที่ยิ่ง
ดูไปก็ยิ่งผิดธรรมชาติ สวนทางกับธรรมชาติ  เช่น  การดื่มสุราเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ  เพราะร่างกายโดยปกติ
ไม้ต้องการสุรา  การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ เพราะตามธรรมชาติร่างกายไม่ต้องการควันพิษ
เช่นนั น แต่ต้องการอากาศบริสุทธิ์   แนวความคิดจากสิกขาบทเหล่านี  ล้วนสามารถน้ามาเป็นพื นฐานแห่ง
ความคิดและสร้างจิตส้านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

พระองค์พยายามเน้นให้พระสงฆ์เป็นผู้น้าแห่งการปฏิบัติตนในแง่การอนุรักษ์น ้า ไม่กระท้าการ
ใดๆ อันจะเป็นแบบอย่างแห่งการท้าลายน ้าในลักษณะเป็นวงกว้าง ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่
มีความส้าคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ 
กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั งนี เพราะการ
พัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความส้าคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ
น้าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการทีเหมาะสมรองรับปัญหาที่จะ
เกิดขึ น ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง 

๕. จริยธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนศาสนิกชนของตนให้

มีจิตส้านึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  องค์กรพุทธศาสนาไม่มีเครื่องมือมากพร้อมที่จะ
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้โดยตรงอย่างบางหน่วยงาน  แต่ก็มีพุทธธรรมเป็นแสงสว่างส่องใจ
ให้แก่มนุษย์ได้มองเห็นตนเอง พฤติกรรมของตนเอง ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ให้มีคุณค่า  เกิดมาไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแก่โลกมาก แต่ไม่สร้างความหายนะแก่โลก
มากนักก็น่าจะพอใจได้   ความสูญเสียของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นอกจากจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมอันเป็นที่ทราบกันอยู่
โดยทั่วไปแล้ว  ความคิดที่ปราศจากปัญญา ขาดวิจารณญาณในการมองปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและ
ระบบ  ก็เป็นสาเหตุส้าคัญแห่งการท้าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อย  ที่เห็นชัดเจนก็คือ  ป่าไม้ของ
แต่ละประเทศที่ค่อยๆ เหลือน้อยลงทุกที เพราะมนุษย์ท้าลายป่าหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเอง คิดเพียง
ทรัพย์สินเงินทองที่ได้รับจากป่าเป็นมูลค่าเทียม ที่สมมติกันขึ น โดยขาดการค้านึงต่อไปว่า เมื่อป่าหมดไป
แล้วผลกระทบอะไรจะตามมา  แต่พวกเขาคิดเพียงว่า เมื่อป่าหมดพวกเขายังคงร่้ารวยอยู่ดีมีสุข  น ้าใน
แม่น ้าล้าคลองหลายสายในตัวเมืองใหญ่ๆ ที่ก้าลังจะเน่าอย่างพร้อมเพรียงกัน  ในขณะนี  มีสาเหตุมาจาก
บรรดาเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมและรัฐบาลมองปัญหาเฉพาะหน้าว่าเมื่อประเทศมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึ น  ความยากจนจะลดลง ประชาชนจะมีความสุขมากขึ น  แต่ไม่ได้คิดต่อไปอย่างกระบวนการจนครบวงจร
ว่า โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั นจะปล่อยน ้าเสียลงในแม่น ้าแล้วน ้าจะเน่าปลาจะตาย นานไปน ้าอุปโภค
บริโภคจะขาดแคลนไปทั่ว ดังเช่นประทศอุตสาหกรรมทั งหลาย   ประชาชนแม้จะมีเงินมหาศาลมากองท่วม
หัวแต่ถ้าต้องดื่มน ้าเน่าที่เต็มไปด้วยเชื อโรคก็คงจะหาความสุขไม่ได้   โรงงานอุตสาหกรรมทั งหลายนอกจาก
จะสร้างความชอกซ ้าให้แก่แม่น ้าล้าคลองอย่างทั่วถึงแล้ว ในขณะนี ก็ยอมรับกันแล้วว่าปฏิกิริยาเรือนกระจก 
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ซึ่งท้าให้อุณหภูมิร้อนขึ นทุกวัน ก็มีสาเหตุมาจากควันพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง  
เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความแห้ง เพราะไม่เหลือป่าให้ความชุ่มชื่นอีกต่อไปแล้ว น ้าในแม่น ้าล้าคลองก็
เน่าไปหมด  อากาศบริสุทธิ์ที่หายใจก็กลายเป็นอากาศมีพิษ ชีวิตของมนุษย์ก็จะมีความปลอดภัยน้อยลง  มี
ความสุขน้อยลงแต่ความทุกข์กลับทับถม ทวีคูณประดังเข้ามาทุกด้าน  เหล่านี คือผลอันเกิดจากการกระท้า
ของมนุษย์ที่ขาดความพร้อมในด้านนามธรรม  ขาดสติสัมปชัญญะที่ถูกต้อง  ขาดความเห็นต่อสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติที่ถูกต้อง ปัญญาแห่งการมองสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอย่างถึงแก่นครบวงจรเป็น
กระบวนการ 
 พระพุทธศาสนามีค้าสอนที่สนับสนุนการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพเหล่านี อย่างเพียงพออยู่แล้ว  
เช่น เรื่องความกตัญญู,หลักการรู้จักประมาณในการบริโภค, ศีล ๕, หลักสันโดษ, หลักอหิงสา, เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธ, เรื่องสมาธิ , ปัญญาและเรื่องนิพพานซึ่ งเป็นหลักธรรมขั นสูงสุด เป็นต้น ด้านค้าสอน 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการด้าเนินการทางสายกลาง หลักค้าสอนส่วนใหญ่มุ่งให้บุคคลด้ารงชีวิต
ในทางที่เหมาะ  ไม่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไป  การด้าเนินการทุกอย่างให้ค้านึงถึงความพอดีเป็นส้าคัญ  
ข้อนี รวมเอาการรู้จักใช้บริโภค  และบริโภคอย่างพอเหมาะไม่มากเกินไป  

จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมให้มีการน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากจนเกินพอดี    
โลกปัจจุบันนี ก้าลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน  เนื่องจากมนุษย์บริโภคทรัพยากรธรรมชาติมาก
เกินไป มนุษย์ไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และกลมกลืนกับธรรมชาติ  มีการท้าลายธรรมชาติมากเกินกว่า
ที่ควรจะเป็น   

กล่าวได้ว่า พุทธจริยธรรมสภาวะแวดล้อมมองโลกแบบองค์รวม มีความสอดคล้องกับจริยธรรม
แห่งระบบนิเวศวิทยา คือทัศนะที่เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทั งหลาย  ว่ามีสามัญลักษณะคือมีการ
เกิดขึ น ตั งอยู่ ด้ารงสภาพอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วแปรเปลี่ยนไปหรือสลายไปตามกาลเวลา  สามัญลักษณะ
นี คือลักษณะที่เป็นสามัญเหมือนกันในทุก ๆ  สิ่ง เป็นสัจธรรม เป็นความจริงแท้ ขณะที่นิเวศวิทยาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในรูปของวัฎจักรของสสาร เช่น วัฎจักรของคาร์บอน และวัฎจักรของธาตุ
อาหารซึ่งจะมีการหมุนเวียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่สิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แล้วไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แล้วคืน
กลับสู่สิ่งแวดล้อมและถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่โดยสิ่งมีชีวิตใหม่อีกต่อไปเป็นวัฎจักร และสิ่งมีชีวิต
ทั งหลายล้วนต้องสลายทั งสิ น มนุษย์ต้องมีความส้านึกรักษ์และรับผิดชอบต่อโลกมากขึ น ดังที่ Nash กล่าว
ว่า “โลกเล็กลงทุกที และต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ น…. ทุกวันนี  ยิ่งกว่าที่แล้วมา จะต้องอธิบายชีวิตใน
ความหมายที่มีความรับผิดชอบต่อจักรวาลมากขึ น มิใช่แต่เพียงความรับผิดชอบระหว่างชาติต่อชาติ มนุษย์
ต่อมนุษย์เท่านั น แต่มนุษย์ยังต้องรับผิดชอบชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ด้วย”๓ 
 ทัศนะที่มองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งนี ย่อมท้าให้สามารถลดและละความโลภลงได้  
เพราะย่อมประจักษ์แก่ใจได้ว่าตนเองก็ย่อมสลายไป ลูกหลานของตนก็สลายไป  ทรัพย์สมบัติและที่ดินของ
ตนก็ย่อมแปรเปลี่ยนไป  ย่อมไม่อาจยึดมั่นไว้ได้  มโนคติเช่นนี ก็จะโน้มน้าให้บุคคลมีวิถีด้าเนินชีวิตแบบ

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

Associates. 1987), P. 31. 
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เรียบง่าย  และจ้าเป็นต้องกระตุ้นเพื่อต้านกระแสบริโภคนิยม (Consumerism) เพราะการบริโภคเพื่อ
ตัณหาจะไม่มีวันพอเพียง ความต้องการของมนุษย์มากเท่าไรจึงจะพอ? (How  much is enough)   
ส้าหรับพุทธจริยธรรมสภาวะแวดล้อมมีท่าทีที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นั่นคือ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งมีค่าในตัวมันเอง  มนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลาง(Anthropocentric) หรือเจ้านายของโลก 
และธรรมชาติเป็นทาส แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ (Man is a part of nature) มองธรรมชาติ พืช 
สัตว์ มนุษย์ ต่างอิงอาศัยกันและกัน หรือ มองแบบองค์รวม (Holistic view)  ทุกสิ่งในระบบนี  ต่างอาศัย 
เกื อกูลซึ่งกันและกัน  มนุษย์ไม่สามารถแยกตัวจากระบบนิเวศได้เลย พระพุทธศาสนาเน้นความรักและ
ความเมตตาต่อสรรพสัตว์  ไม่เพียงแต่จะห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตเท่านั น  แต่ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ชีวิตไม่ว่าจะ
ด้วยวิถีทางใดก็ตาม  มนุษย์มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
สนองตอบต่อปัจจัยขั นพื นฐาน  ไม่ท้าอันตรายต่อโลกทางธรรมชาติที่มนุษย์อาศัยอยู่  มีท่าที่แบบอ่อนโยน 
ไม่ก้าวเร้า ไม่ตักตวงต่อธรรมชาติ  ถ้าเราปฏิบัติตามด้าสอนแห่งพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักนิเวศเป็น
ศูนย์กลาง มนุษย์สามารถลดวิกฤตการสิ่งแวดล้อมได้ ดังค้ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุ๔ ที่ว่า “ทุกศาสนา
ต้องการหยุดความเห็นแก่ตัวเมื่อคนตกเป็นทาสของความเห็นแก่ตัวไม่ต้องหวังว่าจะมีความสงบ
พุทธศาสนิกชนที่แท้จริงต้องปฏิบัติตามค้าสอนของศาสนาอย่างจริงจังและจริงใจ  เมื่อนั นเราจึงจะรักษา
ธรรมชาติไว้ได้  ตราบใดที่คนยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการท้าลายป่าที่เพิ่มขึ นได้”  
นั่นคือ ธรรมชาติมีอยู่อย่างจ้ากัด  แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จ้ากัด 

๖. คุณค่าทางสภาวะแวดล้อม 

  พระพุทธศาสนาให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ แม่น ้า 
ล้าธาร รวมทั งชีวิตสัตว์ ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาได้พรรณนาความงดงามของสิ่งแวดล้อมไว้อย่างมากมาย  
ซึ่งเป็นการแสดงถึงอุดมคติของพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปล่อยให้สรรพสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ  
การเสนอแนวความคิดดังกล่าวไม่มีการตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากจะชี ให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเหล่านั นมากเพียงไร   

ข้อความเหล่านี เป็นหลักฐานชั นเดิมของพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้ตระหนัก
และซาบซึ งถึงคุณค่าทางจริยธรรมของสิ่งแวดล้อมมากเพียงไร ความซาบซึ งเกิดมาจากความตระหนักว่า 
ธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์  เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและวิญญาณ  พระพุทธศาสนาแสดงหลักปฏิบัติ
ต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะเพื่อนดังที่กล่าวมาแล้ว หลักปฏิบัติอาจดูเรียบง่าย แต่ก็เป็นหัวใจส้าคัญต่อการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติดีเยี่ยม หลักการนี ยังคงความส้าคัญแม้ในสมัยที่เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสูง 

ส้าหรับพระสงฆ์ไทย  ท่านพุทธทาสเป็นตัวอย่างที่มองปัญหาต่างๆ หรือมองสิ่งต่างๆ บนพื นฐาน
แห่งปฏิจจสมุปบาทอันประกอบด้วยเหตุและผล สอดคล้องกันไปเป็นกระบวนการ วิธีมองสรรพสิ่งโดยผ่าน

                                                 
๔พุทธทาส ภิกขุ, พุทธศาสนิกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. ๒๕๕๓),    

หน้า ๑๔. 
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วิธีปฏิจจสมุปบาท  ท้าให้มองเห็นสิ่งที่มองนั นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมทั งโดยย่อและโดยพิสดาร   
ท่านพุทธทาส อยู่ใกล้ชิดป่า  ศึกษาเรียนรู้อะไรจากป่ามากมาย ได้รับคุณค่าจากการอยู่ป่าทั งพัฒนาการ
ด้านกายและจิต ท่านได้สรุปข้อดีและข้อเสียของป่าไว้อย่างเป็นระบบว่า “ป่าให้คุณแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอัน
มาก เมื่อกล่าวโดยสรุปมีดังนี  

๑. ส่วนภายนอก หรือด้านกายภาพส้าหรับผู้อาศัยป่า  กายได้พักผ่อน  ท้าให้ใจดีขึ น เพราะป่าเป็น
ที่ให้กายวิเวก คนอื่นที่จะไปรบกวนมีน้อย  กายวิเวกช่วยค ้าจุนให้จิตสงบที่เรียกว่า จิตวิเวกๆ ช่วยส่งไปให้
ถึงขั นอุปธิวิเวก  หมดกิเลส  กายได้พักผ่อนอยู่ใกล้สิ่งธรรมชาติ   กายจะเป็นกัมมนีโย ควรแก่การงานเป็น
อุปการะตกแต่งจิตให้กล้าหาญ  แจ่มใส ปลอดโปร่ง เป็นก้าลังแรงเพื่อปัญญาญาณ รู้แจ้งเห็นจริงสภาวธรรม
ทั งมวลตามที่เป็นจริงต่อไป 

๒. ส่วนภายในหรือจิตภาพ ใจเย็นสนิทได้ง่าย เพราะสภาพธรรมชาติมีอ้านาจในตัวมันเอง คอย
ดึงดูดจิตใจคนให้มองเห็นชีวิตในด้านดี  ภาพต้นไม้ ภูเขา ห้วยละหาน ธารน ้าไหล เป็นภาพที่สงบนิ่งสวยงาม
ตามธรรมชาติ ท้าให้จักษุสัมผัสของผู้ทอดทัศนาเย็นตาและเย็นใจ จิตใจของผู้นักปฏิบัติธรรมเย็นสนิทแน่ว
แน่ได้เพียงชั่วขณะเวลาเป็นครั งคราว ภาพธรรมชาติจะช่วยให้เย็นสนิทแน่วแน่ได้นานยิ่งไปกว่านั น               
หรือเป็นนิจไป   

๗. ความสรุป  

  พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  ป่าไม้  สัตว์ป่า  น ้า  เป็นต้น มีหลักค้าสอนที่ส้าคัญใน
พุทธศาสนามากมาย   พุทธปรัชญามองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ก็คือ
ชีวิตที่แล่นอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเอง”  ได้แสดงถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความส้าคัญ
ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนา
ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น 
ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั งนี เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมาให้ความส้าคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการน้าเอาทรัพยากรมา
ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที เหมาะสมรองรับปัญหาที่ จะเกิดขึ น ท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลงวิธีการที่เป็นอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเพื่อนกับ
ธรรมชาติ ไม่ก้าวร้าวและพิชิตธรรมชาต ิ 

 มนุษย์ท้าตนเองให้แปลกแยกจากธรรมชาติ เพราะวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยความเร้นลับของ
ธรรมชาติและพัฒนาเป็นเทคโนโลยีชนิดต่างๆ จนกระทั่งเข้สู่ยุคอุตสาหกรรม  จึงรับเอาท่าทีที่รุนแรงและ
รุกรานต่อธรรมชาติ ผลได้รับคือ สุขภาพกายและจิตเสื่อมลง ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างขึ นใหม่
ได้และหมดสิ นอย่างรวดเร็ว  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ นเรื่อยๆ ช่วยเตือนให้ระลึกถึงพุทธธรรม ชื่อว่าไม่เป็น
การพัฒนาแบบยั่งยืน (Unsustainable) เพราะทั งธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตประสบความหายนะ 

พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรู้จักพอ ประพฤติปฏิบัติตนด้วยการใช้ปัญญาและพัฒนา
จิต อยู่กับธรรมชาติไม่ควรเบียดเบียนธรรมชาติ พระองค์ประกาศหลักธรรมแก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่ค้านึงถึง
ข้อจ้ากัดแห่งชาติ เพศ เผ่าพันธุ์ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะต่างล้วนเป็นผลผลิตมาจากกฏ
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ธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองให้ลึกซึ งในขั นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบว่าไม่มีสัตว์  ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน ไม่มี
เราเขา มีแต่กระแสธรรมชาติล้วนๆ เท่านั นที่ก้าลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ต่อมามีผู้คนจ้านวนมาก
เข้าใจธรรมะของพระองค์ บ้างก็อยู่เหย้าเรือน บ้างก็มาสมัครใจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา อัน
สงบเย็น เป็นแบบอย่างชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไม่แตะต้องส่วนเกินมาตอบสนอง
กิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุ่มชนเหล่านี เรียกว่าพระสงฆ์ เมื่อมาอยู่ร่วมกันมากๆ จะเป็น
ต้องมีกฎระเบียบ ส้าหรับเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่คณะเรียกว่า ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติ
ออกมา โดยหลักการมุ่งบ้ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพปกต ิ

พุทธบริษัทเมื่อมีความเคารพสักการบูชาในพระรัตนตรัย พึงปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มอง
ธรรมชาติทีทื่อยู่รอบตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกบชีวิต สร้างจิตส้านึกอันประกอบไปด้วยเมตตาและความ
กตัญญูกตเวที  ตั งใจดูแลรักษาธรรมชาติอย่างเต็มความสามารถ 

ปัจจุบันมนุษย์ก้าลังมีความเข้าใจผิดว่าการท้าลายธรรมชาติท้าให้ตนได้รับประโยชน์มาก  จึงมุ่ง
หน้าท้าลายธรรมชาติทุกอย่างที่ขวางหน้า เพราะท้าลายแล้วได้รับประโยชน์  จึงจ้าเป็นจะต้องเริ่มให้
การศึกษาให้มนุษย์เข้าใจทั่วกันว่า มนุษย์เกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติให้ชีวิต  ให้ความสะดวกสบาย 
ตราบใดธรรมชาติยังอยู่ ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แต่เมื่อใดมีทีท่าว่า  ธรรมชาติถูก
ท้าลายจนเสียดุล  กฎธรรมชาติก็จะเริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย  ในที่สุดความทุกข์ก็จะตก
แก่มนุษย์ทั่วกันโดยไม่มีเงื่อนไขว่า  ผู้นั นมีส่วนในการท้าลายหรือไม่ 
 
เอกสารอา้งอิง 

๑. ภาษาไทย 
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การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
THE MANAGEMENT OF MANAGED BY BUDDHISM 

 

พระครูวินัยธร ปัญญา ปญญฺาวโร (ศรสีมุทร)*  
PHRAKHRUWINAITHONPANYA PANYAWARO (SRISAMUT)* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการทั่วไปกับการบริหารจัดการในทาง
พระพุทธศาสนา โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารกิจการในทางพระพุทธศาสนานั้น 
ได้มีการวางแนวทางแนวคิด การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าของเราชาวพุทธนั้นพระองค์มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ตั้งแต่ สมัยพุทธกาล
ตลอดมาถึงปัจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกต์ใช้ในสมัยปัจจุบันดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ ว่ามีต าแหน่ง
อะไรบ้าง แต่ละต าแหน่งมีอ านายหน้าที่เช่นไร ใครสั่งการใคร เป็นต้น  

๓. การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนด
ไว้ ตามหลักแห่งการใช้คนให้เหมาะกับงาน  

๔. การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้  

๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และส าคัญ คือ การป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
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ABSTRACT 
 

This article aims to compare the administrative management in Buddhism. By 
comparison market It can be seen that the administrative affairs in Buddhism there. Have 
orientation concept Managed by Buddhism. It can be seen that the suffering of our 
Buddhist, he had a vision of long-term management of the clergy from the modern era to 
the present, as a way to compare the present application. 

1. Planning (Planning) means the practices, policies and measures to achieve goals  
2. Organizing (Organizing) is to determine the chain of command in the 

organization. What is the position Each position has a power broker like.  
3. Anyone who orders the appointment of personnel (Staffing) refers to the 

recruitment, appointment, come in a predetermined position. By the use of the suit  
4. The director (Directing) is assigned to the command and each party has 

performed as planned  
5. Control (Controlling) is to track how each worker. Where to go Barriers have 

occurred and where the key is to prevent a drop off duty. desert Or malpractice 
 

Keyword : Administration, Management, Buddhism 
 

๑. บทน า 

 มนุษย์โลกที่เกิดมาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ทุกคนต่างก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องด าเนินชีวิตให้มีความเป็นไป
ตามหลักการตามระบบกลไกลต่าง ๆ บ้างก็ส าเร็จในชีวิต บ้างก็ล้มเหลวไม่ประสพความส าเร็จในหน้าที่การ
งานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่น ตลอดถึงการด าเนินการบริหารจัดการต่าง ๆ ตาม
องค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการน าหลักการบริหารจัดการตาม
ทฤษฎี ที่มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวเอาไว้ ก็เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยใช้
วัตถุอุปกรณ์น้อย แต่ได้ประโยชน์มาก 

ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็น
รูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
เทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่ งท าให้เกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเป็นสมาชิก ใหม่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าต้องบริหารคณะสงฆ์  ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น มีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมีสมาชิกพระสาวกร่วมกันใน
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การบริหารจัดการคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัย
ปัจจุบันน้ี 

 
๒. ความหมายของการบริหารจัดการ 

 ค าว่ า  การบริห ารจั ดการ ในภาษาอั งกฤษ ใช้ ร่ วมกันอยู่  ๒  ค า  คื อ  Administration กั บ 
Management ซึ่งค าว่า Administration มักนิยมใช้ในทางการบริหารราชการ ส่วนค าว่า Management 
มักใช้ในการบริหารธุรกิจ แต่ก็เป็นค าที่นิยมใช้แทนกันได้ เพราะมีความหมายไปในทางการบริหารจัดการเช้า
เดียวกัน มีนักวิชาการและผู้รู้หลายท่านได้กล่าวถึง “ความหมายของการบริหารจัดการ” ไว้ด้งนี ้
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างาน ให้ส าเร็จโดย
อาศัยผู้อื่น เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม สองวันนับจากวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ 
ซึ่งท าให้เกดิสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเป็นสมาชิก ใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าต้อง
บริหารคณะสงฆ์๑ 
 ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด ๆที่ปฏิบัติตนเป็น
ผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) 
ของกลุ่มหรือกลุ่มงาน เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีปะสิทธิภาพ๒ 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลป์และเทคนิค อย่างสูงเพื่อ
การวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น๓ 
 วัชรี บูรณสิงห์ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง 
คือ๔ 
 ๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของ
สายบังคับบัญชา 
 ๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จตามเป็นหมาย 

                                                            

              ๑พรระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจตฺิโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๓. 
              ๒ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์ , การบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๐), หน้า ๓. 
              ๓ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๓๗), หน้า ๙.  
              ๔วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓),   
หน้า ๙. 
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 ๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคลก าลังมี
ปฏิสัมพันธ์ หรือร่วมท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
 วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา ได้กล่าวว่าการบริหาร หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ ๒ 
คนขึ้นไปร่วมมือกันดาเนินกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสม๕ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ 
การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๖ 

 สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่
มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานระยะยาว ขององค์การประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ และการควบคุมกล
ยุทธ ์จะมุ่งตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก และมุ่งตรวจสอบประเมิน
จุดอ่อนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท๗ 
 วีระ อาพันสุข ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารต้องใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการบริหารงาน
ต้องอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ์ต่างๆ (Material) และการจัดการ (Management) และ
ควรนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ๘ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบด้วย การ
วางแผน  การจัดองค์การ การสั่ งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน  การรายงาน  และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ ์
 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่หลากหลาย ขอประมวลเนื้อหาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะ
ท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักใน

                                                            

               ๕วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, ๒๕๒๙),  
หน้า ๖. 
              ๖วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทาง การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์วิสุทธิ์, 
๒๕๔๒), หน้า ๑. 
              ๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ,์ (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),      หน้า ๑๒. 
              ๘วีระ อาพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ์, ๒๕๒๖), 
หน้า ๑-๑๐. 
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การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่
ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตัวเอง ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงเป็นผู้ที่
คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๙ 
 เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) ได้สรุปสาระส าคัญของหลักการบริหาร ไว้ดังนี ้
 ๑) หน้าที่ทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ 
ประการ  คื อ  การวางแผน  (Planning) การจั ดอ งค์ ก าร  (Organizing) ก ารบั งคั บบั ญ ชาสั่ งก าร 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 
 ๒) ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบ การศึกษาหาความรู้
เทคนิคการทางานและประสบการณ์ต่างๆ 
 ๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อ คือ 
  (๑) หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) 
  (๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) 
  (๓) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) 
  (๔) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain) 
  (๕) หลักการแบ่งงานกันทา (Division of work, or specialization) 
  (๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
  (๗ ) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม (Subordination of 
individual to general interest) 
  (๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) 
  (๙) หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
  (๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order) 
  (๑๑) หลักของความเสมอภาค (Equity) 
  (๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทางาน (Stability of tenure) 
  (๑๓) หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 
  (๑๔) หลักของความสามัคค ี(Esprit de corps) ๑๐ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด  เช่นโพสด์คอร์บ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออร์วิค (Lyndall Urwick) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 

                                                            

              ๙พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นติ้ง
แอนด์พลับลิชซิ่ง จ ากัด มหาชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
              ๑๐Fayol Henri, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 1930), PP.     
17-18. 



๑๐๙๕ 

 

การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล 
(Henry Fayol) ประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก ่การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
บังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) แ ล ะการควบคุมงาน ( Controlling) หรือ
รวมเรียกว่า พอคค ์(POCCC)๑๑ 
 ธงชัย สันติวงศ์ ได้กล่าวว่า การบริหารงานเป็นภาระหน้าที่ผู้น ากลุ่มซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้ง
ที่เป็นตัวตนและวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้และใน
ขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์กรให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกไดอย่างดีที่สุด๑๒ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดจากการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไป ร่วมกันท างานให้บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือมี 
หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ เป็นภาระหน้าที่ของผู้น ากลุ่มซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่
เป็นตัวตน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหาร
งานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้องต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสา
หลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญ
ของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองจึงจะท าให้การงาน
ประสบความส าเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนั กวิชาการที่หลากหลาย ขอ
ประมวลเนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 กูลิค (Gulick) ได้เสนอหน้าที่ของผู้บริหาร (Functions of Executives) ไว้ ๗ ประการ ดังนี๑้๓ 
 ๑. P (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท า
อย่างไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
 ๒. O (Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน   การแบ่งส่วน
งาน การจัดสายงาน 

                                                            

              ๑๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙. 
              ๑๒ธงชัย สันติวงศ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า 
๒๖. 
              ๑๓วิสากุล กองทองนอก, “การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร, 
๒๕๔๓), หน้า ๓๒. 



๑๐๙๖ 

 

 ๓. S (Staff ing)  หมายถึง การจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารบุคคล อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การ
สรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การประเมินผลการท างาน และการให้พ้น
จากงาน 
 ๔. D (Direct ing) หมายถึง  การอ านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่ งการการควบคุมบังคับ
บัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 ๕. Co (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน การประสานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เกิด
ความร่วมมือ ด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 ๖. R (Report ing) หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานให้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 
 ๗. B (Budgeting) หมายถึง  การงบประมาณ การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงิน การ
ควบคุม การตรวจสอบด้านการเงิน 
 วิลเลียม อูช ิ(William Ouchi) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษา
การบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาและได้ท าการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร 
ดังนี๑้๔ 
 ๑) การจ้างงานระยะยาว 
 ๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
 ๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 ๔) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 ๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจน และเป็นทางการ 
 ๖) เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
 ๗) มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดย
อาศัยผู้อื่น (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบใน
การพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๑๕ 
 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จที่
จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององค์กร 
 ๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

                                                            

              ๑๔Ouchi William, Organization and Managemen, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill,1 9 7 1 ) ,  P. 
283. 
              ๑๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๓-๕. 



๑๐๙๗ 

 

 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้
คนให้เหมาะสมกับงาน 
 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผน 
ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การกากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
 ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ๑๖ 

 ๑. การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือปฏิบัติตาม
ลาดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือปฏิบัติการ 
 ๒. การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหารโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดต่อสัมพันธ์ตามลาดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 
 ๓. การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคล
ดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแต่งตั้งการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุง
ขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน และการบ ารุงรักษาสภาพของการทางานให้ดี 
และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 
 ๔. การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์และพิจารณา
โดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นๆ 
 ๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่ง
ต่างๆ ในองค์การ เพื่อก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพไม่มีการทางานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถ
ท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 
 ๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและ
ล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี
ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 
 ๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทางบประมาณการเงิน วางแผนหรือ
โครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจ้่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
 ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ ได้เสนอแนวคิดของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ๑๗ 

                                                            

              ๑๖ติณ ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๙),         
หน้า ๒๔-๒๖. 
              ๑๗ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ สถาบันราช
ภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



๑๐๙๘ 

 

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้
ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะทาวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า 
 ๒. การแสวงหา การก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหาก าหนดตัว
บุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  เพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 ๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
พบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อื่น และเพื่อให้
งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
 ๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบ
ผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่สาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่
ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรที่เป็น
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายโดยพัฒนาทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด 

ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคคลต่างๆ  เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามลาดับขั้นตอน  เป็นระบบมีการ
วางแผน การจัดองค์การหรือการจัดหน่วยงานต่างๆ  ภายในองค์กร การสรรหาบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ
การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร 

 
๕. พุทธวิธีการบริหาร 
 วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 
๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
กระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร 
 เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล 
การอ านวยการ และการก ากับดูแล ดังนี ้

 ๕.๑ พุทธวิธีในการวางแผน 



๑๐๙๙ 

 

 เมื่อว่าตามค านิยามและหน้าที่ของนักบริหารดังกล่าวมานี้ เราต้องยอมรับว่า หลังจากการตรัสรู้ในวัน
เพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามล าพังพระองค์เดียว ในขั้นนั้นยังไม่มี
การบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในพระพุทธศาสนา เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ใน
วันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วข อบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระพุทธด ารัสว่า 
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ
เถิด 
 ๕.๒ พุทธวิธีในการจัดองค์กร 
 ในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการก าหนดให้สมาชิกทุกคน
เริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือต าแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามาใน
องค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสายคือ แม่น้ าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี 
ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันวรรณะ ๔ เหล่านี้ 
คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหมือนกัน 

๕.๓ พุทธวิธใีนการบริหารงานบคุคล 
การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมีการกลั่นกรองโดย

คณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรตามแบบญัตติ
จตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกันในอุโบสถที่ประกอบพิธีอุปสมบท 

๕.๔ พุทธวิธีในการอ านวยการ 
           การอ านวยการให้เกิดการด าเนินงานในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาวะผู้น าเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพราะ
ไม่มีระบบการใช้ก าลังบังคับให้ปฏิบัติตามผู้น าในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะท าตามค าสั่งของผู้บริหาร
หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าในผู้บริหารเป็นส าคัญ อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น า 

ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ท าให้คนอื่นท างานตามที่ผู้บริหารต้องการ 
    ผู้น า คือ ผู้ที่ท าให้คนอื่นต้องการท างานตามที่ผู้น าต้องการ 
          ดังนั้น ผู้บริหารเชิงพุทธต้องมีภาวะผู้น า คือ มีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความต้องการ
อยากปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร 
           บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติส าคัญ ๒ ประการดังกล่าวมาแล้ว คือ อัตตหิตสมบัติ 
หมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะกับการเป็นผู้น า และปรหิตปฏิบัติ หมายถึงความมี
น้ าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมและองค์กรของตน 

๕.๕ พุทธวิธีในการก ากับดูแล 



๑๑๐๐ 

 

           การก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัยเพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพื่อความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

สรุป 
 การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาวพุทธนั้น
พระองค์มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปัจจุบันมีวิธีการ
เปรียบเทียบประยุกต์ใช้ในสมัยปัจจุบันดังนี ้

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ ว่ามีต าแหน่ง
อะไรบ้าง แต่ละต าแหน่งมีอ านายหน้าที่เช่นไร ใครสั่งการใคร เป็นต้น 

๓. การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนด
ไว้ ตามหลักแห่งการใช้คนให้เหมาะกับงาน 

๔. การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้  

๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และส าคัญ คือ การป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลกก็ด้วยวิสัยทัศน์ของพระองค์ พระพุทธศาสนาที่เจริญยั่งยืนมา 
๒๕๕๙ ปี การศึกษาพระธรรมวินัย พุทธจริยาวัตรต่าง ๆ ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในกิจการ
งาน องค์กรต่าง ๆ มาปฏิบัติบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนาก็จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เอกสารอ้างอิง 
๑. ภาษาไทย 

 ก. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Parimary sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 



๑๑๐๑ 

 

 
(๑) หนังสือ : 
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การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
The Development of Efficiency in Working 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลเกิดความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานไม่หนี
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน โดยใช้หลักปฏิบัตเิพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเอง ไม่ดูหมิ่น
ตนเอง มีสมาธิใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา กล้าที่จะผดิพลาดแล้วน าข้อผิดพลาดนั้นมาศึกษาหาจุดอ่อนแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  พิชิตปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  ด้วยหัวใจพุทธะ คือ เบิก
อรุณ ด้วย  พุทธะ  ผู้รู้ รอบรู้ถึงสาเหตุของปัญหา รู้วิธีแก้ปัญหา  ผู้ตื่น ตื่นตัว รู้หน้าที่ ส าหรับการท าหน้าที่ของ
ตน  ผู้เบิกบาน  มีจิตแจ่มใส มีพลังกายและพลังใจทีเ่ข้มแข็งเพียบพร้อม  ส าหรับวันใหม่ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะท างาน มีวิสัยทัศน ์มีวนิัย มีไฟในตัว และ มีมโนธรรม  สามารถบรหิารเวลา
และแยกแยะงานได้อย่างเหมาะสม ตามรูปแบบของนักปราชญ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ค าส าคญั : การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, ความเชื่อมั่นในตนเอง,  การพิชิตปัญหาและอุปสรรค 

ABSTRA  

 This article aims to make people understand. Access barriers to working away barriers to 
work. Using practices to achieve self-confidence, self-respect, not disrespect ourselves. 
Concentrate the mind on the issue. Dare to err and bring the error to improve education for 
weaknesses. To improve performance Overcoming barriers to work. The heart is enlightened by 
dawn enlightened sage who knows the cause of the problem. I know the solution for active duty 
to serve his own accord with a clear mind and a strong will power, physical strength well. For day 
to work efficiently and effectively while working with vision, discipline and a fire in a conscientious 
time management and digest it properly. Following the formation of the wise To increase 
performance.  
Keywords: development, performance, self-confidence, overcoming barriers. 
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๑. บทน า  
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน มีหลักในทางทฤษฎีมากมาย แต่หลักปฏิบัติจริงๆนั้นบุคคลมักพบ
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  ขาดความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง กลัวที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค 
บุคคลโดยธรรมชาติหนี้ไม่พ้นการท างาน การท าหน้าที่ของตนเอง อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นจะมีแนวคิดและปฏิบัติต่องาน 
ของตนอย่างไร เป็นธรรมดาการท างานย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ถ้าเข้าใจ มีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากการท างาน มองการท างานเป็นหน้าที่และบทบาทของตนที่ต้องรับผิดชอบ บุคคลก็จะมีความสุขสนุกกับการ
ท างานในชีวิตประจ าวัน งานก็เกิดประสิทธิภาพ  ถ้าบุคคล ไม่ท าความเข้าใจ ไม่ศึกษาให้ดีต่อปัญหาและ    
อุปสรรคที่เกิดจากการท างาน ไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนที่ต้องรับผิดชอบ เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นใน
ตนเอง บุคคลก็ไม่มีความสุขไม่สนุกกับการท างาน เกิดความเบื่อหน่าย งานก็ล้มเหลว ไม่เกิดประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้เขียนบทความทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท างานดังกล่าวจึงได้น าเสนอถึงประเด็นต่าง ๆ 
ในบทความนี้ ได้แก่  การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  การพิชิตปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน  เบิกอรุณ ด้วย  พุทธะ  ผู้รู้   ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน   ส าหรับวันใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานด้วยการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบขงเบ้ง 
๒. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพฒันาประสิทธภิาพในการท างาน 

๒.๑ ท าอยา่งไรถึงจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   ๒.๑.๑ เคารพตนเอง   ไม่ดูหม่ินตัวเอง     
    เคารพตนเอง ไม่ดูหมิ่นตัวเอง  มีความเช่ือมั่นในตนเอง และ ไม่ยกตนข่มผู้อื่น คนเมื่อมีความมั่นใจ เคารพ

ตนเอง ไม่ดูหมิ่นตนเอง จะท างานหรือประกอบอาชีพอะไร เหมือนไดช้ัยชนะไปแล้วเกินครึ่ง  ผู้ฉลาดย่อมมีการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติส าหรับปรับตัวในการท างาน ปรับตัวเองให้เหมือนคุณสมบัติของน้ า คือ ๑) เย็นช่ าช่ืนใจ ความลุ่มร้อน ใจร้อน
ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ในทางกลับกันคนที่ใจเย็นในการท างาน การตัดสินใจ ย่อมมคีวามละเอียดอ่อน สุขุม ผิดพลาดได้น้อย 
ใจเย็นไม่ได้หมายความว่า ท างานเช่ืองช้า ล่าช้า  ๒) ช าระสะสาง เราใช้น้ าส าหรับช าระสะสางให้สะอาด คนเมื่อรับผิดชอบ
งานแล้วก็ต้องช าระสะสางงานให้สะอาดให้เรียบร้อย เหมือนกับคุณสมบัตขิองน้ าข้อนี้  ๓)  ผสมกลมกลืน คุณสมบัติของน้ า
ข้อนี้ เหมือนเป็นผู้คอยประสานงานให้มีความผสมกลมกลืนกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้เกิดความแตกแยก ๔) ปรับตัวได้ทุก
สถานการณ์ น้ าเมื่ออยู่ในภาชนะรูปทรงอย่างไร ก็เป็นเช่นนั้น คนเมือ่อยู่ในองค์การต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
นั้นให้ได้เช่นกัน ๕) สามัคคีไม่แตกแยก คุณสมบัติของน้ า เมื่อเราใช้ไม้กรดีบนผิวน้ า ชั่วระยะเวลานิดเดียวน้ าก็จะไหลเข้าหา
กันรวมกันไม่แตกแยก มนษุย์ผู้ฉลาดสังเกตเรียนรู้จากธรรมชาติเอาอย่างธรรมชาติที่มันสอนเราอยู่เสมอ ๖) เที่ยงแท้
ยุติธรรม คุณสมบัติของน้ าข้อนี้ ค าว่าล าดับน้ า คือสายยางมีน้ าอยู่ข้างใน นายช่างใช้วัดล าดับความสูง ต่ า ของพ้ืนที่ ส าหรับ
ก่อสร้าง ความเที่ยงตรงจึงไม่มีอะไรเกินน้ าไปได้ ๗) ก่อเกิดสรรพสิ่ง พืชพันธ์ ธัญญาหาร เจริญเติบโตได้ก็เพราะน้ า สรรพ
สัตว์ ก็ก่อเกิดมาจากน้ า คนที่ไม่เคารพตนเอง ดูถูกดูหมิ่นตัวเอง ไม่เรียนรู้ธรรมชาติ จะท างาน หรือ ประกอบอาชีพอะไร 
มักจะไม่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ดูถูกตนเองว่า ท าไม่ได้  คงท าไม่ได้อย่างคนอื่นเขา ถูกความกลัวครอบง า 

  ๒.๑.๒ ใช้ปญัญาเหนืออืน่สิ่งใด   ใจต้องมีสมาธิ  
ปัญญา เป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคน อยู่ที่ว่าใครจะน าเอาออกมาใช้ได้มากกว่ากันเท่านั้น ปัญญาเปรียบเหมือนอาวุธที่มี

ความคมกริบ ส าหรับใช้ตัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ปัญญาส าคญักว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ สมดังพุทธภาษิตว่า”ปัญญาแล 



๑๑๐๖ 
 
ประเสริฐกว่าทรัพย”์ มีปญัญา ไม่มีทรัพย์  ก็ยังพอมีช่องทางส าหรับหาทรัพย์มาได้ และรักษาทรัพย์ไว้ได้ ไม่มีปัญญา แต่มี
ทรัพย์ ไฉนเลยจะสามารถรักษาทรัพย์ไว้ได ้

ใจต้องมีสมาธิ    มีสมาธิในการท างาน การฝึกสมาธิในการท างานไม่ใช่เรื่องยาก ไม่จ าเป็นต้องไปฝึกกรรมฐาน 
หรือเดินจงกรม ใจนิ่งไม่วิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ ที่วนเวียนเข้ามา เพ่งอยู่กับงานแค่นี้ก็มีสมาธิในการท างานแล้ว จากนั้น ก็
เพียรเพื่อความส าเร็จของงาน  ค าว่าสมาธิมีหลักค าสอนอยู่ในทุกศาสนา  แม้แต่นักกีฬา ถ้ามีฝีมือเท่าเทียมกัน ไม่ต่างกัน 
นักกีฬาคนที่มีสมาธิดีกว่าหรือมากกว่าก็น่าจะเป็นผู้ก าชัยได้โดยไม่ยาก 

๒.๒ บคุคลผู้มคีวามเชื่อมั่นในตนเอง  
    ๒.๒.๑ รักในการเรียนรู ้ ช่างสังเกต เรียนรู้ในห้องเรียน  การอบรม  การประชุมสัมมนา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิต  การแลกเปลี่ยนแนวคิดจากการพูดคุย การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ เป็น
ต้น ให้มองการเรียนรู้ เหมือนเป็นงานอย่างหนึ่งในชีวิต  มองการเรียนรู้เป็นแผนการบรหิารจัดการชีวิต   

   ๒.๒.๒ กล้าคิด ความคิดเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นไม่สามารถรู้ได้ เราควรที่จะกล้าคิด กล้าจินตนาการ กล้าคิดออกจาก
กรอบ 

แล้วให้ความคิดนั้นตกผลึก  ถ้าไม่หยุดคิด ชีวิตค้นพบสิ่งใหม่ได้เสมอ  จอหน์ เอฟ เคนเนดี หรือ     JFK  กล่าวไว้ว่า2 
“เราจะท าในสิ่งที่แม้แต่จะคิดก็เป็นไปไม่ได้” จากการกล่าวสุนทรพจน์นี้แล้ว เป็นการกล่าวสุนทรพจน์และทุ่มเทในการ
ท างานให้กับประเทศชาติ ในการบรรลุเป้าหมาย ก่อนจะสิ้นสุดทศวรรษในการน ามนุษย์ไปร่อนลงบนดวงจันทร์ และ
กลับคืนสู่ผืนโลกอย่างปลอดภัย  

 ความคิดเป็นการบริหารสมองอย่างหนึ่ง เมื่อคิดมาก ๆ สมองก็จะเมื่อยล้าเป็นธรรมดา สามารถให้เราเกิดแนวคิด
ใหม่ ๆ เก่งในการวางแผน ถ้าเราไม่ใช้สมองในการคิด สมองก็จะอ่อนก าลังลง  เปรียบเหมือนร่างกาย ถ้าไม่ใช้ออกก าลัง
กาย หรือเคลื่อนไหวบ่อย ๆ ร่างกายก็จะอ่อนก าลังลง แต่ถ้าออกก าลังกายเสมอ หรือ เคลื่อนไหวบ่อย ๆ ร่างกายมีความ
กระปี้กระเป่า ถึงจะอ่อนล้าไปบ้าง แต่ก็มีความสดช่ืน   
       ๒.๒.๓ กล้าแสดงออก กล้าแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดของตน  ต้องรู้จักนั่งแถวหน้า ในงานอบรมงานสัมมนา  
งานประชุมต่าง ๆ คนที่กล้าแสดงออก หรือ คนที่มีความมั่นใจในตนเองจะเป็นคนนั่งแถวหน้า  ในทางตรงกันข้าม คนที่
ขาดความมั่นใจ จะหลบไปนั่งในแถวหลัง เพราะถ้านั่งแถวหน้า มักเป็นจุดเด่น เป็นเป้าสายตา มีโอกาสถูกวิทยากร
ซักถามอีกด้วย 

    ๒.๒.๔ กลา้พูด ผู้พูดต้องมี เหตุและผล มีหลักการ เปน็ตัวหนุน เพื่อเพิ่มค าพูดของตนให้มีน้ าหนกัขึ้น ชักน า
คนได้ง่ายขึ้น 
            ๒.๒.๕ กล้าลงมือท า  หรือเรียกพวกนักท า  ลงมือท า (Doing) การวางแผนเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าวางแผนมาก

เกินไป ก็จะกลายเป็น ( Planning) แผนนิ่ง แผนไม่เดินหน้า รอล์ฟ  เคอร์ กล่าวว่า “วางแผนส าหรับวันพรุ่งนี้  ลงมือท า

ในวันนี้” หมายความว่า จะท าอะไรให้กล้าลงมือท า ไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะเวลาหมดไปทุกขณะไม่เคยคอยใคร 

                                                 
2 Bill  Adler  and  Tom  Folsom. THE UNCOMMON  WISDOM  OF  JFK :  A  PORTRAIT  IN  HIS OWN   

WORDS : (ค าคมเคนเนดี้)  แปลโดย โสภาพรรณ, กรุงเทพมหานคร : ก๊อก กีฟวิ่ง, ๒๕๔๗. หน้า ๑๕๗ 
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ผู้น าจะถือหางพวกนักท า หรือ กลุ่มคนท างานอย่างขันแข็ง  ใจถึง กล้าริเริ่ม รวดเร็ว ส่วนพวกนักวางแผน พยายาม

ป้องกันไม่ให้ผิดพลาด มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ท าตามระเบียบ ติดขัด  ล่าช้า  

     ๒.๒.๖ กล้าเสี่ยง การท างานที่จ าเจ ซ้ าซาก ก็อาจสรา้งความเบ่ือหน่ายให้กับเราได้เหมือนกัน บางครั้งอาจมี
ความคิดว่า อยากท างานที่ท้าท้าย หรือมีความเสี่ยง เพื่อทดสอบความสามารถของตน คนที่ประสบความส าเร็จย่อมผ่าน
ความเสี่ยงมาด้วยกันทั้งสิ้น 
               ๒.๒.๗ กล้ารเิริ่ม โปรแอ็คทฟี มีนิสัยชอบริเริ่มกระท าการก่อน ถือว่า เกิดความรัก ความพอใจในการที่จะ
กระท า  คิดเป็น ฝึกบ่อย ๆ ยอมเสียสละ       

     ๒.๒.๘ กล้าน า  ผู้น าสรา้งบุคลิกภาพ อย่างองอาจ  สง่างาม คิดเสมอว่าเราจะเป็นผู้ตามเสมอไปอย่างนั้นหรือ 
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้น าบ้าง ผู้น า กล้าชักน าผู้อื่น สามารถแสดงวิธีการท างานได้ ชื่นชมผลงานของทีม มีความ
เสียสละ เมื่อผู้ตามมีปัญหาต้องใส่ใจถึงปัญหานั้น เสนอทางออกให้ ช่วยเหลือปกป้องลูกน้อง 

๒.๓ ความฉลาดทั้ง ๔ ด้าน โดยธรรมชาตขิองมนุษย์  
    ๒.๓.๑ ความฉลาดทางร่างกาย (PQ) ร่างกายจัดระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของกระแสโลหิต    

และระบบประสาทอื่น ๆ ร่างกายตรวจสอบสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ท าลายเซลล์ที่ติดเช้ือโรคและต่อสู้เพื่อการอยู่รอด ได้
อย่างน่าอัศจรรย์ ถ้าร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัส ต่าง ๆ ได้ ก็เกิดอาการเจ็บป่วย                

    ๒.๓.๒ ความฉลาดทางปญัญาหรือเชาวน์ปัญญา  (IQ)  ความฉลาดทางปัญญา บางคนมีมาพร้อมต้ังแต่เกิด 
บางคนต้องอาศัย การท างาน ประสบการณช์ีวิต ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาถึงเกิดขึ้นได้ 

    ๒.๓.๓ ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  ความรู้จักตนเอง ความรู้สึกละเอียดอ่อนทางสังคม  มองโลกในแง่ดี 
หรือ แง่บวก สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

    ๒.๓.๔ ความฉลาดทางจติวิญญาณ (SQ) เป็นความละเอยีดอ่อนทางมโนธรรม ธรรมที่อยู่ในใจ 
๒.๔ เบิกอรุณ ด้วย  พุทธะ  ผู้รู้   ผู้ตื่น  ผูเ้บิกบาน    
รุ่งอรุณแห่งความสุข  สนุกกบัการท างานในวันใหม่  หรือ สนุกกับชีวิตในวันใหม่    ส าหรับวันท างาน หรือ การ

ด าเนินชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
      ๒.๔.๑ พุทธะในความหมายว่า ผู้รู้  รู้อย่างไร  รู้อะไร คือ รู้จักในการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา แก้ไขปัญหาด้วย
ปัญญา รู้ประโยชน์ตน  และประโยคผู้อื่น ความรู้ในทางโลก กับ ความรู้ในทางธรรมมีความแตกต่างกัน  ความรู้ในทางโลก 
หมายถึง ฉลาดในการหาทรัพย์ มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เอาตัวรอดได้ ฉลาดในการแข่งขันเอาชนะผู้อื่นได้  ส่วนความรู้
ในทางธรรม หมายถึง  ฉลาดในเรื่องจิตวิญญาณ อารมณ์ ฉลาดในการสกัดกลั้นไม่ให้ความทุกข์ควบคุมจิตใจ อยู่อย่างผู้
รอบรู้ ไม่เกรงกลัวทุกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปรียบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ ถ้ามองปัญหาและอุปสรรคเหมือน ไฟ
ไหม้รุกลามป่าใหญ่ ก็ยากที่จะดับได้ ปัญหาและอุปสรรคก็ยากที่แก้ไขได้  ถ้ามองปัญหาและอุปสรรคเหมือนเปลวไฟที่
ปลายเทียนก็ง่ายที่จะดับได้  ปัญหาและอุปสรรคก็ง่ายที่จะแก้ไขได ้
   ๒.๔.๒ พุทธะในความหมายว่าผู้ตื่น ตื่นตัวอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาท มีสติสัมปชัญญะ ตื่นตัวในการท าความ
ดีให้กับสังคมและท าความดีให้กับตัวเราเอง ตื่นตัวเพื่อลุกขึ้นท างาน เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร มีค ากล่าวไว้ว่า “พายเถอะ
หนาพ่อพาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า” คนสมัยก่อนมีการใช้เรือเป็นพาหนะส าหรับบรรทุกสินค้าไปขาย 
คนค้าขาย จึงสอนลูกหลายให้มีความขยัน ลุกแต่เช้าเตรียมตัวขนของลงเรือแล้วให้รีบพายเรือจะได้ถึงตลาดแต่เช้า ตะวันก็
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ท่อแสงอ่อน  ถ้ามัวโอเอ้ จะถึงตลาดสาย ตลาดจะวาย สินค้าบางอย่างก็จะเสียหา คนที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ของกินของใช้
เป็นที่พอใจแล้วเริ่มกลับบ้าน  พุทธะในความหมายว่าผู้ตื่น ไม่ใช่ตื่นจากหลับ  ไม่ใช่ตื่นตูม  ไม่ใช่ตื่นข่าว 
 ๒.๔.๓ พุทธะในความหมายว่าผู้เบิกบาน  หมายถึงมีจิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน  สดชื่น อยู่เสมอ ในการท าหน้าที่ของ
ตน  ไม่เคียด ไม่หดหู่ ไม่เศร้าใจ ไม่ถูกทุกข์ครอบง า   พุทธะ ในความหมายว่า ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน ถือว่าเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาก็ว่าได้  บุคคลเมื่อหัวใจเปี่ยมไปด้วยพุทธะพร้อมกับการเริ่มท างาน สนุกกับการท างาน ท าหน้าที่ของตน 
ถือได้ว่าปฏิบัติธรรมไปด้วย  สมดังพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ กล่าวไว้ในมรดกที่ ๕๖3 ว่า “จงท าให้งานของท่าน 
ทุกชิ้น ทุกอนุภาค กลายเป็นธรรมะ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้สึกอยู่ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ, ปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละ
คือปฏิบัติธรรมะ แล้วท่านก็จะมีธรรมะอยู่ทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกสถานที่ แล้วท างานทุกอย่างได้สนุกเหมือนเล่นกีฬา มี
ความสุขเสียแล้วในขณะที่ท างาน ไม่ต้องไปหาสถานเริงรมย์  อบายมุข หรือยาเสพติด.” 

๒.๕ ก าจัดความกลัว ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง     

ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง  เอาชนะมันให้ได้อย่ากลัว  อย่าให้ความกลัวมาหยุดเรา  ทุกคนย่อมมีความกลัว
อยู่ในใจด้วยกันทั้งสิ้น เจ้าชายสิทธัตถะ ก็มีความกลัว คือ กลัวความเกิด  กลัวความเจ็บ  กลัวความแก ่ กลัวความ
ตาย แต่ความกลัวนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีปญัญา จึงคิดค้นหาวิธีก าจัดความกลัวนี้ ไม่ใหค้วามกลัวเกิดขึ้นกับตัวเอง 
มองหาสาเหตุหรือต้นสาย ของความเกิด  ความเจ็บ  ความแก่ และความตาย แล้วจึงสามารถฆ่าความเกิด ความ
เจ็บ  ความแก ่ และความความตายได้ แล้วอยู่ในที่ปลอดภัย พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นมาได้จากความกลัว
เหมือนกัน 
 

๒.๖ คุณสมบตัิที่ครองโลก  สี่อย่างนี้  ที่น าไปสู่การสร้าง  ต านาน4 

    ๒.๖.๑ วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ คือ การมองด้วยสติปัญญา เพื่อดูว่าทั้งตัวบุคคล ทั้งโครงการต่าง ๆ ทั้งเป้าหมาย รวมทั้งแผนการต่าง ๆ 

นั้นพอจะมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง วิสัยทัศน์เกิดขึ้นเมื่อเราน าความต้องการมาพบกับความเป็นไปได้  ดังที่กวีเอก วิ
ลเลี่ยม เบลกเคยกล่าวไว้ว่า “ สิ่งทีใ่นปัจจบุันพิสูจน์แล้วว่าจริง ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงจิตนาการ” เมื่อเราไม่มีวิสัยทศัน์ เมื่อ
เราละเลยไม่พัฒนาสมรรถนะในการสร้างสรรค์ของสติปัญญา เราก็มักจะตกเป็นเหยื่อของการโยนความผิดให้ผู้อื่น ลักษณะ
ของคนที่มีวิสัยทัศน์ คือ มีอุดมคติ  มองการณ์ไกล รู้จักคาดการณ์ เชื่อในความสามารถของตน  ช่างฝัน  นักบุกเบิก  นัก
ปรัชญา ตั้งความคาดหวัง  ผู้ประสบความส าเร็จ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดนอกกรอบ  มีความหวังเสมอ 

   ๒.๖.๒ วินัย  
 วินัย คือสิ่งที่เราต้องยอมทุ่มเทลงไป เพื่อท าให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นความจริงขึ้นมา วินัยเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
ในทางปฏิบัติที่เราต้องจ าทนเผชิญและต้องท าสิ่งที่จ าเป็นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของวิสัยทัศน์ วินัยเกิดขึ้นเมื่อวิสัยทัศน์ของ
เราควบคู่กันไปกับความมุ่งมั่นที่จะกระท าการสิ่งที่ตรงข้ามกับวินัยและความมุ่งมั่นที่บันดาลใจให้เรายอมเสียสละคือความ
ย่อหย่อนวินัย ซึ่งหมายถึงการละทิ้งสิ่งที่มีความหมายส าคัญที่สุดในชีวิตไป เพียงเพื่อความสุขสบายหรือความเร้าเริงใจ

                                                 
3 พระธรรมโกศาจารย์.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรงุเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘. หน้า ๒๓  
4สตีเฟ่น อาร์  โควี่. อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (THE  8 th HABIT). แปลโดย   ดนัย   จันทร์เจ้าฉาย. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ ดีเอ็มจี,๒๕๔๘ . หน้า ๑๐๘ – ๑๐๙. 



๑๑๐๙ 
 
เพียงชั่วครู่ชั่วยาม  ลักษณะของคนที่มีวินัย คือ เท้าติดดิน  มุ่งมั่นจริงจัง  เป็นนักท า  เสมอต้นเสมอปลาย  รู้จักริเริ่ม  เป็น
นายตนเอง  ไม่ย่อท้อ  ท างานหนัก  พูดจริงท าจริง  พร้อมเสียสละ  มีวินัยในตนเอง  เก่งกาจสามารถ  คงเส้นคงวา  เด็ด
เดี่ยว 
 

๒.๖.๓ ไฟในตวั 
 ไฟในตัว คือไฟ ความรู้สึกแรงกล้า  คือความปรารถนา  คือพลัง ที่เกิดจากความเชื่อมั่น เป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้
เรารักษาวินัยเพื่อท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ไฟในตัวเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของมนุษย์มาทาบซ้อนกับความสามารถพิเศษที่
เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์  เมื่อเราไม่มีไฟในตัวที่เกิดจากการค้นพบและใช้ “เสียง” ภายในของเราเพ่ือก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย
อันยิ่งใหญ่ก็จะเกิด “ที่ว่าง” ขึ้น ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและเสียงจ้อกแจ้กร้อยเสียงพันเสียงที่ผลักดันมาจากสังคม
รอบข้าง  ส าหรับค าว่าไฟในตัว ในความหมายขององค์กรและความสมัพันธ์กับผู้อื่น ยังมีความหมายรวมถึง ความเมตตา
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   ลักษณะของคนที่มีไฟในตัว คือ มองโลกแง่ดี มีความหวัง  ประสานพลัง  กล้าหาญ  หนักแน่แน่วแน่  
ไม่กีดกันรังเกียจ  มั่นใจ  ไม่ขลาดกลัว  กล้าเผชิญ  ไว้ต่อความรู้สึกของคนอ่ืน  สนุกสนาน  จูงใจคนเก่ง  มีอิทธิพลในทางที่
ติดต่อคนอื่น เห็นความส าคัญของคน  มีอารมณ์ขัน  กระตือรือร้น  

 ๒.๖.๔ มโนธรรม    
มโนธรรม คือ การส านึกในหลักศีลธรรมที่อยู่ภายใน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มโนธรรมเป็น 

แรงผลักดันให ้แสวงหาความหมายและการสร้างสรรค์ผลงานที่เก้ือกูลผู้อืน่ เป็นพลังน าทางวิสัยทัศน์ วินัยและไฟในตัว ชีวิต
ที่มีมโนธรรมน าทางย่อมตรงข้ามกับชีวิตที่ถูกครอบง าด้วยอัตตา  ลักษณะของคนที่มีมโนธรรม  คอื รับรู้ได้เอง  รู้จัก
รับผิดชอบ  มีศีลธรรม  ชาญฉลาด  ซื่อสัตยส์ุจริต  เอื้ออารี  ถ่อมตน  ยตุิธรรม  มีจริยธรรม  มีแรงบนัดาลใจ  ใจกว้าง  เห็น
อกเห็นใจผู้อื่น  ให้เกียรติผู้อื่น  มุ่งอุดมการณ์  

๒.๗ สุตธรสูตร5  สูตร  ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
 ๒.๗.๑ ใช้ชีวิตเรียบงา่ย  จ่ายด้วยความสนัโดษ 
สุตธรสูตร เป็นหลักส าหรับด าเนินชีวิต หรือ ใช้ส าหรับในการท างาน อันเป็นหลักปฏิบัติที่ครบวงจร เริ่มต้นด้วย ใช้ชีวิต
เรียบง่าย  จ่ายด้วยความสันโดษ  การด าเนินชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันนี้ ต้องค านึงถึงความประหยัด  การใช้จ่าย 
เพราะค่าครองชีพสูง  ถึงมีรายได้สูงค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วย  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ชีวิตเรียบง่าย  จ่าย
ด้วยความสันโดษ 
 ๒.๗.๒ ทานอาหารพอเหมาะกับร่างกาย 
ทานอาหารพอเหมาะกับร่างกาย  จะง่ายต่อการเคลื่อนไหวในการท างาน  มีค ากล่าวว่า กินมากอายุสั้น  กินน้อย
อายุยืน   ทนหิวได้จะท าให้สุขภาพดี หมายความว่าทานแต่น้อย  มีค าสุภาษิตจีน ว่า โรคเข้าทางปาก  ภัยออก
จากปาก  โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยมากจะเข้าทางปาก เพราะทานอาหารเข้าไป เกิดการสะสมใน
ร่างกาย ส่วนค าว่าภัยออกจากปากนั้น เพราะปากมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งส าหรับพูด  พูดดีก็น าเรื่องดีมาใส่ตน  พูด
ไม่ดีก็น าภัยมาให้ตน 
 ๒.๗.๓ พักผ่อนเพียงพอ  มคีวามเพียรอยูเ่สมอ 
การท างานย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา สมควรที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อน เมื่อพักผ่อนหายเหน่ือยแล้ว 
ต้องมีความเพียรในการท างานต่อไป 

                                                 
5 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖ 



๑๑๑๐ 
 
  ๒.๗.๔  คงแก่เรียน  เพียรหาความรู ้
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้มาได้จากหลายทางด้วยกัน เช่น เรียนรู้ในห้องเรียน  การอบรม  การ
ประชุมสัมมนา การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต  การแลกเปลี่ยนแนวคิดจากการพูดคุย การเรียนรูจ้ากธรรมชาติ  
การอ่านหนังสือ เป็นต้น  เพราะความรู ้ท าให้คนมีค่ามากขึ้น  ความรู้ท าให้สินค้ามีค่ามากขึ้น  ความรู้ท าให้การ
บริการมีค่ามากขึ้น  ความรู้ท าให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม  ความรู้ท าให้คนท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน และ ความรู้ท า
ให้คนมีมุมมองใหม ่
  ๒.๗.๕ พิจารณาจิต  เป็นมติรกับความดี   
การควบคุมจิต เป็นเรื่องที่ส าคัญ สติต้องอยู่กับปัจจุบัน  จะได้ยินอยู่เสมอว่าต้องมีสมาธิ  ท างานก็ต้องมีสมาธิ 
เรียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิ เล่นกีฬาก็ต้องมีสมาธิ  ขับรถก็ต้องมีสมาธิ  อย่างนี้เป็นต้น สมาธิก็คือมีสติอยู่เสมอ
นั่นเอง พิจารณาจิต เป็นมิตรกับความดี  ค าว่า ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูที่ถาวร  อาจจะใช้ได้ไม่เสมอไป มิตรแท้นั้นมี
อยูจ่ริง คือ ความดี 
 

๓. การพิชิตปญัหาและอุปสรรคในการท างาน 
๓.๑ ท าความรู้จัก และเขา้ใจ  ปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้
   ๓.๑.๑ ปัญหาและอปุสรรค....มีไว้เพื่อลบัคมปัญญา 

 ดาบมีไว้ไม่ได้ใช้งานย่อมหมดความคม ปัญญาถ้าไม่ได้ใช้งานเหมือนดาบ ก็เหลือน้อยเต็มที ปัญหาและอุปสรรค 
เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของคน คนที่หนีปัญหาและอุปสรรคไม่ใช่บุคคลที่ฉลาด เป็นธรรมดาที่มนุษย์เรารัก
สุข เกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น แต่คนที่ฉลาดจะรักและท าความรู้จักสนิทสนมกับปัญหาและอุปสรรคอย่างถ่องแท้ ศึกษาท า
ความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคเพื่อลับคมปัญญาไปในตัว 
   ๓.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค......เป็นบิดาของนักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ 
 นักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายได้ฝ่าฟันและข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคมาแล้วทั้งนั้น ท าการทดลองนับ
จ านวนเป็น ร้อยครั้ง พันครั้ง กว่าจะประสบความส าเร็จ โดยอยู่บนพื้นฐานของความอดทน ความพากเพียรอุ ตสาหะ   
ความมีระเบียบวินัย จึงเคารพอย่างยิ่งนั่นคือปัญหาและอุปสรรคเทิดทูลไว้เหมือนบิดาผู้บังเกิดเกล้า 
 สิทธัตถะกุมาร ออกบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรม ประสบกับความทุกข์ใหญ่หลวง (ปัญหาและอุปสรรค) มองความ
ทุกข์เป็นเสมือนเส้นทางที่น าไปสู่พุทธะ ในที่สุดก็พบกับพุทธะ เพราะเข้าใจทุกข์ อันเป็นข้อแรกของอริยสัจสี่  อันมี  ทุกข์  
สมุทัย  นิโรธ  มรรค หลังจากที่ได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์พฤกษา กลางธรรมชาติแวดล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ ได้พระนามว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติ หวนนึกว่าต่อไปนี้เราจะเคารพใครเป็นอาจารย์ของเรา มองไม่เห็นใครที่เหมาะสมเป็น
อาจารย์ของตน มีอยู่อย่างเดียวคือ ธรรมะ ทุกข์ก็จัดว่าเป็นตัวธรรมะเหมือนกัน จะเห็นว่าแม้แต่ความทุกข์ที่ทุกคนพากัน
เกลียดชัง  แต่พระพุทธเจ้ากับยกย่องให้เป็นอาจารย์ของตน 
 ๓.๑.๓ ปัญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่เข้มแข็ง 

         คนที่เขม้แข็ง โดยเฉพาะจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา มองปัญหาและอุปสรรค เป็นเสมือน งานของตน ที่
จะต้องใช้บทบาทและหน้าที่  ส าหรับขบคิดแก้ไขหาทางออก 
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 ตามค ากล่าวของ อับราฮัม  มาสโลว์  ได้กลา่วไว้ว่า “ คนที่สามารถใช้คอ้นตอกตะปูได้เก่ง มักจะมองเห็นปัญหาทุก
ปัญหาเป็นตะปู” 6 

 ๓.๑.๔ ปัญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่รู้เท่าทัน 
 คนที่รู้เท่าทันมัน (ปัญหาและอุปสรรค) เช่น พุทธเจ้า  ศาสดา  นักประดิษฐ์  นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว 
 มรดกที่ ๙๖7 : เพชรในหัวคางคก คือความดับทุกข์ ที่หาพบในความทุกข์ เสมือนการดับไฟ ก็หาพบที่ไฟนั่นเอง. 
จงรู้จักความลับข้อนี้ ด้วยกันทุกคนเถิด, มิฉะนั้นจะหาไม่พบสิ่งที่ควรพบตามธรรมชาติทั่วไป. 
 วิเคราะห์ ค าว่า เพชรในหัวคางคก หัวคางคก มองดูน่ากลัว น่าเกลียด มีพิษเคลือบอยู่ตามผิดของมัน เปรียบ
เหมือนปัญหาและอุปสรรค ความทุกข์ยากล าบากในชีวิต หรือ การท างาน ส าหรับคนที่มองการท างานเป็นเรื่องน่าเบื่อ 
เพชร มีความสวยงามใคร ๆ ก็อยากจับจองเป็นเจ้าของ เปรียบเหมือนสัจธรรมความหลุดพ้น หรือความดับทุกข์ แต่คนที่
จะเข้าถึงความหลุดพ้น หรือความดับทุกข์ได้ ต้องรู้วิธีที่จะเอาเพชรในหัวคางคกได้อย่างไร ต้องศึกษาและเข้าใจความทุกข์
ให้ถ่องแท้ แจ่มแจ้ง เสมือนการดับไฟ  ก็ต้องรู้วิธีของการดับไฟ คือ ไฟเกิดจากอะไร มีสิ่งใดบ้างที่ใช้ดับไฟได้ 
     ๓.๒ ฮอนด้าได้บันทึกความส าเร็จในชีวิตของเขา ๕ ประการ8 

๑) จงมีความสุขในการท างาน 
๒) จงเห็นคุณค่าของการค้นคว้าวิจัยและการท างานหนัก 
๓) จงมีความใฝ่ผันและแจ่มใสอยู่เสมอ 
๔) จงสร้างจังหวะ ในการท างานให้ราบรื่นและกลมกลืนกัน 
๕) จงยึดมั่นในหลักการ  ค้นหาความคิดใหม่ ๆ  และอุทิศเวลา เพ่ือพัฒนางานอย่างเต็มที ่
วิเคราะหแ์นวคิดของฮอนด้า ถ้าคนเรามีความสุขจากการท างาน  แสดงว่าบุคคลคนนั้นเห็นคุณค่าของงาน มีไฟใน

ตัว รู้หน้าที่ของตนเอง มองการท างานโดยการเรียนรู้จากธรรมชาติ สรรพสัตว์แม้แต่ มด แมลง ก็ท าหน้าที่ของตนอย่างแข็ง
ขันและมีระเบียบวินัยในกลุ่มของพวกมัน มนุษย์เป็นสัตว์ที่ท างานมากกว่าสัตว์ทั้งหมด มนุษย์ควรมองการท างานเปรียบ
เหมือนก าลังเล่นกีฬา สนุกกับเกมส์กีฬา สร้างจังหวะในการท างาน 
    ๓.๓ แนวคิดของคนญี่ปุ่น9   

ความยากจนนั้น  ท าให้คนเจ็บปวด  
ความเจ็บปวด  ท าให้คนคิด  
ความคิด   ท าให้คนฉลาด  
ความฉลาด  ท าให้เศรษฐกิจดี  
การมีเศรษฐกจิด ี ท าให้มีอิสระ  
การมีอิสระ  ท าให้มีความสขุ    

                                                 
6 สตีเฟ่น  อาร์  โควี่. 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (THE 7 HABITS  OF  HIGHLY  EFFECTIVE  PEOPLE)   แปลโดย สงกรานต์ 

จิตสุทธิภากร และ คณะ. กรุงเทพมหานคร:     ซี-เอ็ด      ยูเคชั่น,๒๕๔๘.  หน้า ๑๖๐. 
7 พระธรรมโกศาจารย์.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘, หน้า ๓๗ 
8 อ านาจ เจริญศิลป์.ท่องญี่ปุ่น. (กรงุเทพมหานคร : รุ่งแสง,) ๒๕๓๖. หน้า ๗๙. 
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕. 
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หลักการนี้เป็นวิธีคิด เป็นหลักส าหรับแก้ไขปัญหาของมนุษย์  ความยากจน ท าให้คนเจ็บปวด แต่คน ๆ นั้นต้อง
เป็นคนฉลาด ถึงจะคิดได้ เมื่อความยากจนท าให้เจ็บปวดแล้วก็ต้องคิดหาทางออกให้ได้ ไม่ใช่เครียด หาทางออกในสิ่งที่ไม่
สมควร เช่น ด่ืมสุรา มุ่งสู่อบายมุข เป็นต้น  ความคิดท าให้คนฉลาดหาหนทางออก หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้  เพราะคนฉลาด
สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ท าให้เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น  เมื่อเศรษฐกิจดี มีรายได้เพิ่ม ท า
ให้เกิดความเป็นอิสระ มนุษย์มีความเป็นอิสระ ความสุขก็เกิดขึ้น 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานด้วยการบริหารเวลาและงานตามรูปแบบ   ขงเบ้ง 

เล่าปี่ “ท่านบรหิารเวลาและแยกแยะงานด้วยวิธีใด” 
“เดิมข้าคิดว่าคือแมลงวันไม่มีหัวมีอยู่ตัวเดียว แต่หลังการใช้ระบบมอบหมายงาน กลับกลาย เป็นว่าปัจจุบันมีแมลงวันหัว
ขาดเป็นฝูง” เล่าปี่ ปรึกษากับขงเบ้งบอกลักษณะของการท างานที่ยังมีความผิดพลาดอยู่ เมื่อก่อนมีความผิดพลาดน้อย แต่
หลังจากใช้ระบบมอบหมายงาน กลับกลายเป็นว่ามีความผิดพลาดมากกว่าเก่า 

ข ง เ บ้ ง ชี้ ไ ป ที่ ถั ง เ ห ล็ ก กั บ ก อ ง วั ส ดุ ที่ ท ห า ร ไ ด้ เ ต รี ย ม ไ ว้ ที่ มุ ม ห้ อ ง  พ ร้ อ ม ก ล่ า ว ว่ า 

“ค าตอบของการบริหารขั้นสูงอยู่ในถังเหล็กใบใหญ่นี้แหล่ะ” 

ความจุของถังนี้เปรียบเสมือนขีดความสามารถของคน ๆ หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง คนเรานั้นมีขีดความสามารถที่
แตกต่างกัน และในแต่ละช่วงเวลา โอกาส ก็ไม่เหมือนกัน  

๔.๒ เทคนิคการบริหารงานสามารถแบ่งเป็นสามขั้น คือ สูง กลาง และ ต่ า 

  ๔.๒.๑ ขั้นต่ า  เน้นการใช้เศษกระดาษบันทึก ต้องมีการบันทึก เพราะเวลาผ่านไป อาจหลงลืมได้ลักษณะของ

งานไม่เหมือนกัน มีความส าคัญ ไม่ส าคัญ เร่งด่วน ท าก่อน  ท าหลัง อย่างนี้เป็นต้น 

๔.๒.๒ ขั้นกลาง  ใช้ตาราง ถ้าในยุคปัจจุบันอาจมีโปรแกรมประจ าวัน ซึ่งสะท้อนความส าคัญของการวางแผน 

การเตรียมตัวส าหรับปฏิบัติงาน  

 ๔.๒.๓ ขั้นสูง  เน้นการจัดการโดยแบ่งแยกประเภทของหน้าที่การงานตามดีกรี ของคนและงานตลอดถึงเวลาใน

การปฏิบัติ เน้นการใช้แผนด าเนินงาน ตามความส าคัญของงาน เพื่อพิจารณาล าดับความเร่งด่วนในการจัดการกับงาน 

 

เทคนิคการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบของขงเบ้ง 

     งาน เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน 
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    ส าคัญ                ก้อนกรวด                ก้อนหิน 
 -วิกฤติการณ ์

-ปัญหาที่ประชิดตัว 
-งานที่มีก าหนดแน่นอน 

 

-โครงการใหม่การริเริ่มใหม ่
-กฎระเบียบ 
-การปฏิรูปประสิทธิภาพการผลิต 
-การสร้างความสัมพันธ์กับหุน้ส่วน 
-มาตรการการป้องปราบ 

    ไม่ส าคัญ เม็ดทราย                  น้ า 
 -รับรองแขกที่ไม่ได้รับเชิญ 

-จัดการกับจดหมาย เอกสาร ทั่วไป 
-เข้าประชุมทั่วไป 
-การประชุมและกิจกรรมทั่วไป 
 ที่ไม่ส าคญั 
 

-งานจุกจิกทั่วไปท าไม่ท าก็ได้ 
-งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไปที่ไมจ่ าเป็น 
-กิจกรรมที่น่าสนใจทั่วไป 

 

๔.๓ ขงเบ้งแบ่งลักษณะของงาน ออกเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ 

  ๔.๓.๑ ก้อนกรวด  ลักษณะของงานเปรียบเหมือนกับงานที่ส าคัญและเร่งด่วน   

ปัญหาที่ประชิดตัว งานที่มีก าหนดการแน่นอน งานที่ต้องรีบแก้ไข ปล่อยไว้เป็นปัญหากับองค์การต้องใช้ทักษะและ
ความสามารถ 
           ๔.๓.๒ ก้อนหิน ลักษณะของงานเปรียบเหมือนกับงานคือภาระที่ส าคัญแต่ไมเ่ร่งด่วน  เป็นลักษณะของโครงการ
ที่มีความส าคญัอาจไม่เร่งด่วน ค่อยท าค่อยไป แต่ก็ต้องเสร็จตามก าหนดการ การพัฒนาคุณภาพการผลิตเป็นงานลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป การสร้างความส าคัญกับหุ้นส่วน การสร้างพันธมิตร เป็นลักษณะงานที่ส าคัญองคก์ารต้องมีเครือข่าย มี
เพื่อน ไม่สามารถอยูค่นเดียวไดก้ารสานสัมพันธ์กับหุ้นส่วนจึงค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกัน 
         ๔.๓.๓ เม็ดทราย ลักษณะของงานเปรียบเทียบได้กับภาระที่เร่งด่วนแต่ไม่ส าคัญ   เช่น การรับรองแขกที่ไม่ได้รับ
เชิญ ต้องท าการต้อนรับ งานเอกสาร จดหมายทั่วไป  ควรจัดการกับสิ่งเหล่านี้ เพราะอาจจะกลายเป็นงานที่ส าคัญและ
เร่งด่วนก็ได้ การเข้าประชุมและกิจกรรมทั่วไป ผู้บริหารอาจมอบหมายใหผู้้อื่นไปแทน เพราะงานหลัก ประเภท ก้อนกรวด 
ก้อนหินยังรออยู่ 

๔.๓.๔ น้ า ลักษณะของงานเปรียบกับงาน คือหน้าที่ที่ไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน เช่น งานจุกจิกทั่วไป ท า ก็ได ้ไม่

ท า ก็ได ้ งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไปที่ไม่จ าเป็น  กิจกรรมที่น่าสนใจทั่วไป ถ้าสนใจงานประเภทนี้มากไป อาจท าให้งานใหญ่

เสีย  หรือท าไม่ทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
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การสาธิต เปรียบเทียบงานกับวัตถุ ๔ ชนดิ ถังใบหนึ่งเปรียบเหมือนขีดความสามารถของคน ถ้าคนใส่ใจแต่งานเล็ก 

ๆ น้อย ๆ ที่ไม่เร่งด่วน และไม่ส าคัญ งานใหญ่ที่ส าคญั งานใหญ่ที่เรง่ด่วน อาจเสร็จไม่ทันเวลา หรือเสียงานไปเลยก็ได้ 

เปรียบเหมือน  การใส่น้ าลงไปในถังจนเต็มก่อน ทรายกใ็ส่ไม่ได้ น้ าจะล้นออก ก้อนกรวด ก้อนหิน ก็ใส่ลงไปในถังไม่ได้

เช่นกัน เพราะไม่มีพื้นที่ในถังนั้น  ในทางกลับกัน คนใส่ใจงานที่เร่งด่วน  งานที่ส าคัญ จดัการให้เสร็จก่อน และจึงมาจัดการ

กับงาน เล็ก ๆ น้อย ๆ ในภายหลัง เปรียบเหมือนการใส่ก้อนหินลงในถัง ยังเหลือพื้นที่ว่างส าหรับใส่ก้อนกรวด  ทราย และ

น้ าตามล าดับ วัตถุทั้ง ๔ ชนิด ก็จะอยู่ในถัง พอดีกับถังโดยไม่ล้นออกจากถัง 

๕. สรุป   
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน บุคคลต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง เคารพตนเอง   ไม่ดูหมิ่นตัวเอง    ใช้

ปัญญาเหนืออ่ืนสิ่งใด และ ใจต้องมีสมาธิในการท างาน 
 ลักษณะของคนที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง ต้องรักในการเรียนรู้  กล้าคดิ กล้าพูด กล้าแสดงออก  กล้าลงมือท า   
กล้าเสี่ยง   กล้าริเริ่ม  กล้าน า  พร้อมด้วยความฉลาดทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ความฉลาดทางร่างกาย  ความฉลาดทางปัญญาหรือเชาวน์ปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
อันเป็นความฉลาดที่มนุษย์ต้องพยายามฝึกฝนบ่อย ๆ  ก าจัดความกลัว ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึน้เอง    เอาชนะมัน
ให้ได้อย่ากลัว   

เบิกอรุณ ด้วย  พุทธะ  ผู้รู ้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน   ส าหรับวันท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุณสมบัติที่ครองโลก  สี่อย่าง  ที่น าไปสู่การสร้าง  ต านาน อันเป็นแนวคิด ของ สตีเฟ่น อาร์  โควี่.  คือ  มีวิสัยทัศน์ 

ได้แก่ อุดมคต ิ  มองการณ์ไกล รู้จกัคาดการณ์ เชื่อในความสามารถของตน  ช่างฝัน  นกับุกเบิก  นักปรัชญา ตั้งความ
คาดหวัง  ผู้ประสบความส าเร็จ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดนอกกรอบ  มีความหวังเสมอ  มีวินัย ได้แก ่   เท้าติดดิน  มุ่งมั่นจริงจัง  
เป็นนักท า  เสมอต้นเสมอปลาย  รู้จักริเริ่ม  เป็นนายตนเอง  ไม่ย่อท้อ  ท างานหนัก  พูดจริงท าจริง  พร้อมเสียสละ    มี
วินัยในตนเอง  เก่งกาจสามารถ  คงเส้นคงวา  เด็ดเดี่ยว  มีไฟในตัว ได้แก่  มองโลกแง่ดี มีความหวัง  ประสานพลงั  กล้า
หาญ  หนักแน่แน่วแน่  ไม่กีดกันรังเกียจ  มั่นใจ  ไม่ขลาดกลัว  กล้าเผชญิ  ไว้ต่อความรู้สึกของคนอ่ืน  สนุกสนาน  จูงใจคน
เก่ง  มีอิทธิพลในทางที่ติดต่อกับบคุคลอื่น เห็นความส าคัญของคน  มีอารมณ์ขัน  กระตือรือร้น   และ   มีมโนธรรม  ได้แก ่
รับรู้ได้เอง  รู้จักรับผิดชอบ  มีศีลธรรม  ชาญฉลาด  ซื่อสตัย์สุจริต  เอื้ออารี  ถ่อมตน  ยุติธรรม  มีจริยธรรม  มีแรงบันดาล
ใจ  ใจกว้าง  เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  ให้เกียรตผิู้อื่น    มุ่งอุดมการณ์ 
—  สุตธรสูตร   สูตร  ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

๑) ใช้ชีวิตเรียบง่าย  จ่ายด้วยความสันโดษ  ๒) ทานอาหารพอเหมาะกับร่างกาย   
๓) พักผ่อนเพียงพอ  มีความเพียรอยู่เสมอ ๔) คงแก่เรียน  เพียรหาความรู้  ๕) พิจารณาจิต  เป็นมิตรกับความดี  
เป็นหลักปฏิบัติที่ครบวงจรส าหรับการด าเนินชีวิต 
 



๑๑๑๕ 
 
  การพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ต้องท าความรู้จัก  และเข้าใจปัญหาและอุปสรรค เมื่อมีความเข้าใจ จะ
เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้แน่นอน  ต้องท าความเข้าใจ สังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค ดังน้ี 

ปัญหาและอุปสรรค......มีไว้เพื่อลับคมปัญญา 
ปัญหาและอุปสรรค......เป็นบิดาของนักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร ์
ปัญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่เข้มแข็ง 
ปัญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่รู้เทา่ทัน  
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานด้วยการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบขงเบ้ง ใช้เทคนิคการ

บริหารงานสามารถแบ่งเป็นสามขั้น คือ ขั้นสูง  ขั้นกลาง และ ขั้นต่ า แบ่งลักษณะของงาน ออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ งาน
ประเภทก้อนกรวด  งานประเภทก้อนหิน  งานประเภทเม็ดทราย และ งานประเภทน้ า โดยใช้เกณฑ์ คือ งานส าคัญ งาน
เร่งด่วน งานไม่ส าคัญ และ งานไม่เร่งด่วน  เป็นตัวช้ีวัด 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. หนังสือภาษาไทย   
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๒. หนังสือแปล 
สตีเฟ่น  อาร์  โคว่ี. 7 อุปนิสยัพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสงู (THE 7 HABITS  OF  HIGHLY 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการท างานประจ าวันปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากภายใต้ระบบการค้าเสรี 
ดังนั้นแต่ละองค์การต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้  โดยอาศัยปัจจัยในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material และ Management 
ในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะท าให้องค์กรด าเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า 
องค์กรจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดโดยน าหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมาก  
 

ค าส าคญั : การจัดการการเงิน, การจัดการ   
 

Abstract 
This article is intended for those interested in General who need to have 

knowledge about the management to be based on the current workday business 
faced a very high competition under the free trade system. Therefore, each 
organization must adapt to be able to beat the competition. By virtue of key 
operational factors which are familiar with the ๔ M's is a Man, Money, Material, and 
current Management would be inadequate if the organization wants to make 
operations and growth. The Organization must have news or information that is fast 
and modern, especially information technology (Information Technology) 
organization establishes these factors limited, efficiency and maximum benefit by 
using management principles in every factor which is considered to be necessary 
and is extremely important. 

 

Keywords : Financial management, management 
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๑๑๑๗ 
 

๑. บทน า 
          ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การ
ต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้  โดยอาศัยปัจจัยในการด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่ง
แต่เดิมจะคุ้นเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material และ Management ในปัจจุบันคงจะ
ไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะท าให้องค์กรด าเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า องค์กรจะต้องมี
ข่าวสารหรือข้อมูลที่ รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดโดยน าหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมาก  
 
๒. การจัดการการเงิน 

การจัดการการเงิน หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมก ากับ
กิจกรรมทางการเงินเช่นการจัดซื้อ และการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กร ซึ่งใช้หลักการ
บริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององค์กร 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
๑. การตัดสินใจลงทุนรวมถึ งการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เรียกว่า Capital 

budgeting) การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการลงทุนที่
เรียกว่าการท างานด้านการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกัน และจะมีความส าคัญๆ อย่างมากส าหรับ
บริษัท หรือ องค์กรที่มีเงินสดเยอะๆ ในแต่ละเดือน หรือ ไตรมาส แต่เป็นเงินสดแบบหมุนเวียน
เร็ว การบริหารงานแบบลงทุนระยะสั้น จะมีความส าคัญๆ อย่างมาก 

๒. การตัดสินใจทางการเงิน  จะเป็นการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุนจาก
แหล่งต่างๆ  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ และค่าใช้จ่ายที่เป็น
ต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการบริหาร เช่น เป็นเงินกู้ระยะยาว หรือ ระยะสั้น  หรือ ผลตอบแทน
จากการลงทุนที่คาดหวังที่จะได้รับ เป็นต้น 

๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทน  ผู้จัดการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการกระจายการลงทุน และการบริหารผลก าไรที่ เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเหล่านั้น  ซึ่งก าไรสุทธิ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ 

- เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น และ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และเป็นธรรม 

-ก าไรสะสมขององค์กร จะต้องพิจารณาให้มีปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอส าหรับ
การวางแผนการขยายงานในอนาคตขององค์กร หรือ บริษัท โดยจะต้องมีการพิจารณาร่วมกับ
ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายการผลิต และ ผู้บริหารระดับสูง  

 
 



๑๑๑๘ 
 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน  
การจัดการทางการเงินมักจะมีความกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น 

การกู้ยืม หรือ การควบคุมการใช้จ่ายของเงินทุน ซึ่งสามารถแบ่งวัตถุประสงค์การจัดการทาง
การเงินออกเป็น ดังนี ้

๑. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า คุณมี เงินทุนเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจหรือ
บริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

๒. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า ผลตอบแทนที่คุณได้รับจากการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ หรือ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผลที่
เพียงพอและคุ้มค่ากับการลงทุน 

๓. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า การลงทุนในโครงการต่างๆ หรือ กิจการต่างๆ 
ภายในองค์กร และบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของการเบิก
จ่ายเงินไปใช ้

๔. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า เงินทุนที่มีอยู่ถูกใช้ในธุรกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
และถูกต้องตามมาตรฐานการลงทุนทางการเงิน และได้ผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

๕. การบริหารเงินเพื่อให้แน่ใจว่า แผนการลงทุนต่างๆ ที่ได้ท าการวิเคราะห์อย่ าง
ยากเย็นแสนเข็ญ ได้ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ และได้รับผลตอบแทนคุ้มกับการวางแผนไว้
ล่วงหน้า มีความถูกต้องแม่นย า หรือ มีความผิดพลาดในส่วนใด จะได้น ากลับมาแก้ไขปรับปรุง
ส าหรับการวางแผนทางการเงินในครั้งต่อๆ ไป 

ฟังก์ชั่นของการจัดการทางการเงิน 
๑. การประมาณค่าของความต้องการของการลงทุน : ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะเป็น

ผู้ท าหน้าที่พยากรณ์และท าการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามผลตอบแทน
ทางการเงินขององค์กร หรือ บริษัท และจะต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการเงิน ให้มี
ความเหมาะสม กับปริมาณเงินทุนขององค์กร หรือ บริษัท 

๒. ความมุ่งมั่นในการลงทุน : เมื่อผู้จ้ดการฝ่ายการเงินได้ท าการวางแผนการลงทุน ใน
องค์ประกอบต่างๆ ด้วยสัดส่วนทางการเงินที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในแต่ละประเภท 

๓. แหล่งที่มาของเงินทุน : ส าหรับการเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทฯ มีทางเลือก
มากมาย เช่น การขายหุ้นสามัญบริษัท การขายหุ้นกู้ระยะกลาง และระยะยาว การกู้ยืมธนาคาร 
และสถาบันการเงิน 

๔. แผนการลงทุนของบริษัทฯ :  ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย และให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 



๑๑๑๙ 
 

๕. การบริหารก าไรส่วนเกินต่างๆ : ผู้จัดการฝ่ายการเงินจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
บริหารเงินทุนของบริษัท หรือ องค์กร ที่เป็นก าไรส่วนเกินที่เป็นทั้งระยะสั้นๆ และระยะกลาง 
เช่น บริษัท ABC ท าธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภค เปิดด าเนินการ ๒๔ ชั่วโมง ท าให้มีเงินสด
หมุนเวียนเข้ามาในกิจการเป็นจ านวนมาก เพราะมีหลายสาขา ผู้จัดการฝ่ายการเงินมีหน้าที่ต้อง
บริหารการลงทุนด้านเงินสดที่มีมากและคงอยู่ในระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ
ปลอดภัยเพราะเป็นเงินทุนระยะสั้น 

๖. การควบคุมทางการเงิน : ผู้จัดการทางการเงินไม่เพียงแต่ต้องวางแผนทางการเงิน
ภายในองค์กร หรือกิจการเท่านั้น แต่จะต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญๆ ส าหรับการวิเคราะห์และ
พยากรณ์อัตราเงินสดไหลเข้า และ อัตราเงินสดไหลออก ของกิจการให้ได้ด้วยความแม่นย า 
ถูกต้องตามช่วงเวลาต่างๆ 
 
๓. รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน (The Financial Staff’s Responsibilities) ไม่
ว่าธุรกิจจะมีรูปแบบองค์กรเป็นอย่างไรก็ตาม จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ 
ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่หลักในการบริหารเพื่อท าให้เกิด มูลค่าเพิ่มแก่กิจการ นั่นหมายถึงการบริหาร
เพื่อให้เกิดผลก าไรและขยายกิจการให้เกิดความเจริญ เติบโตในอนาคตอันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด
แก่กิจการ (Maximizing Value of the Firm) ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินจะ
มี ๕ ประการคือ 

- หน้าที่ในการพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning) 
- หน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financing Decision) 
- หน้าที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control) 
- หน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรท าการติดต่อกับตลาดการเงิน (Dealing with the 

Financial Market 
- หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)๑ 

 
๔. หน้าที่ในการพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning)  

ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่ในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงิน ซึ่งการพยากรณ์และการวางแผนสามารถ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ การพยากรณ์และการวางแผนการเงินระยะสั้น การพยากรณ์และการ
วางแผนการเงินระยะยาว เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสดของกิจการว่า

                                                            
๑ จิรัตน์ สังข์แก้ว, การลงทุน, พิมพ์ครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๓), หน้า ๒๔๓ 
 



๑๑๒๐ 
 

เป็นอย่างไร ในแต่ละเดือนมีเงินสดส่วนเกินหรือเงินสดขาดมือจ านวนเท่าใด ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนว่าถ้าในเดือนที่กิจการมีเงินสดส่วนเกินควรน าเงินไปลงทุนอย่างไร หรือเดือนใดที่
เงินสดขาดมือ ควรจัดหาเงินสดมาจากแหล่งใด การพยากรณ์และวางแผนการเงินระยะสั้นนี้ช่วยให้
กิจการได้ใช้เงินทุนระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ซึ่งกิจการต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  โดยให้
ผลตอบแทนในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องท าการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนข้อมูลที่
น ามาประกอบการตัดสินใจต้องเป็นข้อมูลที่มีความแม่นย าเพื่อให้การวิเคราะห์นั้นตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุด จึงสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕. หน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financing 
Decision) 

ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริหารการเงินแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือปัญหาการตัดสินใจระยะสั้น 
เช่น ปัญหาในกรณีที่กิจการจะท าการผลิตชิ้นส่วนเอง หรือซื้อปัญหาว่าควรขายสินค้า หรือผลิตต่อ
แล้วขาย หรือปัญหาว่าควรยกเลิกสินค้าที่มีผลขาดทุนหรือไม่ปัญหาการตัดสินใจระยะยาวซึ่ง
หมายถึงโครงการลงทุนต่าง ๆ  เช่น การสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อทดแทนโรงงานเดิม  การผลิต
สินค้าใหม่เพิ่มเติม เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาว  การตัดสินใจจะมีประเด็นที่
ส าคัญอยู่ ๒ ประการคือ การ ตัดสินใจจัดหาเงินทุน และการตัดสินใจใช้เงินลงทุน โดยมีหลักการว่า 
ในการจัดหาเงินทุนควรเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ าที่สุดและความเสี่ยงต่ าที่สุด  โดยเงินทุนจะ
ได้มาจากหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  ซึ่งเงินทุนจากส่วนนี้จะมีต้นทุนในรูปของดอกเบี้ยจ่ายซึ่งจะต่ า
กว่า เงินทุนจากส่วนของเจ้าของที่จะมีต้นทุนในรูปของเงินปันผลหรือก าไร(ขาดทุน) นอกจากนี้ความ
เสี่ยงก็ต่ ากว่าด้วย๒ 

การตัดสินใจน าเงินทุนไปใช้ แบ่งออกเป็น ๒ ทางคือ ใช้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะ
ท าให้กิจการมีสภาพคล่องสูง  แต่ความสามารถในการท าก าไรจะต่ ากว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร 

 
๖. หน้าที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control)  

ในการปฏิบัติงานผู้บริหารการเงินจะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการ
เพื่อมั่นใจว่ากิจการจะมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  การตัดสินใจทุก ๆ ด้านของกิจการ
จะต้องมีส่วนสัมพันธ์หรือมีผลกับเรื่องของการเงินเสมอ เช่น การตัดสินใจด้านการตลาดเกี่ยวกับการ

                                                            
๒ จรินทร์ เทศวาณิช, เงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ด 

ยูเคชั่น จ ากัด  (มหาชน), ๒๕๓๕). หน้า ๑๖๘ 
 



๑๑๒๑ 
 

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีผลกระทบต่อความต้องการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบต่อความต้องการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินลงทุนจาก
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบต่อนโยบายสินค้าคงคลังและความสามารถในการใช้ก าลังการ
ผลิตอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานเหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยการ
ประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการวางแผนอัน
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการด าเนินงานโดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม ่๓ 
 
๗. หน้าที่ในการเป็นตัวแทนองค์กรทาการติดต่อกับตลาดการเงิน (Dealing with 
the Financial Market)  

ผู้บริหารการเงินจ าเป็นต้องติดต่อตลาดการเงินเพื่อการระดมทุน  โดยสามารถแบ่งตลาด
การเงินออกได้เป็น๒ ตลาดดังนี้  ตลาดการเงิน (The Financial Market) ตลาดเงิน(Money 
Market) ตลาดทุน (Capital Market)  ท าหน้าที่ในการระดมเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุการช าระหนี้ 
ไม่เกิน ๑ ปี แหล่งเงินทุนหรือสถาบันที่ท าหน้าที่เป็นตลาดเงินได้แก่  เจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี 
(overdraft account) ตลาดรับซื้อคืน (Reperchase Market ) แต่ละตลาดมีหน้าที่ในการระดม
เงินทุนหรือจัดหาเงินทุนให้แก่ธุรกิจโดย ท าหน้าที่ในการระดมเงินทุนระยะยาวที่มีอายุการช าระหนี้
เกิน ๑ ปี  โดยมีแหล่งเงินทุน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดOTC๔   

ดังนั้นการที่ธุรกิจจัดหาเงินทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าจะน าเงินไปลงทุนอะไร ถ้า
ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน  แต่ถ้าต้องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดทุน  โดยพิจารณาเงินทุนแต่ละแหล่งว่ามีต้นทุนของเงินทุนและความ
เสี่ยงเป็นอย่างไร  ซึ่งผู้บริหารควรเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนและความเสี่ยงต่ าสุด 
 
๘. หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 กิจการทุก ๆ แห่งต้องเผชิญกับความเสี่ยง ๒ ลักษณะ คือ  

๑. ความเสี่ยงนอกระบบ (Unsystematic Risk)  เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กร 
และองค์การสามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์กรว่ามีความสามารถบริหารงานเพื่อขจัด
ความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด เช่น ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ  

๒. ความเสี่ยงภายในระบบ (Systematic Risk)  ความเสี่ยงอันเกิดจากภายนอกกิจการ 
เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้  ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางหรือแนวโน้มการ

                                                            
๓ สุมาลี จิวะมิตร. การบริหารการเงิน . พิมพ์ครั้งที่  ๔.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๗. 
๔ จิรัตน์ สังข์แก้ว, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๖. 



๑๑๒๒ 
 

เปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate) หรืออัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรา (Foreign Exchange Rate) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประชากรศาสตร๕์  

ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ  สามารถจัดตั้งได้หลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ 
ลักษณะและขนาดของเงินทุน  หรือขอบข่ายความต้องการในการบริหารงานของเจ้าของกิจการ  
โดยแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนการจัดตั้ง ลักษณะองค์กรตลอดจนข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่ส าคัญ ๓ รูปแบบคือ  
 ๑. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) 

๒. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
๓. บริษัท  (Company) 

 
๙. กิจการเจ้าของคนเดียว(Sole Proprietorship) 

แหล่งเงินทุนในส่วนของเจ้าของกิจการจะได้มาจากเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
เท่านั้น ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับกิจการขนาดเล็กโครงสร้างองค์กรไม่ยุ่งยากซับซ้อน และกิจการจะมี
สภาพเป็นบุคคลธรรมดา   

ข้อด ี 
๑.รูปแบบองค์กรไม่สลับซับซอ้น 
๒. ง่ายต่อการจัดตั้งเพราะไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและใช้เงินทุนต่ า 
๓. เสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา ซึ่งจะท าให้กิจการเสียภาษีต่ าลง 
๔. การตัดสินใจในการบริหารงานสะดวกและรวดเร็วเพราะขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการเพียง

คนเดียว 
๕. กรณีที่กิจการมีผลก าไร  ก็จะเป็นของเจ้าของเพียงคนเดียว  
ข้อเสีย 
๑.กิจการเจ้าของคนเดียวมีเงินทุนจ ากัด 
๒. เนื่องจากเงินทุนมีจ ากัด การขยายกิจการจึงท าได้ยาก 
๓. โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีน้อย 
๔. กรณีที่กิจการมีผลขาดทุน เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบผลขาดทุนแต่เพียงผู้เดียว 
๕. ความรู้ความสามารถในการบริหารงานจ ากัดเพียงบุคคลคนเดียว คือเจ้าของกิจการ

เท่านั้น 
๖. ลูกจ้างของกิจการขาดความก้าวหน้า เนื่องจากกิจการขนาดเล็ก๖  

                                                            
๕ ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, รศ., การจัดการการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร:  ห้างหุ้นส่วนยงพล         

เทรดด้ิง, ๒๕๕๔), หน้า ๓๘. 
 



๑๑๒๓ 
 

ดังนั้นกิจการเจ้าของคนเดียวจึงถือเป็นรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประเภทแรก
และส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็ก  อย่างไรก็ตามธุรกิจไทยส่วนมากจะเริ่มจากกิจการเจ้าของคน
เดียวและแปรสภาพมาเป็นรูปของบริษัทในเวลาต่อมาเพื่อต้องการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่
กิจการ  เพราะกิจการเจ้าของคนเดียวจะมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน   เมื่อเทียบกับธุรกิจใน
รูปแบบอื่น ๆ 

 
๑๐. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 

กิจการที่เกิดจากการจัดท าข้อตกลงหรือสัญญาของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ว่าด้วยเรื่อง
ของการลงทุนร่วมกัน เพื่อประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันผลก าไรและผลขาดทุนอันเกิดจากการด าเนิน
กิจการ ซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนอาจจะมีขึ้นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การ
ร่วมลงทุนนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถน าเอาเงินสดทรัพย์สินอื่น ๆ หรือแรงงานมารลงทุนก็ได้  แล้วแต่
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ระบุไว ้ กิจการห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ 

๑. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

-  เกิดจากการร่วมทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
-  อาจตกลงกนัด้วยวาจาหรือจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได ้
-  ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จ ากัดจ านวน 
-  ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
-  การด าเนินงานภายใต้ธุรกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ช่ือห้างได้ 
-  ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
-  สามารถใช้ชือ่ห้างท าธุรกรรมต่าง ๆ ได ้
-  รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จ ากัดจ านวน  
-  ผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

๑. จ ากัดความรับผิดชอบในหนี้สินจ ากัดจ านวน 
๒. ไม่จ ากัดความรับผิดขอบในหนี้สิน  

  
 
 
 

                                                                                                                                                                       
๖ ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร, การจัดการระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๔๓. 
 



๑๑๒๔ 
 

๑๑. ห้างหุ้นส่วนสามญั , ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
  
ข้อดี  

๑.ง่ายต่อการจัดตั้ง เพราะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได ้ ขึ้นอยู่กับว่าจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนประเภทใด 

๒. สามารถจัดหาเงินทุนได้มากกว่ากิจการแบบเจ้าของคนเดียว เพราะเงินทุนได้มาจากผู้
เป็นหุ้นส่วน 

๓. ประสิทธิภาพในการบริหารสูงขึ้น  เพราะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
น ามาใช้ในการบริหารมิได้มาจากบุคคลเพียงคนเดียว 

๔..ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังกิจการห้างหุ้นส่วนต่ า 
ข้อเสีย  

๑.การที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป  ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนชนิดไม่จ ากัดความ
รับผิดชอบจะมีอ านาจในการบริหารงาน  ซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง และเกิดความล่าช้าในการ
ตัดสินใจ 

๒.  กรณีที่เป็นหุ้นส่วนประเภทรับผิดในหนี้สินของห้างโดยไม่จ ากัดจ านวนจะมีความเสี่ยง
สูงในการรับผิดชอบชดใช้หนี้สินของห้างด้วยสินทรัพย์ส่วนของตน 

๓.  อาจขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ถ้าหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตาย ถอนตัวหรือ
ประกาศยกเลิกกิจการตามกฎหมาย 
 
๑๒. บริษัท (Company) 

เป็นกิจการที่มีวิธีการระดมเงินทุนโดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น ๆ ละเท่า ๆ 
กัน  จ านวนหุ้นจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ  การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท
ได้รับความนิยมสูงสุด  เนื่องจากสามารถจัดหาหรือระดมเงินทุนได้ง่าย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑.บริษัทจ ากัด (Limited Company) 
๒. บริษัทมหาชนจ ากัด (Public Company) 
 

๑๓. บริษัทจ ากัด  
-ผู้ถือหุ้นไม่ถึง ๑๐๐ คนรวมทั้งนิติบุคคลด้วย 
- มูลค่าหุ้นไม่ต่ ากว่าหุ้นละ ๕ บาท 
- ผู้ถือหุ้นรับผดิชอบหนี้สินของบริษัทจ ากัดจ านวนเท่า 

ที่ลงทนุไป 
-ผู้เริ่มก่อการ ๗ คนขึ้นไป 



๑๑๒๕ 
 

๑๔. บริษัทมหาชนจ ากัด  
- มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึน้ไป รวมทั้งนิติบุคคล 
- ผู้ถือหุ้นรับผดิชอบจ ากัดไม่เกินค่าหุ้นที่ต้องช าระ 
- มีผู้ร่วมก่อการ ๑๕ คนขึ้นไป  

ข้อดี 
๑.ได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะธุรกิจในรูปแบบของบริษัท  จะมขีนาดกิจการค่อนข้าง

ใหญ ่ซึ่งจะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนต่อหน่วย 
๒. ผู้ลงทุนจะรบัผิดชอบจ ากัดจ านวนเท่ากับเงินที่ลงทุนในหุ้นง่ายต่อการเลิกลงทุน โดย

วิธีการขายหุ้นต่อให้แก่นักลงทุนรายอื่น ๆ 
๓. อายุของกิจการค่อนข้างต่อเนื่อง  เพราะกิจการในรูปของบริษัทมีฐานะเป็นนิติบุคคล

หากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถอนหุ้น  ตาย หรือผู้บริหารไรค้วามสามารถจะไม่มีผลท าให้บริษัทต้อง
เลิกกิจการ 

๔. สามารถระดมเงินได้ง่าย จึงมีความได้เปรียบในเรื่องขนาดของเงินทุน 
ข้อเสีย 

๑.การก่อต้ังท าได้ยาก เพราะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
๒. เสียค่าใช้จ่ายในการก่อต้ังสูง เพราะจะต้องเสียเงินค่าจดทะเบียนและเสียเวลา 
๓. ใช้เงินทุนคอ่นข้างสูง 
๔. จะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับกฎหมาย เพราะธุรกิจที่เกิดจากเงินลงทุนคนจ านวนมาก

ดังนั้นทางการจึงต้องเข้ามาก ากับดูแล  รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนรายย่อยเพื่อไม่ก่อให้เกิดการ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้ลงทุน 

๕. เสียภาษีซ้ าซ้อน คือ จะตอ้งเสียภาษีจากก าไรสุทธิของบริษัท อีกทั้งก าไรที่น ามาจ่าย
เป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  ก็จะต้องเสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง 

๖. จะต้องเปิดเผยข้อมูลประจ าปีให้สาธารณชนรับทราบ 
 

๑๕. ความสรุป 
การบริหารเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการท างานประจ าวันปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง

มากภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้  
โดยอาศัยปัจจัยในการด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material 
และ Management ในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะท าให้องค์กรด าเนินงานอยู่ได้และมี
ความเจริญก้าวหน้า องค์กรจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) องค์กรต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยน าหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็น
และส าคัญเป็นอย่างมาก  

 



๑๑๒๖ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อกับการสาธารณูปการพอสรุปได้ว่า การสาธารณูปการ เป็นการลง
มือปฏิบัติงานสาธารณูปการ กระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปร่วมกันท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู่ คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ อย่างเหมาะสม ดังนั้นการบริหารจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
จ าเป็นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการชักจูงให้คนหันมาช่วยเหลืองานขององค์การเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน ให้ได้รับผลส าเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยที่ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า ผู้น า ผู้อ านวยการ และผู้ประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็น
งานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิ
การระดับวัด เป็นภารกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การ
บูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง 
การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัดนั่นเอง เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการสาธารณูปการไปประยุกต์ใช้ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในวันข้างหน้า ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการจัดการสาธารณูปการที่ได้มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

ค าส าคัญ : ปัญหา, แนวโน้ม, การจัดการ, สาธารณูปการ 
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Abstract 

The utilities are doing the work establishes. Social processes of individuals from 2 
people to share specific activities achieve the target. By relying on existing resources, and the 
process is money and how to appropriately so, process management, executives need to be 
used in both science and art. "To convince people to turn to the task of Organization for 
cooperation in the work. , A success based on the destination, perfectly appropriate for the 
situation. By the Executive to act as both a Chief leader. The Director and the Coordinator 
that there are different practices according to the job description. Construction and 
restoration work is delicate, as the main body of the monks, but the operator directly is the 
Abbot of enlightenment, which is the measure of the level of the mission to carry on the 
development of the temple. Side of buildings and the environment. Restoration is in the 
District of phutthawat and the monastery is construction mission. To repair. To provide the 
maintenance of an institution or a public measure celebrities. Prepare to bring knowledge 
and understanding In his contributions to management application in the propagation of 
Buddhism in order to solve the problem and to economic and social development is 
fundamental in the days ahead, the sample should be changed to be consistent with the 
trend of management utilities that have progress and change in the modern age. 
 
Keywords : The Problem, Trends, Management, Slum Dwellers Is Elaborated. 
 
 
๑. บทน า 

งานสาธารณูปการเป็นการให้บริการเกี่ยวกับระบบความจ าเป็นพื้นฐาน ด้านระบบ 
สาธารณูปโภคทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ระบบประปา สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องท าความ
เย็นและปรับอากาศ และงานเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ครุภัณฑ์ ถนน ฯลฯ เป็นต้น              
การกอ่สร้างปฏิสังขรณ์ นับเป็นหน้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพราะเป็น
การช่วยบ ารุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนสงฆ์ (คือที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์) ให้คงดีอยู่ตลอดไป 
รวมทั้งเป็นโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ที่งดงามตามคตินิยมของไทย ฝากไว้ในแผ่นดินให้
เป็นสมบัติของชาติต่อไปดังที่จะเห็นได้ว่า ศิลปกรรมของชาติ หลายลักษณะถูกสร้างสรรค์ไว้ในวัด 
เช่น โบสถ์ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดีย์ ตลอดไปถึงจิตรกรรม และลายวิจิตรต่าง ๆ ทางคณะสงฆ์ให้
ความส าคัญแก่งานในด้านนี้ถึงกับก าหนดให้เป็นองค์การหนึ่งในทาง ปกครองของคณะสงฆ์เรียกว่า
องค์การสาธารณูปการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อ สิ่งก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
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การบริหารเป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหารด าเนินการขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือชี้ถึง
ความส าเร็จและล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของ
ผู้บริหารนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการชักน าบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ
ร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน ๓ ประการคือ ทักษะด้าน
การท างาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะทางด้านความคิด นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลักใน
การด าเนินงานที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมา
ประยุกต์ใช้ 

การบริหารจัดการวัดให้คงสถานะแห่งความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความส าคัญใน
ความรู้สึกของประชาชน จึงเป็นความจ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องตระหนักให้ถ่องแท้  โดยเฉพาะการ
ประคองศรัทธาของประชาชนในถิ่นที่นั้นๆ ตลอดถึงความรู้สึกรู้สึกของบรรพชนที่ให้ความเชื่อมั่น
อย่างสูงส่งมาแต่บรรพกาล เจ้าอาวาสมีธุระ ภาระงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการวัด ทุกประการ
ล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถอันเป็นพิเศษของเจ้าอาวาสทั้งนั้น ดั้งนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า           
เจ้าอาวาส เป็นบุคคลและมีต าแหน่งพระสังฆาธิการเบื้องต้น ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงและความ
เจริญทางพระพุทธศสนา๑ 

การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่ เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้น
เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จ
พระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจ
กฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 

การบริหารคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารดีศาสนาก็มี
ความเจริญมั่นคง   การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับ
การแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ  รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ เพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ มีอ านาจรัฐ
และจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็น
เกณฑ์จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหาร
จัดการกิจการของคณะสงฆ์ ใน ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา

                                                 
๑คณะสงฆ์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  วัดปากน้ า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, เอกสารประกอบ

ค าบรรยาย การประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด  เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๘), หน้า ๓ 
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สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตามพระ
ธรรมวินัย๒ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม  มติ  ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม 

การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ 
คือด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะห์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การ
ลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
ควบคุมดุแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิทยาการด้านการบริหารและการจัดการก้าวหน้าไปมากคณะสงฆ์ควรจะได้ใช้
วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจ
อาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมือง กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่
คล่องตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย๓ 

จากภารกิจ ๖ ประการนี้ พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทหน้าที่มีความส าคัญในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระสังฆาธิการที่ได้รับมอบหมายให้สนองงานตาม
กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ๔์ 

ในยุคปัจจุบันนี้สถาบันทางศาสนาได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก  
เป็นผลให้เกิดความเสื่อมต่อศาสนา แม้มหาเถรสมาคมจะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด บทบาทของพรสงฆ์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการศึกษาอบรมและสั่ง
สอนพระธรรมวินัยที่เป็นบทบาทหลักแล้ว ยังมีบทบาทงานสาธารณูปการเป็นสิ่งท าให้เห็นจริงด้าน
ผลงาน พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวร ดังค ากล่าว
ที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไป ก็ด้วยการอาศัยพระสังฆาธิการเป็น
ส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการนั้นจะอยู่ใกล้กับประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพ
เลื่อมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารงานสาธารณูปการอีกด้วย 

งานสาธารณูปการ ก็เช่นกันเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่
จะต้องท าทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คง
สภาพเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด 

                                                 
๒พระเทพรัตนสุธี, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑.  
๓พระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔) หน้า ๓   

๔ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม   กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือพระสังฆาธิการ
และพระวินยาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕.  



๑๑๓๑ 
 

๒. ความหมายของสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ คือ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  การสาธารณูปการ 
หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้าง
และการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา  ๓๗๕ 
(๑) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการ ดังต่อไปนี ้

“สาธารณูปการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่าเป็น 
“ค านาม” หมายถึง “การก่อสร้างและการบรูณปฏิสังขรณ์” 

ส่วน “สาธารณูปการ” ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางในสมัยใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่ในปัจจุบัน
บทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 
เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการสาธารณูปการมีความหมายในการ
รวมกิจกรรมคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน กล่าวคือ  

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด  
การสาธารณูปการ ใน ๔ ความหมายนี้  ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าที่ เจ้าอาวาส     

มาตรา ๓๗๖ (๑) ว่า “บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยด”ี 

๓. ลักษณะงานสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ ตามความหมายที่กล่าวมานั้น ว่าโดยลักษณะงานมีลักษณะแตกต่าง
กันเป็น ๓ คือ 

๑. การกระท าด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์ รวมถึงการควบคุม ได้แก่ การ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นกิจการที่ต้องท าด้วยแรงความคิด กล่าวคือ การวางโครงงานให้
                                                 

๕กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มื อพระสั งฆาธิการ ว่ าด้วย
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า 
๒๙.  

๖กรมการศาสนา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๕), หน้า ๑๓-๑๔.  

 



๑๑๓๒ 
 

พอเหมาะกับกิจที่จะด าเนินการ เมื่อด าเนินการต้องใช้แรงงานและทุนทรัพย์และใช้หลักบัญชีควบคุม
ด้วย ใคร่ขอกล่าวถึงการวางโครงงานพอให้มองเห็น ความข้อนี้ ควรเริ่มการคิดท าแผนผังวัดให้พอ
เหมาะสมกับสภาพวัด กุฎี ซึ่งเป็นหลักของวัดไว้ที่ใด โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอสวดมนต์ หอระฆัง 
หอกลอง ถนนหนทาง สนามหลวง หญ้าและอื่นๆ ไว้ที่ใด แล้วเขียนแผนผังวัดเป็นหลักและเขียน
แบบแปลนสิ่งที่จะสร้างตามโอกาส และสิ่งที่จะสร้างขึ้นนั้นควรให้เป็นทรงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ หรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนาดใหญ่เล็กตามความคาดแหล่งทุนทรัพย์ เมื่อจะก่อสร้างต้อง
สร้างเสนาสนะต่างๆ ตามแผนผังที่ก าหนดไว้ และเสนาสนะที่สร้างขึ้นต้องให้เป็นไปตามแบบแปลน 
แม้การบรูณปฏิสังขรณ์ก็ถือแบบแปลนนี้เป็นหลักปฏิบัติ แต่ส่วนมากแผนผังวัดมักเขียนแล้วแต่คราว
ขออนุญาตสร้างวัด เมื่อเขียนแล้วต้องให้เป็นไปตามเดิม เว้นแต่มีการขยายบริเวณวัดให้กว้างขวาง
กว่าเดิม 

๒. การกระท าด้วยเอกสารรายงาน ได้แก่ การด าเนินกิจการทางด้านเอกสาร เช่น การ
ขออนุญาตสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอย้ายวัด ขอมีพระภิกษุจ าพรรษา และการขอยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ขออนุญาตเรี่ยไร การด าเนินกิจการเหล่านี้การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การขออนุญาตจัดงานวัดและการขออนุญาต
เรี่ยไร ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคมว่าด้วยการนั้น การอื่น ๆ มีการขออนุญาตสร้าง
วัด เป็นต้น ปฏิบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง บางเรื่องทางราชการเป็นเจ้าการ คณะสงฆ์เป็น
ส่วนประกอบ บางเรื่องคณะสงฆ์เป็นเจ้าการ ทางราชการเป็นเพียงส่วนประกอบ 

๓. การท าโดยการจัดประโยชน์ ได้แก่ การด าเนินการในการรักษาทรัพย์สินใช้จ่าย
ทรัพย์สินและการจัดประโยชน์ของวัด โดยตรงคือ การศาสนสมบัติ เป็นงานละเอียดอ่อน ต้องปฏิบัติ
ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่กล่าวมาเพียงแค่แยกลักษณะงานสาธารณูปการให้มองเห็น ส่วนรายละเอียดแห่งการ
ปฏิบัติจักแยกไว้ส่วนหนึ่ง 
๔. ผู้จัดการงานสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ ใน ๓ ลักษณะนี้ บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าที่เจ้าอาวาส
เพราะเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรง เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะ การบางอย่างเจ้าอาวาส
เริ่มแล้วผ่านการพิจารณาตามล าดับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และราชอาณาจักร บางอย่างเริ่มต้นจากเจ้า
คณะและหรือเจ้าหน้าที่ทางราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ บางอย่าง
ต้องยึดระเบียบแบบแผนทางคณะสงฆ์พอก าหนดผู้จัดการได้ดังนี ้

๑. เจ้าอาวาส 
๒. เจ้าคณะ 
๓. เจ้าหน้าที่ทางราชการอาณาจักร 
๔. ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ 
ทั้งนี้ ย่อมเป็นไปตามระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 



๑๑๓๓ 
 

 
๕. ปัญหาของการจัดการงานสาธารณูปการ  

งานการจัดการสาธารณูปการ เป็นการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการตามลักษณะที่       
แยกดังกล่าว ย่อมมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ คือ 
กิจการอันเกี่ยวกับการวัด กิจการของวัดอื่นๆ และการศาสนสมบัติของวัด  

การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้นใหม่ การซ่อมแซม
ของเก่าและการปรับปรุงตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่เดิมหรือที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ เพื่อให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี ้

๕.๑ ระยะเริ่มสร้างวัด ก่อนแต่จะสร้างวัดควรจะจัดหาสถานที่ตั้งวัดให้ได้ก่อนโดย
เจ้าของที่ดินยอมยกให้ เมื่อได้ที่ดินแล้วควรเขียนแผนผังวัดและแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพที่ดินและเหมาะสมแก่ชุมชนผู้จะบ ารุงวัด รวบรวมทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ก่อสร้างให้ได้พอควร แล้วจัดท าเอกสารขออนุญาตสร้างวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อได้รับ
อนุญาตให้สร้างวัดและได้เสนาสนะพอควรแล้วจึงขอตั้งวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดแล้วคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งเจ้าอาวาส รับโอนที่ดินและรับถวาย
เสนาสนะเป็นของสงฆ์ พร้อมบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานการจัดการระยะนี้เป็นภาระคนอื่น
ด าเนินการมาก่อนเจ้าอาวาสจะได้ปฏิบัติก็ต่อเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว 

๕.๒ ระยะตั้งวัดแล้ว เมื่อตั้งวัดแล้วหรือกรณีที่เจ้าอาวาสรับช่วงต าแหน่งจากรูปอื่นซึ่งมี
วัดมานานก็ตามควรด าเนินการดังนี้ ถ้าเดิมไม่มีแผนผังวัดเลยควรเร่งเขียนแผนผังวัดและแบบแปลน
เสนาสนะใหม่ ถ้ามีอยู่แล้วต้องด าเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงตามแผนผังวัดและ
แบบแปลนเดิม เว้นแต่มีการขยายที่ตั้งวัดให้กว้างขวางขึ้น ในกรณีเช่นนี้ หากต้องการแผนผังวัดใหม่        
ก็เขียนใหม่โดยอาศัยแผนผังเดิมเป็นหลักและควรขออนุญาตจากเจ้าคณะผู้ปกครองและด าเนินการ
เพื่ออนุมัติจากมหาเถรสมาคม แบบแปลนเสนาสนะนั่นควรยึดทรงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
เป็นหลักหรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ การก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์หรือตบแต่ ง
บริเวณวัด เจ้าอาวาสควรรับฟังความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรในวัดและทายกทายิกาผู้บ ารุงวัดเป็น
แหล่งมาแห่งทรัพย์สินและความเหมาะสมกับชุมชนเป็นหลัก และควรระมัดระวังอย่าให้มีการ
แตกแยกความคิดระหว่างบ้านกับวัดเพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ 

๕.๓ แผนผังวัด การก าหนดแผนผังวัดมิใช่เรื่องยุติตายตัวย่อมมีข้อยักย้ายถ่ายเทไปตาม
เหตุการณ์ ขอให้ค านึงขนาดของวัดและชุมชนพร้อมสภาพที่ดินที่ตั้งวัดและความเหมาะสม เป็น
ส าคัญ 

๕.๔ วัดขนาดเล็ก วัดขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ควรจัดแผนผังขนาดย่อม 
โดยให้มีถนนหนทางเชื่อมพองามกับให้มีสนามหญ้าและที่ปลูกต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่ง เสนาสนะควรมี
เฉพาะที่ขาดไม่ได้คือ กุฎี ศาลาการเปรียญและอุโบสถและควรกันบริเวณได้เป็นเขตฌาปนสถาน 



๑๑๓๔ 
 

พร้อมกะสิ่งก่อสร้างไว้ในแผนผังคือ เมรุเผาศพ (แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญกุศล ส่วนเสนาสนะอื่นๆ ถ้า
จ าเป็นจริงจึงให้มี เพราะถือนโยบายประหยัด 

๕.๕ วัดขนาดกลาง วัดขนาดกลางและตั้งอยู่ในชุมชนขนาดกลาง ที่ตั้งวัดกว้างขวาง 
ควรจัดแบ่งออกเป็นเขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห์ 
ปันเขตด้วยถนนหรือล าคลอง จัดเป็นสนามหญ้า บริเวณปลูกต้นไม้ (สวนป่า) และแดนอภัยทาน 
ตามควรแก่ที่ตั้งวัดและชุมชน เสนาสนะควรมีมากกว่าวัดขนาดเล็ก คือ กุฎีเป็นหมู่ ศาลาการเปรียญ 
อุโบสถ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เขตสาธารณสงเคราะห์ หรือฌาปน
สถาน ควรแยกเป็นส่วนหนึ่ง ก าหนดสิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น เมรุเผาศพ (แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญ
กุศล ที่เก็บศพ โรงครัว 

๕.๖ วัดขนาดใหญ่ วัดขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ควรจัดแบ่งเขตให้
เหมาะสมกว่าวัดขนาดกลาง หรืออาจเพิ่มเขตจัดประโยชน์เข้าอีก เสนาสนะก็อาจมีมากกว่าและ
ประณีตขึ้นตามสมควรแก่ขนาดวัดและชุมชน 

การเขียนแผนผังวัดนี้ ขออุปถัมภ์อุปกรณ์บางส่วนได้จากกรมการศาสนา เพื่อให้ได้
มาตรฐานแบบเดียวกัน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว เสนอตามล าดับถึงกรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอมหาเถรสมาคม เพื่ออนุมัติเป็นหลักต่อไป 

๕.๗ การตบแต่ง วัดจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ควรได้มีการตบแต่ง
ให้น่ารื่นรมณ์เหมาะสมกับค าว่า “อาราม” เช่น จัดท าถนนเข้าวัดและภายในวัด จัดท าความสะอาด
วัดเป็นประจ าทุกสัปดาห์ จัดปลูกไม้ยืนต้นริมถนนหนทาง จัดท าป้ายบอกชื่อวัด ที่ตั้งระยะทาง ที่
ทางแยกเข้าวัดถนนสายหลัก จัดท าป้ายหน้าวัด ท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจการภายในวัด เขียน
แผนผังวัดลงในกระดานขนาดใหญ่ติดไว้ในที่เปิดเผย การท าป้ายชื่อวัดนั้น ขอให้บอกชื่อทางราชการ
และให้ถูกต้องกันทั้งป้ายถนนแยกเข้าและป้ายหน้าวัด 

 
 
๕.๘ การควบคุมและส่งเสริม 
สาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์ แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรง

คือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ 
ประการ คือ 

๑. ควบคุมการสาธารณูปการ 
๒. ส่งเสริมการสาธารณูปการ 
การควบคุมนั้น เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยเสีย เป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร

แก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 



๑๑๓๕ 
 

๓. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

๔. ควบคุมการเงินและบัญชีรับ-จ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
๕. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
การสิ่งเสริม เจ้าคณะทุกช้ันควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการสาธารณูปการ ดังนี ้
๑. ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
๒. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 
 (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
 (๒) ในการดูแลแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
 (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณ 
 (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง 
 (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 
๓. แนะน าการจัดงานวัดและการเรี่ยไร ให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม 
๔. ช่วยยกฐานะวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
๕. ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วย

เจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
๖. แนะน าช้ีแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
ให้เจ้าคณะเห็นว่างานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมี          

เจ้าอาวาส และเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและพระศาสนาส่วนหนึ่ง เป็นงานที่ให้
มองเห็นความส าคัญของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานอื่น แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิด
ความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้า
คณะได้เห็นความส าคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ดีแล้ว การขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับบ้านจะน้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้น 
เป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมและ
ส่งเสริมการสาธารณูปการจึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น๗ 
 
๖. แนวโน้มของการจัดการงานสาธารณูปการ  

ความส าคัญการสาธารณูปการโดยรวม เป็นการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน ทางเดิน
                                                 

๗ฝ่ายอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วย
เรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๑-๑๒๑. 



๑๑๓๖ 
 

ในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ เป็น
งานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้ เพื่อสร้างสิ่งที่จ าเป็นรักษา 
สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ 
ภายในวัด ในการนี้ ให้รวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวม
ของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง  

หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแล
รักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการ
เปรียญ เป็นต้น การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีเสนาสนะ และศาสนสมบัติ
ของวัด เป็นต้น๘ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า “การสาธารณูปการ”                 
มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกัน กล่าวคือหมายถึง 

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด๙ 

นักวิชาการบางท่าน กล่าวว่างานสาธารณูปการนั้น สืบเนื่องมาจากหน่วยย่อยที่ส าคัญ
ที่สุดของสถาบันพระพุทธศาสนาในสังคมไทย คือ วัด คนไทยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใด เมื่อรวมกันขึ้น
เป็นชุมชนก็เกิดความต้องการมีวัด มีพระสงฆ์ไว้ส าหรับเป็นที่ท าบุญบาเพ็ญกุศลตามประเพณี และ
เป็นที่บวชเรียนศึกษาของกุลบุตร จึงได้ช่วยกันสร้างวัดของตนหรือของชุมชนนั้นขึ้น เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วก็จะอาราธนาพระสงฆ์มาอยู่ประจ าเป็นผู้น าทางศาสนาของชุมชน เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการ
วัดของประชาชน เกิดเป็นกิจการของวัดและของคณะสงฆ์ขึ้น การที่พระสงฆ์รับหน้าที่เป็นผู้ดูแล
รักษาและจัดการวัดนี้ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชน และกิจการอื่นๆ ของวัดล้วนเป็นกิจการที่เป็น
การช่วยเหลือ อุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นหรือประชาชนทั่วไป  จึงได้เรียก
กิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดว่าการสาธารณูปการ๑๐ 

                                                 
๘กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็น

มาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๖-๗.  
๙พระเทพปริยัติสุธิ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๑. 
๑๐มาณพ พลไพรินทร์, คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๔๑), หน้า ๒๙๔.   



๑๑๓๗ 
 

ด้านแนวคิดของ นักวิชาการชาวตะวันตก ได้ให้ความหมายการบริหารงานสาธารณูปการ ว่า
เป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การ การด าเนินงานและการควบคุมเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย๑๑  
โดยการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายได้แก่ คน, เงิน, วัสดุ, สิ่งของ 
เป็นอุปกรณ์การบริหารงานสาธารณูปการ๑๒ และเป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผู้อื่น๑๓ ที่ร่วมกันท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรืออาจกล่าวสั้นๆ ว่า การบริหารงานสาธารณูปการ หมายถึง 
การที่องค์การใช้คนและวัสดุในการไปให้ถึงความต้องการที่ก าหนดไว้๑๔ เป็นการท างานที่ให้บุคลากรหรือ
กลุ่มคนด าเนินงานให้ส าเร็จเป้าหมายขององค์การ๑๕ ซึ่งกระบวนการท างานร่วมกันกับผู้อื่นหรือโดยผู้อื่น 
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลงานสาธารณูปการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑๖ และการขับเคลื่อนงาน
ภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่นด้วยการเป็นผู้น า (Leadership) การแนะแนว(Guiding) 
และการกระตุ้น (Motivative) ความเพียรของผู้อื่นเพื่อสู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้
ก าลั งใจ  (lnspiring) การสื่ อสาร  (Communicatng) การวางแผน  (Planning) และการจั ดการ 
(Management)๑๗ 

จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อกับการสาธารณูปการพอสรุปได้ว่า การสาธารณูปการ เป็นการลง
มือปฏิบัติงานสาธารณูปการ กระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไปร่วมกันท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู่ คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ อย่างเหมาะสม ดังนั้นการบริหารจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
จ าเป็นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการชักจูงให้คนหันมาช่วยเหลืองานขององค์การเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน ให้ได้รับผลส าเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยที่ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า ผู้น า ผู้อ านวยการ และผู้ประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็น
งานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิ
การระดับวัด เป็นภารกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การ
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บูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง 
การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัดนั่นเอง เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการสาธารณูปการไปประยุกต์ใช้ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในวันข้างหน้า ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการจัดการสาธารณูปการที่ได้มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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Public Sector Management and Citizen Empowerment :  
A Comparative study of New Public Management and New Public Services. 

 
ณรงค์  เชื้อบัวเย็น1 
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พระอธิการปรัชญา ฐิตธมฺโม2 

Ven.Prachaya ThitaDhammo 
บทคัดย่อ 
 การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมือง เป็นการน าแนวคิดของการจัดการภาครัฐมาศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการให้บริการภาครัฐแนวใหม่  ว่ารูปแบบไหนจะสามารถ
เสริมสร้างพลังอ านาจของพลเมืองได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่งพบว่า การให้บริการภาครัฐแนวใหม่เสริมสร้างพลังอ านาจ
ของพลเมืองได้ชัดเจนยิ่งกว่า  ซึ่งเป็นเพราะตอบสนองความรู้สึกว่า องค์การภาครัฐเป็นของพลเมือง และต้อง
ตอบสนองการให้บริการพลเมืองของรัฐโดยเสมอภาค ซึ่งสร้างพลังอ านาจให้พลเมือง ที่แตกต่างจากการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่เสริมสร้างพลังอ านาจพลเมืองโดยอ านาจซื้อบริการ อัน เป็นการลดทอนพลังอ านาจพลเมือง
แบบเดิม ไปสู่พลังอ านาจแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม  
 
ABSTRACT 
 Public Management and Citizens Empowerment is the concept of public sector 
management study comparing with New Public Management and New Public Services for which 
kinds of public management is able to reinforce citizens empowerment much more, This Research 
fond that New Public Services supported citizen empowerment clearer than New public 
management.  These New Public Services had responsibility for citizen public services equally 
which empower to citizens. There is different from New public management that reinforce citizen 
empowerment by purchasing services, Reducing traditional citizen empowerment and developing 
new citizen empowerment more flexible than ever.    
 
 ค าส าคัญ (Keywords) : การเสริมสร้างพลังอ านาจ(Empowerment),การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management),การให้บริการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Services)  
 
1.บทน า 

ในยุคปัจจุบันที่การจัดการภาครัฐได้รับแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อน ามาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือท าให้การบริหารงานภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (วรเดช  จันทรศร
,2539:30) ซึ่งก็มีการพัฒนามาเป็น Paradigm เป็นเทคนิคต่างๆมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐนั้น ได้ส่งผล
ต่อการที่ภาครัฐต้องปฏิรูปตัวเองในหลายๆด้าน ยังผลให้บทบาทฐานะของประชาชนในฐานะพลเมืองต้อง
                                                            

 1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา การจดัการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา การจดัการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี   
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ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกภาครัฐที่แอบอิงกับกลไกตลาดมากขึ้นตามไปด้วย  เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้น าแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management) มาใช้แล้ว จะส่งผลให้ความเป็นพลเมือง(Citizenship)กลาย
ไปเป็นลูกค้า (Customer) ซึ่งเท่ากับว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อพลเมืองตนเองในฐานะลูกค้าทันที ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ
อ านาจซื้อของพลเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น และเมื่อใดภาครัฐเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองของตนเพียงเพราะเขามี
อ านาจซื้อไม่เพียงพอ จึงเท่ากับว่า ได้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันจักท าให้ภาครัฐและ
ข้าราชการต้องถูกด าเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆอีก เพราะการเปลี่ยนบทบาทฐานะ
ของพลเมืองไปเป็นลูกค้าถือว่า เป็นการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมาก เพราะความเป็นพลเมืองเป็นหลักการที่เก่าแก่
มากในทางรัฐศาสตร์ และกฎหมาย เพราะการเป็นพลเมืองนั้น  (citizenship) หมายถึง ผู้คนที่มีสิทธิในทาง
การเมืองของชุมชนและสังคมภายในรัฐ (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ,2545:15-16) ซึ่งหากมองตามแนวทางพื้นฐาน
เดิม ภาครัฐมีบทบาทหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน และเมื่อต้องปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของ 
NPM แล้ว จะท าให้ภาครัฐกลายไปเป็นผู้ก ากับดูแลกฎระเบียบแทน  

ค าถามหลักก็คือ การจัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM) กับการให้บริการภาครัฐแนวใหม่ (NPS) รูปแบบไหน
สามารถส่งเสริมพลังอ านาจของพลเมืองได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน เมื่อบทบาทของภาครัฐแบบดั้งเดิม ได้ปรับเปลี่ยน
บทบาทฐานะตัวเองแบบเก่าไปเป็นรูปแบบใหม่ที่มีบทบาทเป็นผู้ก ากับหางเสือดูแลกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน
ต่างๆของภาครัฐ แทนแบบดั้งเดิมเสียแล้ว บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาการจัดการภาครัฐกับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมือง ประการที่สอง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า การจัดการภาครัฐแนวไหน ระหว่าง 
New Public Management (NPM) และ New Public Service (NPS) ที่ให้น้ าหนักการเสริมสร้างพลังอ านาจ
พลเมืองมากกว่ากัน เพื่อตอบค าถามประเด็นที่ได้ตั้งไว้ข้างต้น จึงจัดล าดับการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่
หนึ่ง กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ ส่วนที่สอง ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุป  
 
ส่วนที่หนึ่ง  
2. กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ 
 2.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมือง (Citizen Empowerment) 
  ค าว่า “ Empowerment ” มีความหมายโดยรวมว่า เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ การเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคมของปัจเจกบุคคล หรือชุมชนโดยเป็นการเสริมสร้างและการพัฒนาบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตน และมีจุดเน้นไปที่ปัจเจกบุคคลและกลุ่มสมาชิกสังคมที่ถูกกีดกันออก(Discrimination)จาก
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดสตรีนิยม(Feminism)และการยกจิตส านึกที่ช่วยให้คนใน
สังคมสามารถที่จะควบคุมวิถีชีวิตและก าหนดชะตาชีวิตของตัวเอง  (ไพโรจน์  ภัทรนรากุล ,2550:2-4) และ
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของพลเมืองนั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1980 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งยังคงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจของผู้บริหาร ผู้น าองค์การในการจัดการสมัยใหม่เพราะผู้บริหารต่างก็
พยายามด าเนินงานในกรอบที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage)เพื่อน า
องค์การไปสู่ความส าเร็จและเป็นกระบวนการเสริมสร้างประสิทธิผลและยกระดับสัมฤทธิผลขององค์การซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การและน าศักยภาพที่มีอยู่ของสมาชิกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อ
น ามาแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการภาครัฐยุคใหม่ จุดเน้นจึงอยู่ที่การให้พนักงานมีอ านาจอิสระในการตัดสินใจ มี
จิตส านึกและความรับผิดชอบรวมถึงการให้แนวทางและเสริมทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน (ไพโรจน์  ภัทรนรา
กุล,2550:2)     

อย่างไรก็ตาม แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมืองก็มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง และหลากหลาย
แง่มุม แต่ในบทความนี้จะใช้ในความหมายที่เป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจจากการจัดการภาครัฐเป็นตัวเชื่อมโยง 
ประสาน โดยสามารถที่จะจ าแนกแนวคิด การเสริมสร้างพลังอ านาจของพลเมือง ออกเป็น 2 ประการใหญ่ๆ คือ   
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ประการแรก คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจจากภายใน (Internal Empowerment)อันเป็นการยกระดับจิตส านึก
ของปัจเจกชนและจิตส านึกส่วนรวมเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีจุดหมาย พลังอ านาจที่แท้จริงจะก่อก าเนิด
จากภายในบุคคล ดังนั้น การเพิ่มหรือการสร้างเสริมอ านาจจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกจึงบ่งชี้ถึงการเข้าไป
ควบคุม ประการที่สอง คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจจากภายนอก (External Empowerment) เป็นกระบวนการ
ทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลให้ตระหนักในตนเองและสามารถควบคุมตนในการ
ตัดสินใจเลือก และก าหนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน โดยปราศจากการบังคับหรือครอบง า เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเป็นการเพิ่มสมรรถนะของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมหรือเจรจาต่อรอง หรือควบคุมและจัดการสถาบันที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาได้ด้วย 
 จะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีพลังอ านาจสูงจะหมายถึงบุคคลที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีอิสระในการตัดสินใจสามารถดึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้ดี มีการเรียนรู้ใน
เชิงพัฒนาการมีความยืดหยุ่นภาคภูมิใจในตนเองและหน้าที่การงาน มีความสามารถในการสื่อสารพึ่งพาตนเองได้ 
และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะของ “บุคคล”ให้
เป็น “พลเมือง”ภายใต้สภาพการที่เป็นจริงทางการเมืองและสังคม ซึ่งเขาก็จะรู้สึกถึง การมีพลังอ านาจในตัวเอง มี
สติในการควบคุมตนเองได้ดีกว่าผู้อื่นนั่นเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ขึ้นมาได้ (วรพิทย์ มีมาก,2550 : 6-7) จากพื้นฐานดังกล่าวมานี้ จะท าให้พลเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการปกครอง (Governance) ได้อย่างมีพลังอ านาจ สร้างสรรค์และดีงาม อันเป็นผลมาจากการได้รับการ
เสริมแรงของภาคพลเมืองนั่นเอง 
 
 2.2 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
 การจัดการภาครัฐแนวใหม่เกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐในช่วงทศวรรษ 
1980  ถึงต้นทศวรรษ 1990 จากกลุ่มประเทศเวสมินเตอร์  ซึ่งรวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่น และมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา บางครั้งการจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น Market- Based Public 
Administration บ้าง Reinventing Government3 บ้าง หรือ Entrepreneurial Government บ้าง (ทศพร ศิริ
สัมพันธ์,2549:26) ซึ่งกระจายตัวออกไปอย่างแพร่หลายโดยได้รับอิทธิพลจากงานของ Hood (1991) และ 
Jackson(1991)ที่ชื่อว่า Administrative Argument และผลงานที่ชื่อว่า Administrative Philosophy ที่มาคู่
กั น  ซึ่ ง มี ร า ก ฐ า น ม า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง  New Institutional Economics แ ล ะ  Managerialism  
(Barzelay,2002:15-30) อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์หลังระบบ
ราชการ” ที่ประกอบด้วยแนวคิดส าคัญ 4 ประการ ได้แก ่1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2. การจัดการทางการเมือง 
3. การจัดการที่มีอิสรเสรี และ 4. การจัดการที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ซึ่งแนวคิดทั้งสี่ประการนี้ ให้ความส าคัญกับ
เรื่อง “ประสิทธิภาพ” และ “การควบคุมทางการบริหาร”โดยน าเอาแนวคิดการจัดการแบบเทย์เลอร์ใหม่ผนวกเข้า
ไปด้วย (ชนิดา จิตตรุทธะ,2554:1269)  ท าให้กระบวนทัศน์ของ NPM คือ องค์การและการจัดการที่อิงกับหลัก
เศรษฐศาสตร์เรื่อง Transaction Cost Theory และ Public Choice Theory ท าให้เกิดการยอมรับมากขึ้นใน
หลายประเทศ    

 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้เห็นแย้งแนวคิดเก่ียวกับแนวทาง NPM อยู่โดยมองว่า ทิศทางของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่นั้นยังกระจัดกระจายอยู่เป็นส่วนๆ ไม่มีใครเคยเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของ NPM เลย ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบแองโกล-อเมริกัน และอาจไม่เหมาะสมกับประเทศอื่นๆก็ได้  เพราะจากผลการประเมินในการน าแนวคิด

                                                            

 3 โปรดดูรายละเอียดใน Osborne,David, and Ted Gaebler.Reinventing Government : How the 
Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.Reading,MA:Addition-Wesley.1992  
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แบบ NPM ไปใช้ในประเทศก าลังพัฒนาในรอบ 5 ปี ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้  อัฟริกา และอเมริกาใต้ Batley 
(1999) ได้พบว่า  ยังไม่มีผลลัพธ์ที่แน่นอน มีความไม่ชัดเจน ไม่คุ้มกับการลงทุน รวมทั้งการแยกผู้ซื้อและผู้จัดหา
ออกจากกันท าให้ลดความสามารถในการตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผลส าเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานอิสระ
(Autonomous Agency)ก็ยังมีอยู่น้อยมาก (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ,2548:144) ซึ่งรวมทั้งการถูกเน้น
ความส าคัญว่า เป็นแนวทางที่เน้นความเป็นมืออาชีพ มีเกณฑ์มาตรฐานชัดเจนในการวัดผล มีการควบคุมผลิตภาพ 
การกระจายความรับผิดชอบ และเพิ่มสภาพการแข่งขันโดยอาศัยรูปแบบวิธีการของภาคเอกชนเป็นหลัก (ชนิดา 
จิตตรุทธะ, 2551:11-16) ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่อนข้างเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพของ
การจัดการเป็นส าคัญ  
 อย่างไรก็ตาม การจัดการภาครัฐแนวใหม่  Norman Flynn(2002) ก็ได้เสนอคุณลักษณะที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ  ระดับของการให้บริการภาครัฐก็จะลดระดับความเป็นรัฐที่เข้มข้นลงมา และถ่ายโอนจากภาครั ฐ
ไปสู่การให้บริการแบบภาคเอกชนมากขึ้น สร้างระดับการให้บริการแบบตลาดที่เน้นโครงสร้างแบบกระจายอ านาจ
(Decentralized)โดยยังคงอ านาจในการก ากับดูแลไว้ที่ส่วนกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  การวางแผนการเงินจากที่
เน้นการควบคุมที่ปัจจัยน าเข้า (Inputs)ก็เปลี่ยนไปเน้นที่ผลลัพธ์แทน (Output and Outcomes) สายงานการ
จัดการก็ปรับไปเป็นการติดป้ายสลากบอกคุณสมบัติใหม่  (Re-Labelled) การรับบุคลากรเข้าท างานก็มองไปที่
ตลาดแรงงานใหม่ๆมากขึ้น การให้บริการลูกค้าก็อยู่บนพื้นฐานการเพิ่มอ านาจผู้ใช้บริการอันเป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยทางตรง และด าเนินการเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าการควบคุมจากส่วนกลาง โดยอาจมีการปรับ
โครงสร้างการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น และมีระดับที่แตกต่างของความเชื่อถือในการส่งมอบบริการ  
(Service delivery)เป็นส าคัญ โดยมีการจัดวางเกณฑ์ในการชี้วัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 8 ประการ 
กล่าวคือ  
 ประการแรก มีการแปรรูปองค์การภาครัฐ (Privatization) ให้มีรูปแบบการบริหารแบบภาคเอกชน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในเชิงการบริหารงานได้มากขึ้น ซึ่งลดระดับสายการบังคับบัญชาที่ยาวให้สั้นลง และท าให้มี
ระดับความเป็นทางการที่ลดลง ซึ่งมีประโยชน์ในการแสวงหาความนิยมจากกลุ่มนายทุนและช่วยลดการก่อหนี้ของ
ทางภาครัฐลงได้ด้วย  อันจะท าให้รัฐมีงบประมาณมากพอในการจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆต่อไป ประการที่สอง 
การปรับรื้อโครงสร้างเก่าๆออกไป (Restructuring) จากโครงสร้างการบริหารราชการแบบดั้งเดิมที่มี เอกภาพใน
สายการบังคับบัญชาที่ตามล าดับขั้นที่ยาว(Hierarchical Chains of Command) และมุ่งท างานตามตัวบท
กฎหมาย ก็เปลี่ยนมาเป็นการบริหารงานตามสัญญาระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานผู้ให้บริการประชาชน โดย
ก าหนดว่า หน่วยงานจะให้บริการประชาชนในด้านใดบ้าง เป็นระยะเวลานานแค่ไหน และจะได้รับเงินสนับสนุน
จากรัฐเป็นจ านวนเท่าใด (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ,2545:68-74) อันเป็นการปรับรื้อโครงสร้างระบบราชการแบบ
เก่าออกไป และน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาแทรกใช้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของภาครัฐเอาไว้ได้มาก 
รวมทั้งลดล าดับขั้นตอนตามโครงสร้างเดิมที่ยาว ท าให้การใช้ทรัพยากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ประการที่สาม เน้นไปที่การแข่งขันกันมากขึ้น (Competition) การจัดการภาครัฐแนวใหม่จะให้ความส าคัญกับการ
แข่งขัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีการน าแนวคิดของภาคธุรกิจและการตลาดมาใช้ในการจัดสรรสินค้าสาธารณะ(Public 
Goods) อันเป็นการน าเอาแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้
ง่ายขึ้น รวมทั้งเห็นว่า การแข่งขันในการให้บริการประชาชน จะท าหน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และในท้ายที่สุดของการแข่งขันนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ก็คือ ประชาชน    
( Osborne and Gaebler,1992: Ch. 2)    

ประการที่สี่ มีการจัดซื้อจัดหาบริการจากภายนอกมาเพื่อเสริมความเข้มแข็ง (Outsourcing) ให้องค์การ 
เพราะในการจัดการภาครัฐนั้นจะเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรการบริหาร
(Administrative Resources)มาจัดท าบริการสาธารณะได้ทุกอย่างทุกประเภท ดังนั้น การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
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บริการจากภายนอกก็จะท าให้ภาครัฐช่วยประหยัด ลดต้นทุนการจัดท าบริการ และท าให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นไปด้วย (Professional)ในราคาที่จ่ายประหยัด เพราะเป็นบริการที่ภาครัฐท าสัญญาจ้าง
เอกชนแบบเหมาบริการ (Contracting out)    

ประการที่ห้า การจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ (Financial Management) เหตุผลหลัก
ประการหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการนั้น ก็เพื่อต้องการลดรายจ่ายภาครัฐลง และต้องการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและการจัดท างบประมาณภาครัฐด้วย และในการณ์นี้ภาครัฐจะต้องมีระบบการ
จัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความซ้ าซ้อนของภาระงานที่จะต้องจ่ายเงินออกไป ซึ่งต้องกระท า
โดยการออกแบบระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ
เป้าหมายของงาน รวมทั้งการกระจายอ านาจทางการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ประการที่
หก การให้บริการแก่ลูกค้าที่เน้นความพึงพอใจเป็นส าคัญ(Customer Service) คุณค่าที่ส าคัญในการน าแนวคิด
แบบภาคธุรกิจเอกชนมาใช้นั้น ก็เพราะว่าภาครัฐต้องการให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถที่จะเลือกรับได้ตาม
ความพึงพอใจของตนเอง และตามช่วงที่สะดวก และการจัดการรูปแบบนี้ท าให้ข้าราชการต้องปฏิบัติต่อประชาชน
ผู้มารับบริการในฐานะลูกค้า ที่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประการส าคัญ ซึ่งท า
ได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการเพื่อท าให้สินค้าและบริการนั้นดีขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่องทางการ
ให้บริการก็ท าได้ดีขึ้น (Flynn,2002:237)นั่นคือ เน้นการบริการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการบริโภค
สินค้าและบริการที่เน้นความพึงพอใจสูงสุด (Maximized Satisfaction) อันเป็นการเน้นย้ าให้เห็นเสมือนว่าเป็น
การบริโภคสินค้าของเอกชน(Private Goods) ซึ่งหากถือเอาความพึงพอใจลูกค้าแล้ว จะท าให้อ่อนไหวและอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ โดยเฉพาะประเด็นด้านความมีอภิสิทธิ์ (Privilege) ของลูกค้าบางคน เพราะอาจท า
ให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเรา และท าให้ข้าราชการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อลูกค้าได้ง่ายขึ้น และจะ
น าไปสู่การที่ประชาชนเรียกร้องความเสมอภาค (Equality) ในการให้บริการตามมาอีก (ชนิดา จิตตรุทธะ
,2551:11-26) รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐตามมาอีกด้วย  

ประการที่เจ็ด การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่(New Human Resource) เห็นได้ว่า การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้นให้ความส าคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่แนว
ทางการบริหารแบบดั้งเดิมเคยมองว่า มนุษย์ในองค์การนั้นเป็นภาระที่องค์การต้องแบกรับ ก็เปลี่ยนมาเป็นแง่มุมที่
มองว่า มนุษย์ในองค์การนั้นเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี ให้มีความ
รับผิดชอบผูกพันและภักดีต่อองค์การและดูแลพวกเขาไปตลอดชีวิต โดยการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะต้องคิดและ
วางแผนระยะยาวในการจัดการทุนมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ มากกว่าที่จะท าแบบตามๆกันมา เช่น การช่วยเหลือ ฝาก
ฝัง และระบบอุปถัมภ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ประการสุดท้าย การมีส่วนรวมของประชาชน (Public 
Participation) การจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น ใช่ว่าจะสนใจแต่การปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดการอย่างเดียวก็หาไม่ 
เพราะยังให้ความส าคัญและใส่ใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในฐานะผู้รับบริการอยู่ โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ นับตั้งแต่การ่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมในการประเมินผล
การบริการอีกด้วย  (Flynn,2002:59-75)ในประเด็นสาธารณะ ที่ต้องรับฟังประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนได้
เสีย(Stakeholder) อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของพลเมืองหรือไม่นั้น ก็จะได้กล่าวเป็นล าดับไป 
 
 2.3 การให้บริการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Service) 
 จากการศึกษาของ Janet Denhardt และ Robert Denhardt พวกเขาช้ีให้เห็นว่า การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่นี้ได้รับชัยชนะ (Championed) ในเรื่องวิสัยทัศน์ของนักจัดการภาครัฐ หากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางแบบ
ดั้งเดิม(Old Public Administration) เพียงแต่ว่า แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้(NPM)ก็มีจุดด้อยเช่นกัน 
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คือ เน้นแต่เรื่องความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การภาครัฐในกระบวนการจัดการ การน าแนวคิดแบบ
องค์การภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาใช้ในการจัดการภาครัฐผ่านระบบกลไกตลาด (Market Mechanism) และเน้นการ
แข่งขันภายในหน่วยงานภาครัฐ และข้ามหน่วยงานรวมทั้งองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรและแสวงหาก าไรด้วย 4 
(Denhardt and Denhardt,2003:12-13) โดยละเลยมิได้คิดที่จะเหลียวแลมามองว่า การน าเทคนิควิธีแบบ
ภาคธุรกิจเอกชนมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต น าแนวคิดแบบการตลาดมาใช้ (Marketization)การแปรรูปองค์การ
ภาครัฐ (Privatization) การลดขนาดขององค์การให้เล็กลง (Down Sizing) การจุดประกาย และเน้นจิตวิญญาณ
ของผู้ประกอบการ(Entrepreneurial Spirit) ให้กับข้าราชการรวมทั้ง การส่งเสริมการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้หน่วยงานภาครัฐนั้น สุดท้ายแล้ว ประชาชนก็ยังเป็นเพียงลูกค้า(Customers) ผู้รอรับบริการจาก
รัฐอยู่ดี ซึ่งค่อนข้างเป็นบทบาทแบบรอรับ ตั้งรับมากกว่า( Passive) เพราะความรู้สึกว่าเป็นผู้รอรับบริการ หรือ
ลูกค้านั้น ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าบทบาทฐานะตัวเองเล็กลงไป ไม่มีพลังอ านาจที่จะไปตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์
การด าเนินงานของรัฐได้ การไร้การตรวจสอบ ก็ย่อมที่จะเป็นที่ระแวงสงสัยในความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
เป็นธรรม ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และขัดกับหลัก Good Governance โดยสิ้นเชิง รวมทั้งขัดกับ
หลักการประชาธิปไตยด้วย  
 ดังนั้น เขาจึงเสนอให้ย้อนกลับไปมองที่หลักการพื้นฐานของระบบราชการ คือ การให้บริการประชาชน
(Serving)ไม่ใช่ไปก ากับดูแล (Steering) ตามแนวคิดของการจัดการแนวใหม่ (NPM) ซึ่งจะท าให้ประชาชนขาด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในขณะที่แนวคิดแบบ New Public Service เป็นขบวนการที่สร้างความเป็นพลเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ส่งเสริมความเป็นชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งแนวคิดแบบ
มนุษยนิยมในองค์การและใช้แนวคิดเชิงวาทะกรรมด้วย (Discourse) โดยเขาได้เสนอหลักการของการให้บริการ
ภาครัฐแนวใหม่ อันเป็นบทบาทพื้นฐานของข้าราชการอันจะช่วยให้ประชาชนได้รับและแบ่งปันผลประโยชน์
ร่ วมกันมากกว่ าที่ จ ะพยายามให้ อ งค์ การภาครั ฐ เข้ า ไปควบคุมและก ากั บสั งคม  ( Denhardt and 
Denhardt,2000:549-559)  แม้นักวิชาการส่วนใหญ่จะมองเห็นร่วมกันว่า ระบบราชการนั้นจะต้องมีการปฏิรูป
โดยการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆก็ตาม แต่ฐานในการอธิบายเรื่องการเติบโตและการขยายตัวขององค์การภาครัฐ
นั้นก็แตกต่างกันออกไป ตามฐานะและมุมมองของแต่ละฝ่าย อย่างที่นักรัฐศาสตร์อธิบายการเติบโตของภาครัฐว่า 
เป็นพหุนิยมทางการเมือง (Political Pluralism) จุดเน้นก็จะมองไปที่ความหลากหลายของสังคม แต่ภาครัฐก็ยัง
ต้องท าหน้าที่หลักในการให้บริการ ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์อธิบายการเติบโตของหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นการเข้าไป
แทนที่ (Displacement) แนวคิดดั้งเดิมด้วยวิธีการ เทคนิค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ (Henry,1999) ซึ่ง
ทั้งสองแนวคิดนี้จะน ามาใช้ในการอธิบายและเปรียบเทียบแนวทางการจัดการภาครัฐต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม Denhardt เองก็มีแนวทางที่ต้องการชี้ชวนให้เห็นว่า การให้บริการภาครัฐแนวใหม่นั้น 
(NPS) อย่างน้อยจะต้องด าเนินการตามแนวทาง 7 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ ประการแรก ข้าราชการต้องเป็นผู้
ให้บริการประชาชน (Serve) ประการที่สอง ผลประโยชน์สาธารณะคือ เป้าหมายหลักที่ส าคัญ ประการที่สาม 
ข้าราชการจะต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ แต่จะต้องด าเนินการแบบประชาธิปไตย ที่พลเมืองจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ประการที่สี่หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดบริการให้แก่ประชาชนในฐานะพลเมือง (Serve Citizens) 
ประการที่ห้า ความสามารถที่จะถูกตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐ แม้จะมิใช่เรื่องง่าย แต่ภาครัฐก็จ าต้อง
ด าเนินการไปในแนวทางที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบ  ประการที่หก การให้บริการ
นั้นต้องให้น้ าหนักไปที่คุณค่าของประชาชน หรือค่านิยมที่ประชาชนยึดถือ ประการสุดท้าย การให้บริการนั้นต้อง

                                                            

 4  Denhardt,J.V and Denhardt,R.B. ทั้งสองคนนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า แม้ NPM จะท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเพียงใดก็ตาม แต่บทบาทหลักขององค์การภาครัฐก็ยังต้องให้บริการประชาชนอยู่ดี ดังนั้น เทคนิควิธีต่างๆ
ที่น ามาใช้นี้ จึงต้องน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ เท่านั้น 
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ยึดคุณค่าความเป็นพลเมืองและให้บริการต่อส่วนรวมอยู่เหนือความเป็นผู้ประกอบการใดๆทั้งสิ้น (Denhardt and 
Denhardt,2000:553-559)   
 
ส่วนที่สอง 
4. บทวิเคราะห์ เปรียบเทียบ  
 4.1 การจัดการภาครัฐที่ส่งเสริมพลังอ านาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ 2 แนวทาง 
 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้ ก็จะดูการเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมืองบนพื้นฐานหลักการจัดการภาครัฐ
แบบ New Public Service และ New Public Management โดยมีประเด็นเปรียบเทียบดังต่อไปน้ี คือ  
1. บทบาทข้าราชการ  2.ประโยชน์สาธารณะ 3. ยุทธศาสตร์ด าเนินการ  4.การจัดให้บริการ 5.การถูกตรวจสอบ  
6.การให้คุณค่าบริการ  7.ค่านิยมที่ยึดถือ  เพื่อจะวิเคราะห์ว่า การจัดการภาครัฐแบบไหนที่เสริมสร้างพลังอ านาจ
ของพลเมือง ได้ย่ิงหย่อนกว่ากัน ซึ่งสามารถพิเคราะห์ได้ ดังต่อไปน้ี 
 ประเด็นแรก บทบาทของข้าราชการ ในประเด็นนี้พบว่า ภาครัฐต้องเป็นผู้ให้บริการมากกว่าที่จะต้อง
ก ากับดูแล (Serve, rather than steer) อันเป็นบทบาทที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับ
บริการและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าที่จะพยายามควบคุมหรือก ากับสังคม เพราะบทบาทพื้นฐานของ
ข้าราชการ คือ การให้บริการพลเมืองภายในรัฐ มากกว่าที่จะก ากับดูแลเพื่อให้เกิดการแข่งขัน อันเป็นการน า
ค่านิยมแบบธุรกิจเอกชนมาใช้  ซึ่งบางครั้งการให้บริการภาครัฐก็เน้นไปที่การสร้างความเป็นธรรมแก่พลเมืองใน
สังคม (Social Equity) ยิ่งกว่าการแสวงหาก าไรอย่างภาคธุรกิจเอกชนที่ NPM น ามาใช้ เพราะ NPM นั้น มี
ลักษณะที่เป็นสภาพ Hyper reality ที่ถูกสร้างให้เห็นว่าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เสียอีก ทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็น
มันจริงๆในระบบราชการในทุกแง่มุมเลยสักคน (Fox,1996:256-257) แม้แต่นักบริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐเอง  
  ประเด็นที่สอง ประโยชน์สาธารณะ ในประเด็นนี้พบว่า องค์การภาครัฐและประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็เห็น
ร่วมกันว่า ผลประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายหลักที่ส าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่ผลพลอยได้ (Not the by-product)
ของการบริหารงานราชการ เพราะนักการเมือง และนักบริหารองค์การภาครัฐต้องมีคุณสมบัติที่เสียสละ มี
ความสามารถในการสร้างญัตติร่วมและแบ่งปันประโยชน์ต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การให้บริการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPS) เป้าหมายของการบริหารจึงไม่ใช่เพียงแค่ การค้นหาทางแก้ปัญหาที่ถูกขับเคลื่อนโดยทางเลือกของ
ปัจเจกบุคคลที่มีเงินซื้อบริการที่ดีกว่าเท่านั้น ตามแนวทางของ NPM แต่สิ่งที่มีมากไปกว่านั้นก็คือ การสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกัน และแบ่งปันความรับผิดชอบต่างหาก อันจะท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ(Sense of 
belonging) ร่วมกันและหวงแหนทรัพยากรสาธารณะที่ใช้ร่วมกันของพลเมือง หาใช่เพียงแค่ว่า ปัจเจกบุคคลที่มี
อ านาจซื้อมากกว่าก็จะมีทางเลือกในการรับบริการสาธารณะได้มากกว่า และได้ดีกว่าพลเมืองทั่วไปและเสมอไปไม่  
เพราะองค์การภาครัฐต้องท างานเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และผู้บริหารก็ต้อง
เสียสละมากกว่าที่จะเข้ามาเอา และตักตวงผลประโยชน์ อันจะน าไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of 
Interest) ระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน  
 ประเด็นที่สาม ยุทธศาสตร์การด าเนินการ ในประเด็นนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บุคลากรขององค์การภาครัฐ
ส่วนใหญ่มองบทบาทตัวเองโดยเห็นว่า ผู้บริหารภาครัฐจะต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic thinking) แต่ต้อง
บริหารงานแบบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น หากมองใน
ภาพรวมก็คือว่า นโยบายและโครงการขององค์การภาครัฐจะต้องบรรจบกันและลงตัวอยู่ที่ความต้องการของ
พลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ซึ่งก็มีอยู่หลายโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ ผู้น าจะต้องมี
วิสัยทัศน์ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการน าพาประชาชนไปสู่ความกินดีอยู่ดี (Well-Being)  ซึ่งเป็นบทบาทของ
การให้บริการประชาชนมากกว่า การจัดการแนวใหม่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้น าองค์การภาครัฐมักจะถูกจ ากัด
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การด าเนินงานต่างๆด้วยกรอบของกฎหมาย และระเบียบของทางราชการอยู่แล้ว การคิดเชิงยุทธศาสตร์จึงสะท้อน
ถึงการคิดในระยะยาว และไหวทัน (Sensitive) ต่อประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่รายรอบ องค์การภาครัฐอันมีลักษณะ
เป็นพลวัต (Dynamic) แต่การด าเนินงานของภาครัฐนั้น ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางประชาธิปไตยที่
พลเมืองมิสิทธิหน้าที่ทางการเมืองที่จะเข้ามีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองได้อย่างเต็มภาคภูมิและความส าเร็จนั้นก็มา
จากทุกภาคส่วน มิใช่การด าเนินการอยู่แต่ฝ่ายเดียว (Unilateralism) แบบบนลงล่าง (Top-Down) ตามแนวคิด
การตลาดเชิงกลยุทธ์ และความส าเร็จที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นของภาครัฐ และตอบสนองต่อผู้ก าหนด
นโยบายด้านบนอยู่เสมอ ซึ่งไม่ค่อยส่งเสริมบทบาทของประชาชนเท่าใดนัก แต่ก็ชัดเจนว่า การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่นั้น ต้องค านึงถึงต้นทุนอยู่เสมอ และการได้อย่างเสียอย่าง  
 ประเด็นที่สี ่ การจัดให้บริการประชาชนของภาครัฐ ในประเด็นนี้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า องค์การภาครัฐต้อง
จัดบริการให้ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นในฐานะพลเมือง มิใช่ในฐานะลูกค้า (Serve Citizens, Not 
Customers) เพราะหากจัดฐานะให้ประชาชนเป็นลูกค้า การเลือกปฏิบัติก็จะเกิดขึ้น เพราะภาครัฐจะน าแนวคิดนี้
มาปฏิบัติต่อประชาชนในฐานะผู้ซื้อบริการมากกว่า การที่ตนเองจะเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งต้องไม่ลืมว่า บทบาทฐานะ
ความเป็นพลเมืองนั้นอ้างอิงถึงแนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ที่เชื่อมโยงถึงผลประโยชน์สาธารณะอันเป็นผลมาจากการสานเสวนาเพื่อร่วมเรียนรู้ และแบ่งปันทรัพยากรที่มี
คุณค่าร่วมกันมากกว่า การรวมผลประโยชน์ส่วนตนของปัจเจกแต่ละคน ดังนั้น บทบาทหลักของข้าราชการ จึง
ไม่ใช่เพียงแค่ต้องคอยตอบสนองความต้องการของลูกค้า (demands of customers) ตามแนวคิดของ NPM แต่
การจัดให้บริการประชาชนต้องเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  (Mutual Trust)และ
ความร่วมมือของภาครัฐกับพลเมือง และระหว่างพลเมืองด้วยกันต่างหาก อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนสถาพรของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะมากกว่า    
 ประเด็นที่ห้า ด้านการถูกตรวจสอบ ในประเด็นนี้สามารถวิเคราะห์ในแง่มุมความเป็นจริงของสังคม
การเมืองในประเทศด้อยพัฒนา และหรือก าลังพัฒนาได้ว่า ความสามารถของประชาชนที่จะตรวจสอบองค์การ
ภาครัฐได้นั้น มิใช่เรื่องง่ายเลย (Accountability isn’t simple) ซึ่งเป็นเพราะว่า องค์การภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย และด าเนินงานตามกฎหมาย ประกอบทั้งมีเงินทุนจ านวนมาก การที่จะพัฒนาก็ท าได้
อย่างสะดวก แต่การที่จะให้ประชาชนธรรมดาเข้าไปตรวจสอบระบบราชการนั้น เป็นสิ่งที่ท าได้ยากมาก  อย่างไรก็
ตาม ประชาชนก็มีความเชื่อว่า ข้าราชการจะต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่ของข้าราชการและความเป็นอยู่
ของประชาชน (Attentive) มากกว่าที่จะท างานตามกลไกตลาด เป็นศูนย์กลางการก ากับดูแลเพื่อให้เกิดการ
แข่งขัน  เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานของภาครัฐมากขึ้นกว่าในอดีต
ว่า พวกเขาต้องสนใจในกฎระเบียบ รัฐธรรมนูญ ค่านิยมในชุมชน บรรทัดฐานทางการเมือง(Political norms) 
มาตรฐานด้านวิชาชีพ (Professional Standards) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของพลเมืองด้วย สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้  
แสดงให้เห็นว่า แม้การตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐจะท าได้ยาก แต่การที่มีกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
บรรทัดฐานทางการเมืองที่ให้อ านาจพลเมืองในการตรวจสอบภาครัฐซึ่งแม้ท าได้ยาก แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า 
ประชาชนพลเมืองในชุมชนก็มีช่องทาง มีเครื่องมือในการก ากับตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้เสมอ หาก 
องค์การภาครัฐท างานที่ไม่ถูกไม่ควร แม้กระทั่งการด าเนินงานที่หมิ่นเหม่ต่อการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท าให้
พลเมือง สามารถจะใช้สิทธิทางศาลได้ อันเป็นพลังอ านาจของพลเมือง ในขณะที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะ
ให้ความส าคัญกับตลาด ลูกค้า คู่สัญญามากกว่า ซึ่งท าให้การตรวจสอบได้ยิ่งท าให้ยากมากขึ้นไปอีกในเชิง
เปรียบเทียบ   
 ประเด็นที่หก การให้คุณค่าต่อการบริการประชาชน ในประเด็นนี้เห็นว่า หลักการจัดการภาครัฐนั้น โดย
หลักแล้ว ต้องให้น้ าหนักไปที่คุณค่าของประชาชนพลเมืองในการให้บริการสาธารณะ หาใช่แต่ภาครัฐจะสนใจเพียง
แค่ผลิตภาพ (Productivity) ของสินค้าและบริการสาธารณะเท่านั้นไม่ (Value People, Not Just Productivity) 



 
 

๑๑๔๘ 

เพราะองค์การภาครัฐนี้จะต้องค านึงถึงการท าหน้าที่ของรัฐ (Function of The State) และการให้บริการ
ประชาชนว่าประชาชนต้องมาก่อนเสมอ อย่างที่ Denhardt (2000) ให้ความเห็นไปในแนวทางที่ว่า “องค์การ
ภาครัฐต้องมองเห็นประชาชนของตัวเองมีความส าคญัและมีคุณค่า มิใช่มองข้ามประชาชน ในการท างานอย่างไม่ใย
ดี และพวกเขาต้องเห็นประชาชนมาก่อนเป็นอันดับแรก” ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ภาครัฐและเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ภาครัฐจะด าเนินงานการพัฒนาฝ่ายเดียวไม่ได้  เพราะถ้าทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินกิจกรรมด้วยกันแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันขึ้นและแบ่งปัน
ภาวะผู้น าในกิจกรรมต่างๆของสังคม และชุมชน บนพื้นฐานความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ของประชาชนทั้งหมด 
(Respect for all people)อันเป็นการแสดงออกโดยการเห็นคุณค่าของประชาชน อันจะก่อให้เกิดภาคีหุ้นส่วน 
(Partnership) ในความร่วมมือทางการบริหารระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคม (Civil Society)ต่อไป ซึ่งไม่ใช่
การมีส่วนร่วมแบบตลาด ที่กลไกการผลิตเป็นตัวจ าแนกคุณค่าเพราะหน่วยงานภาครัฐ ยกตัวอย่าง เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องให้ความส าคัญและให้น้ าหนักไปที่พลเมืองในชุมชนท้องถิ่น อันเป็นศูนย์กลางของการ
ให้บริการ เพราะบางครั้งผลิตภาพก็เป็นผลที่ตามมาของการให้คุณค่าพลเมืองมาก่อน ประสิทธิภาพทางการจัดการ  
 ประเด็นสุดท้าย ด้านค่านิยมที่ยึดถือ ในประเด็นนี้พบว่า องค์การภาครัฐ ผู้บริหาร และข้าราชการต้อง
ยึดถือคุณค่าของความเป็นพลเมืองและให้บริการต่อพลเมืองเป็นส าคัญอยู่เหนือความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) เพราะองค์การภาครัฐต้องยึดถือพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และท างานตามระเบียบในการ
ให้บริการ  เพราะการให้บริการภาครัฐแนวใหม่นี้ จะท าให้ผลประโยชน์สาธารณะดีขึ้นอย่างมาก โดยข้าราชการ
และพลเมืองร่วมกันสร้างสรรค์คุณูปการที่มีความหมายต่อชุมชนได้เป็นอย่างดีมากกว่า การเป็นผู้จัดการ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ที่ท าเงินให้รัฐเป็นจ านวนมาก และเป็นของคณะกรรมการผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเสีย
เอง  ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจด้วย ท าให้คุณค่าที่ยึดถือของภาครัฐถูกลดทอนลง เพราะสุดท้ายแล้ว การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ก็จะตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ลูกค้า และยึดถือเอาคุณค่าแบบเอกชนที่เน้น
ผลิตภาพ และความพึงพอใจลูกค้า(Maximize Productivity and Satisfy Customers) เป็นหลักส าคัญ และท า
ให้มีความเสี่ยงต่อการด าเนินการได้ ในข้อที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองตนเอง ขณะที่การให้บริการภาครัฐแนว
ใหม่นี้ (NPS) ผู้บริหารภาครัฐจะเข้าใจว่า ตัวเองมิใช่เจ้าของหน่วยงานธุรกิจที่ต้องท าก าไรตอบแทนผู้ถือหุ้น และ
ตนเองก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจเสียเอง เพราะรัฐบาลมีเจ้าของโดยพลเมืองที่เลือกตั้งตัวเองเข้ามาท างาน
เพื่อจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน (Denhardt and Denhardt,2000)   

จากที่ได้วิเคราะห์ เปรียบเทียบในประเด็นของการจัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM) กับการให้บริการภาครัฐ
แนวใหม่(NPS) จะพบว่า ประเด็นของการจัดการสองรูปแบบนั้น มีจุดแข็งจุดอ่อนทั้งสองรูปแบบแตกต่างกันออกไป 
เพราะแต่ละแนวทางก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และคุณูปการให้กับการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการได้
เป็นอย่างดี แต่หากน าแนวคิดการจัดการภาครัฐทั้ง 2 รูปแบบนี้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อต้องการวิเคราะห์ดูว่า 
แนวทางไหนที่สามารถส่งเสริมพลังอ านาจของพลเมืองได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ตามแนวทางที่ผู้เขียนได้ก าหนดประเด็น
ไว้ในตอนต้น จะเห็นได้ว่า NPM นั้น เป็นกระบวนทัศน์ที่มองระบบราชการได้ค่อนข้างอยู่กับโลกความจริงมากกว่า 
หลักการของ NPS แต่แม้กระนั้น ก็ค่อนข้างละเลยบทบาทดั้งเดิมของตัวเองไป จนอาจเกินเลยเส้นแบ่งไปว่า เส้น
แบ่งไหนเป็นของภาครัฐ เส้นไหนเป็นของภาคเอกชน จึงต้องน าแนวคิดการให้บริการภาครัฐแนวใหม่มาพิจารณา
เพื่อชี้ให้เห็นว่า หลักการบริหารราชการนั้น ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ มีบทบาทในฐานะผู้ให้บริการ
ประชาชนที่เสริมพลังอ านาจพลเมืองชัดเจนมากกว่า แต่หากมองการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแนวทางการ
จัดการภาครัฐแบบ New Public Management และ New Public Service อย่างที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้นแล้ว ก็
สามารถที่จะสรุปให้เห็นภาพรวมได้ว่า แนวทางการจัดการภาครัฐรูปแบบไหน ที่ส่งเสริมพลังอ านาจของพลเมือง
มากกว่ากัน ดังตารางที่ 1.1  
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ประเด็นเปรียบเทียบ 
(Comparative Issue) 

การจดัการภาครัฐแนวใหม ่
(New Public Management) 

การใหบ้ริการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Service) 

1.บทบาทข้าราชการ 
2.ประโยชน์สาธารณะ 
 
3.ยุทธศาสตร์ด าเนินการ 
 
4.การจัดให้บริการ 
5.การถูกตรวจสอบ 
 
6.การให้คุณค่าบริการ 
7.ค่านิยมที่ยึดถือ 

ข้าราชการเป็นผู้ก ากับดูแล (Steer) 
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นผลพลอยได ้     
  
คิดเชิงกลยุทธ์ และด าเนินการฝ่ายเดียว
แบบตลาด ความส าเร็จเป็นของภาครัฐ 
จัดบริการให้ในฐานะลูกค้า( Customers)  
ความสามารถถูกตรวจสอบได้เป็นเรื่องที่
ซับซ้อนและยากมาก 
ให้น้ าหนักที่คณุค่าของผลิตภาพเท่านั้น         
ยึดคุณค่าของความเป็นผู้ประกอบการอยู่
เหนือพลเมือง (Value 
entrepreneurship) 

ข้าราชการเป็นผู้ให้บริการพลเมือง 
ผลประโยชน์สาธารณะคือเป้าหมายที่
ส าคัญ (Public interest is the aim) 
คิดเชิงยุทธศาสตร์ แต่ด าเนินการแบบ
ประชาธิปไตย 
จัดบริการให้ในฐานะพลเมือง   
ความสามารถที่จะถูกตรวจสอบ มิใช่เรื่อง
ง่ายเลย 
ให้น้ าหนักที่คุณค่าประชาชน   
ยึ ด คุ ณ ค่ า ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ให้บริการต่อส่วนรวมอยู่เหนือความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบแนวทางการจัดการแบบ NPM และ NPS   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt.(2000)  
 นอกจากนี้การเปรียบเทียบมุมมองทั้ง 2 รูปแบบการการจัดการภาครัฐ ยังมีแนวทางที่ชี้ให้เห็นอีกว่า การ
จัดการที่มีพื้นฐานของการมองบทบาท ฐานะพลเมืองแตกต่างกัน ก็จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และพลเมือง
แตกต่างกันไปด้วย อันท าให้เกิดแนวคิดในการจัดบริการที่ต่างกันออกไปอีกด้วย เพราะฐานคติ  (Assumption) ที่
ใช้วิเคราะหท์างรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และทางธุรกิจ มีผลต่อน้ าหนักแตกต่างกัน ตามตารางที่ 1.2  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ 
การให้บริการของรัฐ 

การเป็นพลเมอืง 
          (Citizenship) 

การเป็นลูกค้า 
(Customer) 

1.ที่มาของทรัพยากรของบุคคล 
2.ประเภทของสิทธ ิ
3.ประเภทของความรับผิดชอบ 
 
4.พื้นฐานการเป็นสมาชิกสังคม 
5.ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล 
6.การสื่อสารระหว่างรัฐกับบุคคล 
7.เป้าหมายของนโยบาย 
8.แนวทางการจัดการภาครัฐ 
9.จุดประสงค์ของการจัดการ 
10.การจัดการที่เสริมพลังอ านาจพลเมือง 

มาจากสิทธิตามกฎหมาย 
สิทธิพลเมืองทัว่ไป 
ความเป็นพลเมืองและความ
รับผิดชอบทางการเมือง 
ส่วนรวม 
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 
เรียกร้องบริการ 
ขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ 
เน้นความมั่นคงตามกฎหมาย 
เสมอภาค/ความเป็นธรรม 
แนวทางการจัดการแบบ NPS 

มาจากอ านาจซื้อ 
สิทธิเฉพาะตัวลูกค้า 
รับผิดชอบในฐานะผู้รับบริการ 
 
ปัจเจก/ส่วนบุคคล 
แยกกัน/ผู้ให้และผู้รับ 
หาทางออกให ้
มอบอ านาจให้ลูกค้า 
เน้นความพึงพอใจ 
กลไกตลาด/ประสิทธิภาพ 
แนวทางการจัดการแบบ NPM 
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ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบมุมมองการเป็นพลเมืองกับการเป็นลูกค้า ตามแนวคิดการจัดการแบบ NPM และ NPS 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Pierre (1995) และเรืองวิทย์  เกษสุวรรณ (2545)   
ส่วนสุดท้าย 
5.บทสรุป  
 การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอ านาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
กับการให้บริการภาครัฐแนวใหม่ จากประเด็นค าถามข้างต้นที่ว่า  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)กับการ
ให้บริการภาครัฐแนวใหม่ (NPS) การจัดการแนวไหนที่เสริมสร้างพลังอ านาจพลเมืองได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ? จากที่ได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาแล้ว พบว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ปรับบทบาทฐานะของภาครัฐและ
เทคนิควิธีในการให้บริการได้อย่างหลากหลายมากกว่า และตอบสนองความพึงพอใจประชาชนได้เป็นอย่างดี โดย
การเป็นผู้จุดประกาย (Sparked) ผู้กระตุ้น และการเป็นผู้ประกอบการในสิ่งที่ภาครัฐท าได้ดี แต่หากไม่ถนัดก็จะใช้
วิธีการจ้างเหมา และซื้อบริการจากภายนอก โดยวิธีของการเป็นตัวการตัวแทน (Principal-Agency) โดยการยก
ฐานะของภาครัฐขึ้นมาอีก แต่บทบาทนี้ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ไป คือเปลี่ยนไปเป็นผู้ก ากับดูแลแทน ดังนั้น NPM จึง
ให้บริการได้คล่องตัวรวดเร็วมากกว่า และตอบสนองต่อผู้รับบริการในฐานะลูกค้าได้ดีกว่า ด้วยเทคนิควิธีที่ชัดเจน 
แต่ก็ไม่ได้ให้น้ าหนักเน้นไปที่การเสริมสร้างพลังอ านาจของพลเมือง (Empowerment) ได้เท่าใดนัก เพราะ
หลักการใหญ่ของ NPM ล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิควิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ภาครัฐมากกว่า อาจกล่าวได้ว่า NPM น้ัน สามารถเสริมพลังอ านาจลูกค้าในฐานะผู้ซื้อบริการได้ชัดยิ่งกว่า    

ส่วนการให้บริการภาครัฐแนวใหม่นั้น (NPS) เป็นแนวทางที่ยืนยันบทบาทหลักของภาครัฐที่ว่า มีบทบาท
ภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในฐานะพลเมือง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ปรับบทบาทฐานะไปตามยุคสมัย 
โดยน าเทคนิควิธีใหม่ๆอย่าง NPM เข้ามาใช้ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ก้าวผ่านบทบาทฐานะดั้งเดิมของตนไป
เสีย จึงหันกลับมาใช้ค าว่า New Public Service อีกครั้งเพื่อจะบอกและยืนยันว่า หน้าที่ดั้งเดิมของภาครัฐ แม้แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ ก็คือการให้บริการ(Serving)ประชาชน มิใช่จะเปลี่ยนบทบาทเดิมตัวเองไป
เป็นการก ากับดูแลแทน เพราะสุดท้ายแล้ว การให้บริการประชาชนก็คือ หัวใจของการจัดการภาครัฐ และสามารถ
สร้างความมั่นคงแก่พลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็น Functions หลักของรัฐ ดังนั้น  NPS จึงเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจ
พลเมืองได้อย่างชัดเจน เพราะให้ความรู้สึกมั่นคง และรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศมากกว่า(Sense of Belonging) 
มิใช่แค่ผู้อาศัย หรือลกูค้าที่ต้องมีอ านาจซื้อเป็นเกณฑ์ตัดสินการเข้ารับบริการ เพราะการให้ความเป็นธรรมในสังคม 
มิอาจวัดได้จากอ านาจซื้อเพียงอย่างเดียว  ดังนั้น การให้บริการภาครัฐแนวใหม่ (NPS) จึงส่งเสริมพลังอ านาจของ
พลเมืองได้ชัดเจนย่ิงกว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว 
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บทคัดย่อ 
          ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสู่สังคมโลก พบว่า ศีล ๕ เป็นหัวใจส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี 
มารยาท วิถีชีวิตและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมทั้งเชิงลบและเชิงบวก เป็นสันติภาพภายในและภายนอก       
ซึ่งศีล ๕ เป็นการยกระดับของบุคคลเข้าไปสู่สังคมและเป็นการปิดช่องทางในการใช้ความรุนแรงและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในระดับจุลภาคและมหัพภาค ดังนี้ คือ ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความรุนแรง ศีลข้อที่ ๒ 
ครอบคลุมถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายในของต่างประเทศ ยกเว้นการได้รับความเห็นชอบจากชาตินั้นๆ ศีล
ข้อที่ ๓ ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ศีลข้อที่ ๔ ครอบคลุมถึงการไม่
ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือกระตุ้นความเป็นชาตินิยม ศีลข้อที่ ๕ 
ครอบคลุมชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ด้านการป้องกันอบายมุข (๒) ป้องกันอาชญากรรมและป้องกันการตกเป็น
เหยื่อของอาชญากรรมทุกรูปแบบ (๓) การส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติ นอกจากนี้ ศีล ๕ เป็นการป้องกันความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมระบบความสัมพันธ์และป้องกันการกดขี่ทางเชื้อชาติ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสันติ 
ป้องกันอบายมุขอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี เป็นรากฐานของสันติภาพ ๓ 
ลักษณะ ดังนี้ (๑) เชิงโครงสร้าง จากวัฒนธรรมแบบสันติวิธีมาจากเมตตาจิต โดยยึดสถาบันและองค์กรทาง
สังคมเข้าด้วยกันแบบสันติวิธีของศีล ๕ (๒) เชิงคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพจากภายนอกในสู่ภายนอก 
ที่ยึดโยงจากมโนธรรมส านึกไปสู่ปฏิบัติการทางมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ทางสังคมที่ขับเคลื่อนสันติภาพที่
มีคุณค่าทั้งแบบทวิภาวะและทวิลักษณะต่อไป (๓) เชิงเป็นมรรควิธีแก้ปัญหาที่รากเหง้าของความขัดแย้งและ
ความรุนแรง โดยมุ่งเข้าไปแก้ที่ต้นตอของปัญหา ได้แก่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และรากเหง้าของอกุศลมูล โดยใช้
ศีล ๕ เป็นรูปของมรรควิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงแบบอริยสัจ ๔ มุ่งให้ความส าคัญกับแนวทาง
มากกว่าเป้าหมาย และสันติภาพก็จะเป็นผลลัพธ์ของมรรควิธ ี
 
ค าส าคัญ : พุทธวิธ,ี สันติภาพ, สังคมโลก, ศีล ๕ 
 

Abstract 
             Five precepts : Buddhist approach to the peace of global community, it was found 
that the Five precepts are the heart of the culture, tradition, manners, the life style and the 
rules of the social in negative and positive. It's a peace with in  and outside. Five precepts 
can raise the level of a person into society and sealing the ways to use of violence and 
human rights violation on the micro-economic level, and Full economic level.  so the first 
precept is covered to use not the violence.  the second precept is covered to can not 
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interfere in the internal affairs of other countries, except for the approval. The third precept 
can cover the prevention of violence  to children and women of the all races. The fourth 
precept can cover the way with the information between national and not incite violence or 
encourage nationalis. The fifth precept  can cover of 3 types : (1), to prevent the temptation 
(2) to prevent the crime and protection of victims of crime in every forms (3), the promotion 
of the cause of peace. Furthermore, the five precepts avoids the harsh economy. promote 
relation system and prevent racial. Promote peaceful communication Anti-vice and crime as 
well as promoting peace ideology. Peace is the basis of three characteristics : (1) structural. 
Culture of peace comes from compassion. Based institutions and social organization with the 
peace of five precepts (2) positive values which are the foundation of peace from the inside. 
The closely linked issue of conscience to perform humanitarian following manner (3) It is the 
Mugga approach to improve the root causes of conflict and violence.  it aims to solve the 
root of the five precepts is the approach of conflict resolution and violence aim to focus on 
the four on the four noble truths more goals.  and peace will be the result of the Mugga 
approach  
 
Keywords: Buddhist, peace, world, Five precepts 
 
๑. บทน า 
            จากการวิวัฒนาการของโลกพบว่า โลกมนุษย์ของเราถือว่าเป็นโลกที่มีความวุ่นวายมากที่สุดเนื่องจาก
มนุษย์มีธรรมชาติที่มีการแก่งแย่งแข่งขันหรือการมีความขัดแย้งระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดปัญหาขึ้น ก็คือ 
สงครามในการเข่นฆ่าและท าร้ายซึ่งกันและกัน จนกลายมาเป็นสภาพที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับทุกคนในสังคม
มนุษย์ จากสภาพดังกล่าวเป็นเหตุให้มนุษย์พยายามที่จะหาทางระงับขัดแย้งดังกล่าวให้สงบระงับลงที่เรียกกัน
ว่า “สันติภาพ” หมายถึง การลดความรุนแรง ลดความโลภ โกรธ หลง หมายถึง สภาพที่มีแต่ความสงบ
ปราศจากความขัดแย้ง ความรุนแรง มีความยุติธรรม และแนวทางต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสงบอย่างมี
หลักการ และมีเหตุผลรวมทั้งรู้จักสิทธิหน้าที่ มีวินัยในตนเอง หรือหมายถึง ภาวะที่มีความสงบ มีความสุข          
ไร้ความขัดแย้ง ก็จะมีสันติภาพ เพราะที่ไหนมีความสงบ มีความสุข นั่นก็คือ ภาวะไร้ความขัดแย้ง ภาวะที่ท าให้
มีความสงบสุข ซึ่งสันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนามากกว่าการมีสงครามเนื่องจากสันติภาพนั้นก่อให้เกิด
ความสุข ดังนั้น บรรดานักปรัชญาหรือนักปราชญ์ทั้งหลาย พยายามที่จะให้ค าจ ากัดความพยายามเสนอ
แนวทางที่จะก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในสังคมโดย เฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่าศีล ๕ เป็นแกนหลักในการ
วิเคราะห์ เพื่อแสดงให้กระบวนทัศน์ของศีล ๕ ต่อสันติภาพ มาเป็นฐานต่อสันติภาพสู่สังคมโลก เพื่อเป็นการ
น าเข้าสู่วัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรม แบบสันติวิธีสังคม โดยน าไปจัดโครงสร้างเมืองทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการยุติธรรม และการศึกษา เพื่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับ
มหัพภาค โดยโยงเอาศีล ๕ มาเป็นพื้นฐานของแนวทางสันติวิธี มาเป็นฐานของสันติภาพเชิงคุณค่า ซึ่งเป็นมโน
ธรรมส านึกที่ท าให้เกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ภราดรภาพ สัมพันธภาพ ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นแบบสวัสดีการที่ทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี ท าให้ชีวิต
ปราศจากภัยคุกคาม รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก ท าให้มีสวัสดีภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะให้เกิดความสันติภาพเชิงบวกในขณะเดียวกันก็ยัง
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เป็นแนวทางแก้ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง ในรูปขอตัณหา มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล 
คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ้งศีล ๕ จะเป็นตัวสกัดกั้นและท าลายรากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง โดย
รากฐานเชิงโครงสร้างจะเข้าไปจัดโครงสร้างจะเข้าจัดโครงสร้างสังคมไม่ให้เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ในขณะที่
รากฐานเชิงคุณค่าจะปลุกเร้าให้ตระหนักถึงคุณค่าชีวิต เพื่อให้อยู่ร่วมกันตามหลักมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของ
มนุษย์ นอกจากนี้ยังเข้าไปจักการกับรากเหง้าที่ท าให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง โดยจะมีความเชื่อมโยง
กันทั้งโครงสร้าง คุณค่าของมนุษย์และการควบคุมกิเลสภายใน ซึ้งจะท าให้สันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหัพภาคอย่างยั่นยืนต่อไป   
 

๒. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
     ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพสู่สังคมโลก 
     ๒.๒ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ศีล ๕ เพื่อสันติภาพสู่สังคมโลก 
 

๓. วิธีการด าเนินวิจัย  
      ๓.๑ ศึกษาและรวบรวมในส่วนที่ว่าการประยุกต์หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสันติภาพสู่สังคมโลก จาก
คัมภีร์ พระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการทราบ 
      ๓.๒ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนทางการประยุกต์
หลักพระพุทธธรรมเกี่ยวกับสันติภาพสู่สังคมโลกในพระพุทธศาสนา และรวบรวมแนวคิดจากการวิเคราะห์
ตีความของนักปราชญ์ต่างๆ 
 

๔. ผลการวิจัย 
       จะเห็นได้ว่า ในการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนรงตามหลักของศีล ๕ จากข้อ           
ที่ ๑-๕ นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเด็นของความขัดแย้งเป็นส าคัญ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งตาม
แนวทางของศีล ๕ โดยไม่รู้ตัว เพราะว่าศีล ๕ เป็นหัวใจส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี มารยาท วิถีชีวิตและ
แนวข้อก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคม เพราะเป็นรากฐานของสันติภาพได้ทั้งเชิงลบและเชิงบวก เป็นสันติภาพ
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพภายนอก ซึ่งศีล ๕ จะเข้าไปเป็นปฏิบัติการทาง
สังคมยกระดับจากศีลแบบบุคคลไปสู่ปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ระดับสังคม สามารถปิดช่องทางในการใช้ความ
รุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ และเป็นรากฐานของสันติภาพทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาค โดยระดับ
จุลภาคจะเป็นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปน้ี 
         ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง การทหาร สังคมและวัฒนธรรม การไม่กดขี่ 
และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การช่วยเหลือเกื้อกูล การป้องกันภัยคุกคาม การให้
อภัย และการเคารพในสิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก 
        ศีลข้อ ๒ ครอบคลุมถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศ ยกเว้นการได้รับการเห็นชอบจากชาติ
นั้นๆ ไม่ฉกฉวยหรือขมขู่บังคับเอาทรัพยากร เศรษฐกิจหรือผลประโยชน์อื่นๆ ด้วยอ านาจการไม่ท าลายสมบัติ
และคุณค่าทางอัตลักษณ์ของชาติอื่น เช่น ท าลายเอกลักษณ์ ท าลายวัฒนธรรม ท าลายวิถีชีวิต เป็นต้น ศีลข้อนี้
ในระดับมหัพภาคจึงป้องกันการเกิดความรุนแรงและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันแต่ละชาติก็ไม่
ใช้งบประมาณในการบริการประเทศไปส่งเสริมหรือสร้างเครื่องมือก่อความรุนแรง 
       ศีลข้อ ๓ ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมให้มีความเท่า
เทียมทางเพศสภาพ โดยยึดคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การยอมรับและให้เกียรติกัน การไม่ท าให้
สูญเสียเกียรติยศ ป้องกันการน ามนุษย์ไปเป็นสินค้าธุรกิจทางเพศ ป้ องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศ                  
การเคารพในอัตลักษณ์และความแตกต่างทางเชื้อชาติ โดยความโดดเด่นของศีลข้อนี้ในระดับมหัพภาคจะมี
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ลักษณะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่ครอบครัวโลก มีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ               
(ภราดรภาพ)และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
          ศีลข้อ ๔ ครอบคลุมถึงการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือ
กระตุ้นความเป็นชาตินิยม การไม่ปล่อยข่าวลวงเพื่อให้ชาติสับสนแล้วตนได้ผลประโยชน์ การกระท าและรักษา
สัญญาร่วมกันระหว่างชาติ การป้องกันสงครามข่าวสาร การไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อชีวิต การไม่สรรเสริญหรือให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรง รวมทั้งการปฏิเสธแนวทางการใช้ความ
รุนรง และไม่สื่อสารในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารเอกระตุ้นให้ตระหนัก
ถึงคุณค่าชีวิต การประโคมข่าวความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการ
มุ่งสื่อสารเพ่ือความสันติของพลเมืองโลก 
         ศีลข้อ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ด้านการป้องกันกันอบายมุข ป้องกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ป้องกันสิ่งที่จะมาบั่นทอนศักยภาพทางกุศลธรรมของมนุษย์ และป้องกันการประพฤติชั่วร้ายตาม
อ านาจและขุมก าลังของอบายมุข (๒)ป้องกันอาชญากรรมและป้องกันการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทุก
รูปแบบ(๓) การส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธีสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสันติและมองผ่านชีวะทัศน์อย่างสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นเผ่าพงศ์ของมนุษยชาติ ดังนั้น ศีลข้อนี้จึงมีขุม
ข่ายพลังในการป้องกันภัยคุกคามด้านอบายมุขและอาชญากรรมรวมทั้งส่งเสริมสันติวิธีและความปลอดภัย
ให้แก่พลเมืองโลกด้วย ขณะเดียวกันก็ไกส าคัญในการสกัดกั้นพฤติกรรมรุนแรง (สติ - สัมปชัญญะ)  
 

๕. นิยามและความหมายของค าว่า "สันติภาพ" 
     ค าว่า “สันติ” หมายถึง “สงบ” กล่าวคือ สงบจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ตรงข้ามกับสันติภาพ เช่น เมื่อ
พูดว่าทะเลสงบ หมายถึง สงบจากคลื่น เมื่อกล่าวถึงว่า “สันติภาพ” คือ ความสงบ หมายถึง สงบจากสิ่งที่ไม่ใช่
สันติภาพ2 ดังนั้นค าว่า “สันติภาพ" ยังหมายถึง “ความสงบ หรือสภาพที่มีระเบียบข้อบังคับที่เป็นระบบหนึ่ง
ของการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก าลัง”3 ซึ่งเป็นความสงบที่เกิดจากปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดปัญหา
แล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สันติภาพลักษณะนี้เป็นการให้ความหมายเชิงวิธีการและเป้าหมาย 
“สันติภาพ” หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง เชิงโครงสร้าง หรือความรุนแรง
ในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วท าให้สังคมปราศจากสันติสุข4 ภาวะที่ปราศจากความรุนแรงในความหมายของกลุ่มนี้
คือการปราศจากความรุนแรงเชิงพฤติกรรม การไม่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเป็นการผลจากการไม่ใช้ความ
รุนแรงเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ซึ้งสภาวะสงบ เนื่องจากไม่น าความรุนแรงมาเป็นเครื่องมือในการตัดสิน
ปัญหาหรือแสดงออกตามความต้องการ รวมไปถึงการด าเนินชีวิดที่ไม่มีความรุนแรง เพราะโดยธรรมชาติแล้ว   
ยังคมย่อมมีความรุนแรงแฝงอยู่ ซึ่งมักเรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม หรือเอาเปรียบ แต่เมื่อ
ความรุนแรงแฝงไม่แสดงไม่แสดงตัวออกมาเป็นความขัดแย้งในระดับที่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพต่อกัน ก็มี 

                                                            
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๖๖ 
๓ประชุมสุข อาชวอ ารุง, ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย ๒๕๓๐), หน้า ๑๓๓ 
๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณีลุ่มแม่น้ าแม่

ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๒. 



๑๑๕๖ 

 

อยู่ในความหมายของสันติภาพ ตัวชี้วัดระดับสันติภาพจึงอยู่ที่พฤติกรรมที่ปราศจากความรุนแรง และช่วยกัน
สร้างโลกที่มีสันติสุขหรือสันติภาพ”5

 

 

๖. ประเภทของสันติภาพ 
        คุณลักษณะที่บ่งบอกสภาวะของสันติภาพ คือ สันติภาพเชิงทวิภาวะ ซึ่งเป็นสันติภาพประเภทที่ได้มา
จากการตีค่าของสันติภาพภาวะหรือสิ่งที่ปรากฏ โดยให้น้ าหนักไปในทางคุณค่าของสันติภาพต่อมนุษย์และโลก
ตามสภาวะ ๒ ประเภท คือ 
     ๖.๑ สันติภาพภายใน กล่าวคือ สันติภาพในจะเป็นพื้นฐานที่จะท าให้เกิดสันติภาพภายนอกหรือ
สันติภาพในลักษณะในลักษณะหรือประเภทอ่ืนๆสันติภาพภายในแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ 
            ๑.)สันติภาพทางจิต กล่าวคือ สันติภาพระดับจิต ซึ่งเป็นสันติภาพที่เกิดขึ้นจากจิตแล้วขยาย
ออกไปสู่สันติภาพระดับอื่น เป็นพื้นฐานของฐานของสันติภาพเชิงปัจเจก "สันติภาพภายนอกเกิดจากสันติภาพ
ภายในจิตใจสันติภาพภายนอกไม่ว่าระดับใด สามารถเกิดขึ้นอย่างถาวรได้หากสมาชิกในสังคม ประเทศ หรือ
โลกมีจิตใจที่สงบ ใฝ่สันติ ภาวะจิตใจเชิงบวกที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการสร้างสันติภาพภายนอก ความขัดแย้ง
สงคราม การเบียดเบียน เข่นฆ่า ทารุณ การกดขี่บังคับ เริ่มจากจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเหล่านั้นจะต้อง
เริ่มจากการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน"6 และเมื่อสงบถือได้ว่าเป็นสันติภาพในอีกแง่มุมหนึ่ง 
ความขัดแย้งในตัวบุคคลจะท าให้บุคคลขาดความสงบทางใจได้และในบางกรณีก็ท าให้ขาดความสงบกับผู้อื่น
ด้วย เพราะว่า สันติภาพที่แท้จริงต้องตั้งขึ้นจากจิตใจมนุษย์ก่อน"7 สันติภาพภายในระดับที่จิตสงบจึงจะท าให้
เป็นผู้ใฝ่สันติ ซึ่งเป็นสันติภาพในระดับที่ข่มจิตให้สงบ โดยอาศัยกระบวนการฝึกหัดทางจิต ทางพระพุทธศาสนา
เรยีกว่ากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความสงบทางจิต 
        ๒.)สันติภาพระดับครามรู้แจ้ง กล่าวคือ สันติภาพระดับความรู้แจ้ง สันติภาพเป็นภาวะหนึ่งที่
เกิดจากการสลัดออกจากสังสารวัฏ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์พัฒนาทางจิตจนถึงขั้นที่สามารถหลุดจากกิเลส
ตัณหาได้ "ท าให้เป็นผู้งดเว้น เว้นขาด ออก สลัดออก หลุดพ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะ การบาดหมาง การ
แก่งแย่ง การวิวาท  การมุ่งร้าย มีใจเป็นอิสระ (จากกิเลส) อยู่ ”8 ความสงบระงับจากอุปธิ คือ กิเลส ความ
พัวพัน เหตุแห่งการเวียนเกิด ขันธ์ ๕ หรือสภาวะอันเป็นที่ตั้งที่ทรงไว้แห่งทุกข์ ได้แก่ กาม กิเลส เบญจขันธ์ 
เป็นต้น สันติภาพประเภทนี้จะลึกกว่าสันติภาพที่เกิดจากความสงบทางจิต เนื่องจากเป็นสันติภาพที่เกิดจากการ
รู้แจ้งสัจธรรม ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ปัญญาที่สามารถท าลายกิเลส      
อาสวะให้หมดไปโดยสิ้นเชิง หรือเรียกว่าการบรรลุนิพพาน ซึ่งถือเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
"ตราบใดที่จิตบุคคลยังมีความโลภ โกรธ หลง เป็นเชื้อแห่งความขัดแย้งและสงคราม สันติภาพจะเกิดไม่ได้"9 
สันติภาพในระดับความรู้แจ้งนี้ จะท าให้จิตมีเสรีภาพหรืออิสรภาพ (Freedom) หลุดพ้นจากรากเหง้าของกิเลส 
ภาวะน้ีในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง "วิมุติ คือ ความหลุดพ้น ความดับกิเลส ภาวะไร ้กิเลส ไม่มีทุกข์เกิดขึ้น 

                                                            
๕ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, วาทะธรรมว่าด้วยสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บ้านลานธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙. 
๖พระมหานรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค า), จุดเด่นของพระพุทธศาสนา, (เชียงใหม่ : ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย 

จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๒. 
๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๖.กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

หน้า ๖. 
๘ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๗๕-๒๗๖/๓๘๔. 
๙ ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษย์กับสันติภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. หน้า ๒๔. 



๑๑๕๗ 

 

มนุษย์สามรถพัฒนาตนเองจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้ เรียกว่า นิพพาน”10  ซึ่งจะเป็นภาวะที่จิตสงบและมีปัญญารู้
แจ้งด้วย ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสันติภาพระดับถาวร หรือเป็นสันติภาพที่ไม่มีความขัดแย้งทางจิตและ
ปราศจากความรุนแรง และจะท าให้เกิดสันติภาพทั้งทางปัจเจกชนไปถึงระดับสังคมด้วย “ท าให้เกิดความสงบ
สุขทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปัญญา ที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นตามล าดับของมนุษย์แต่ละ
คน ตั้งแต่การไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ไม่มีความเห็นแก่ตัว จนในที่สุดถึงขั้นไม่มีกิเลสอาสวะใดๆเหลืออยู่ในจิต 
คือ นิพพาน จัดเป็นสันติภาพทางธรรมมะ”11  และธรรมะก็น าไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมอันเป็นกระบวนการ
สันติภาพจากภายในสู่ภายนอก โดยปกติแล้วมักเข้าใจว่าสันติภาพภายในเป็นสันติภาพที่มี ขอบเขตแคบกว่า
สันติภาพภายนอก เพราะมองเห็นเพียงแค่สภาวะเท่านั้น ไม่ได้มองลึกลงไปถึงพลังสร้างสรรค์ที่ท าให้เกิด
ปฏิบัติการทางสังคม คือ การกระท าที่มีเจตจ านงมาจากความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความมีสติรู้เท่าทัน
ปัจจุบันขณะ ท่านติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า "ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีสติ เราจะรู้ว่าต้องท าอะไร และเรา
พยายามท าสิ่งที่เป็นหนทางสู่สันติภาพ"12 

 

๖.๒ สันติภาพภายนอก กล่าวคือ สันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยู่ดีมีสุขประชาชนหรือของ
สังคมหรือของโลกทั้งหมด ซึ่งเป็นภาวะที่ทุกคนมองเห็นรับรู้ได้ และเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมมีความ
สงบเรียนร้อย ไม่มีการรบราฆ่าฟัน ไม่มีสงคราม อยู่กันโดยไม่เบียดเบียน”13  ซึ่งเป็นสันติภาพภายนอกในภาวะ
ที่ยังไม่มีความรุนแรง ส่วนสันติภาพภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือการสร้างสันติภาพในระหว่างที่มีความขัดแย้ง
รุนแรง "เป็นกระบวนการที่แสดงออกด้วยความพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาสงครามที่เกิดขึ้น
แล้ว และหาทางป้องกันสงความไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยหาทางออกที่ท าให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ้ายทั้งฝ้าย          
ผู้ชนะและผู้แพ้  เรียกว่าเป็นสภาพแห่งความสมานฉันท์"14 ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและ            
ภราดรภาพ เพราะเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวสามารถท าให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม สังคม ประเทศ ระหว่างประเทศ และโลก 
จะส่งผลท าให้เกิดสันติภาพได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกทั้งหลายอย่าง
จริงจังและจริงใจ ส่วนหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความ
ลึกซึ้งกว้างไกลและครอบคลุมยิ่งกว่า เพราะสันติภาพในภาพทางพระพุทธศาสนาเป็นสันติภาพที่ถาวร เมื่อ
เข้าถึงแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมนุษย์ทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้
โดยเสมอภาคกัน ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อการเข้าถึงสันติภาพปรากฏในช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสกับสุภัททะ
ว่า "ถ้าภิกษุมีความเป็นอยู่ชอบแล้วโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ เมื่อถามว่าจะด าเนินชีวิตอย่างไร ก็ทรงตอบว่า 
ด าเนินชีวิตในแบบที่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์"15   พระอรหันต์เป็นผู้ที่มีความสงบระงับ ทั้งสงบจิต การรู้แจ้ง 
และมีพฤติกรรมสงบ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งกับตนเองและผู้อื่น การด าเนินชีวิตแบบโลก
                                                            

10 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๓๒. 

11คัทลียา รัตนวงศ์ , “แนวคิดเรื่องสันติภาพของชัดยิด กุฏบ”, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิวิยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. หน้า ๓๒.  

12ติช นัท ฮันห์, สันติภาพทุกย่างก้าว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศ์พฤกษ์, พิมพ์ครั้งที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓),หน้า ๑๔๐. 

13พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, หน้า ๖.  
14ชัชวาลย์ ชิงชัย, “สงครามกับการสร้างสันติภาพตามแนวพุทธ : ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตและราชกุมารทีฆาวุ”, 

สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฒาลงกรณ์ราชวิทยาลัย),๒๕๔๙.  
15พุทธทาสภิกขุ, การด ารงชีวิตที่ถูกต้อง, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๑. 

โลกสงบด้วย อันเป็นสันติภาพภายนอก ท าให้บุคคล สังคมโลกและโลกไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน มีความ
รัก ความผูกพัน ความยุติธรรม เสรีภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

 



๑๑๕๘ 

 

ไม่ว่างจากพระอรหันต์จึงเป็นการด าเนินชีวิตด้วยความสงบ โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์จึงมีความหมายว่าโลกไม่
ว่างจากผู้สงบ การด าเนินชีวิตอย่างผู้สงบก็คือ การด าเนินชีวิตอย่างสงบก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งจะ
มีผลท าให้ 

 
 

๗. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕ 
       ศีล หมายถึง "ความประพฤติดีทางกายและวาจา ,  การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ,ข้อปฏิบัติ
ส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่ปราศจาก
โทษ, ข้อปฏิบัติในการฝึกกายและวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีพ"16 นอกจากนี้ "ศีล"
หมายถึง "ความปกติหรือภาวะความปกติ"17  กล่าวคือ ความมีปกติไม่เบียดเบียนทางกาย วาจา และใจ มี
ความหมายคล้ายกับศีลธรรม ซึ่งจัดเป็นธรรมในระดับศีล เพราะศีลจัดเป็นธรรมอย่างหนึ่ง โดยที่ศีลเป็น
ส่วนประกอบของหัวข้อธรรมที่ส าคัญ เช่น ไตรสิกขา บารมี อริยทรัพย์ อริยวัฒน์ เป็นต้น พุทธศาสนาแบ่งศีล
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ศีลทีมีลักษณะเป็นข้อแนะน าที่เรียกว่า "จาริตศีล" และศีลที่เป็นข้อห้ามที่เรียกว่า 
"วาริตศีล" นอกจากนี้ ศีล ยังแบ่งเพศของผู้ปฏิบัติออกเป็น ๒ ประเภท คือ ศีลส าหรับเพศนักบวช ได้แก่             
สารเณรปฏิบัติตามศีล ๑o, ภิกษุปฏิบัติตามศีล ๒๒๗, ภิกษุณีปฏิบัติตามศีล ๓๑๑ และศีลส าหรับคฤหัสถ์         
ได้แก่ ศีล ๘ ศีล ๕ ซึ่งศีลเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับชุมชนชาวพุทธย่อมเป็นบุญทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น18  เพราะ            
ศีลจัดอยู่จัดอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา เรียกว่า  “ศีลสิกขา”  เพื่อฝึกอบรมความประพฤติ
ทางกาย ทางวาจาให้มีวินัย มีความเรียบร้อยปกติ สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสันติสุข ดังที่พระพุทธเจ้า
จึงทรงก าหนดคุณลักษณะของชาวพุทธให้รับเอาธรรม ๕ ข้อไปปฏิบัติ เป็นธรรมขั้น ศีล ชื่อว่า สิกขาบท ๕ 
แปลว่า ส าเหนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติที่บ่งบอกความเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเบื้องต้น”19 บางครั้ง
เรียกว่าธรรม ๕ หรือสิกขาบท ๕20 
     ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์ทุกคนควรจะปฏิบัติตามเพื่อความสมบูรณ์ในตัวเองพระพุทธศาสนา
ถือว่าศีล ๕ เป็นจริยธรรมที่มีเหตุผลสากล เมื่อมนุษย์ทุกคนถือปฏิบัติแล้วจะน าไปสู่ความสงบสุขทั้งตนเองและ
สังคมโดยส่วนรวมของศีล ๕ ดังนี้ ได้แก่ (๑) เว้นจากปาณาติบาต คือ ไม่ท าลายชีวิต โดยประพฤติหรือด าเนิน
ชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิตและร่างกาย (๒) เว้นจากอทินนาทาน คือ ไม่เอาที่เขามิได้ให้ 
หรือไม่ลักขโมยโดยประพฤติหรือด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนทางทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ (๓) เว้น
จากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายโดยประพฤติหรือด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อื่นทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหนไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน (๔) เว้นจากมุสาวาท 
คือ ไม่พูดเท็จ โดยประพฤติหรือด าเนินชีวิตที่ปราศจากเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอน
ผลประโยชน์ หรือแกล้งท าลายผู้อื่นด้วยถ้อยค าไม่จริง (๕) เว้นจากของเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท คือ ไม่เสพของมึนเมา โดยประพฤติหรือด าเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้ งพลาดมัวเมา
เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท าให้เสียสตสัมปชัญญะ21 
                                                            

16พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพครั้งที่  ๑๑ ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 

17พุทธทาสภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษย์โลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๑. 
18องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๖/๒๐๘. 
19พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๒), หน้า ๔๓๒. 
20ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓. 
21ที,.๒๔๗/๒๘๖/๑๑(ไทย).ปา .องฺ,.๒๒๗/๑๗๒/๒๒ (ไทย).ปญฺจก . ๒๖๔,.๓๐๗/ อภิ(ไทย).วิ.๓๕.๓๘๘/๗๖๖/  



๑๑๕๙ 

 

        ศีล ๕ ทั้งนี้ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความประพฤติของตน เพื่อที่จ าได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุขและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม คือ ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่จะอยู่ตามก าลังไม่ได้ โดยเหตุที่แต่ละ
คนมีอัธยาศัยต่างกันมีก าลังไม่เท่ากัน ผู้ที่มีอัธยาศัยหยาบและมีก าลังมากข่มเหงผู้อื่น คนสุภาพและมีก าลังน้อย
ก็อยู่ไม่เป็นสุข แม้ทางบ้านเมืองจะมีกฎหมายบังคับใช้ห้ามปรามไม่ให้คนประพฤติในทางที่ผิดและวางโทษแก่ผู้
ที่ล่วงละเมิดไว้ด้วย ตรงข้ามกับกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เสมอคิดว่ากฎหมายท าอะไรเขาไม่ได้ เพราะเขา
มีปัญญาพอที่จะหาทางเลี่ยงกฎหมายได้ เมื่อเช่นนี้ กฎหมายก็ไร้ความหมายศาสนาทั้งหลายมักจะบัญญัติศีลไว้
ของตนขึ้นมา เพื่อท าให้คนมีความประพฤติดีประพฤติชอบทางด้านกาย วาจา และใจ อย่างที่พระพุทธศาสนา
บัญญัติศีล ๕ ไว้ เพื่อส าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ศีลเป็นข้อบัญญัติที่จ าเป็นทางด้านมนุษยธรรมโดยแท้ ชื่อว่า 
ที่เป็นมนุษย์ที่แท้ ที่ผิดไปจากสัตว์เดรัจฉานก็ตามที่ต้องมีศีล จึงเชื่อว่าเป็นมนุษยธรรม คือ ธรรมที่จ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดต่อตนเองและล่วงละเมิดต่อผู้อื่น การล่วงละเมิดแสดงออก ๒ 
ลักษณะ คือ ละเมิดต่อร่างกายและชีวิตคนอื่นกับการละเมิดทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ผู้อื่นครอบครองอยู่22 

       ดังนั้น "ศีลไม่ใช่ข้อห้ามเพียงเดียว แต่คือข้อฝึกฝนด้วย (สิกขาบท) ฝึกฝนตนให้ปล่อยวางจากความชั่ว 
ประพฤติตนให้อยู่ในความเรียบร้อย"23 ทางกาย วาจา ใจ ไม่ให้ล่วงละเมิดความดีงาม แต่การล่วงละเมิดศีลทุก
ข้อมีจิตเป็นตัวสั่งการ (เจตนา) กายกับวาจาเป็นตัวกระท า การล่วงละเมิดจึงประกอบด้วยกาย วาจา และใจ ศีล
ทุกข้อยังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน การละเมิดศีลแต่ละข้อน าไปสู่การละเมิดศีลข้ออื่นตามมา เช่น การ
ขโมยเงินไปซื้อสุรามาดื่ม เมื่อดื่มสุราท าให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจ เกิดการประพฤติผิดในกาม เมื่อถูกจับได้ก็มีการ
โกหกว่าไม่ได้กระท าเพื่อเอาตัวรอด เมื่อถูกชักถามมากเข้าก็เกิดการทะเลาะทางวาจา ยกระดับไปสู่ความ
ขัดแย้งชกต่อยและใช้ความรุนแรงต่อกัน เมื่อสู้ไม่ได้ก็น าไปสู่การใช้อาวุธและท าลายชีวิต เป็นต้น  
         โดยหลักธรรมที่ส่งเสริมให้ศีล24  ได้แก่ (๑) มีเมตตากรุณา (๒) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่
สุจริต (๓) กามสังวร คือ รู้จักควบคุมตนในทางกามารมณ์ (สทารสันโดษ ยินดีด้วยคู่ครองของตนเอง) ไม่ละเมิด
ในคู่ครองหรือของหวงห้ามที่เป็นสิทธิของผู้อื่น (๔) สัจจะ คือ สื่อสารด้วยความจริง ๕.สติสัมปชัญญะ (อัปป
มาท คือ ความไม่ประมาท ) เบญจธรรมเป็นหลักธรรมที่ควบคู่ไปกับศีล ๕ เพราะศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่องด
เว้นจากการท าความชั่ว แต่เบญจธรรมเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความดี     
ศีล ๕ จึงเป็นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับคฤหัสถ์ เพื่องดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้ได้รับ
ความเดือดร้อน เป็นหลักการสากลที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา เพราะเป็นหลัก
มนุษยธรรมสากล โดยการงดเว้นจากการท าความชั่วทางกายและวาจาเป็นการงดเว้นทางกายภาพ ซึ่งจะต้องมี
คุณธรรมภายในใจที่เป็นเจตนารมณ์ส่งเสริมให้ปฏิบัติงดเว้นพฤติกรรมชั่วทางกายและวาจา ลักษณะของศีล ๕ 
นอกจากจะเป็นศีลส าหรับผู้ปฏิบัติแล้วยังเป็นศีลสังคมด้วย  เพราะพฤติกรรมของสมาชิกจะมีผลต่อสังคมที่เขา
อาศัยอยู่ การงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นส่งผลให้สังคมไม่เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นการเคารพสิทธิในชีวิตของ
ผู้อื่นด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีความสอดคล้องกับแนวทาง
สันติภาพทั้งจุลภาคและมหัพภาค 
     เพราะเหตุนี้ ศีล ๕ มีสภาพความเป็นสันติภาพอยู่ในตัวของมันเอง แต่เมื่อมองตามวิธีการปฏิบัติแล้วจะ
เห็นว่าศีล ๕ เป็นแนวทางสันติวิธี เพราะเป็นการปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ผู้ปฏิบัติศีลจึงเท่ากับเป็นผู้ปฏิบัติ
สันติภาพ และจะเป็นสันติภาพส าหรับผู้อื่นด้วย ซึ่งส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กันอย่างสันติ การละเมิดศีลแต่ละข้อ
เป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง ซึ่งเป็นช่องทางท าให้เกิดอกุศลกรรม ศีล ๕ ไม่ได้ท าให้คน

                                                            
22สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี  ท าแท้ง และการุณยฆาต,  พิมพ์ครั้งที่  ๒,

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๗.  
23ศีลปาโล, ศีลห้า ฉบับคู่มือรักษาใจ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๕-๖. 
24พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๗๗๓. 



๑๑๖๐ 

 

เห็นพ้องต้องกันทั้งหมด แต่จะเป็นแนวทางที่ท าให้คนปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมิตร ศีล ๕ จึงเป็นสันติภาพเชิงพลวัต 
ไม่ใช่การหยุดนิ่งสงบเงียบ แต่ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวทางที่ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติ ไม่ก่อความรุนแรงทั้ งทางตรงและทางอ้อม ศีลแต่ละข้อจึงมีความสัมพันธ์กับสันติภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการเพิ่มหรือลดระดับของสันติภาพ ช่วงเวลาที่คนปฏิบัติตามแนวทางของศีล ๕ จะเป็น
ช่วงเวลาที่คนไม่มุ่งประทุษร้ายกัน ท าให้เกิดสวัสดิภาพทางสังคม ปราศจากภาวะที่เป็นอันตรายต่อกัน การ
ปฏิบัติตามศีล ๕ ครอบคลุมแนวทางสันติภาพด้วย สันติภาพในแง่ของการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือทางสังคม โดยศีลประกอบไปด้วยส่วนที่ส าคัญ ๕ 
ประการ คือ (๑) ส่วนที่เป็นแม่บท คือ ตัวแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางสากล ไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ที่ใดก็
จะเป็นแบบเดียวกัน และได้รับผลเช่นเดียวกัน (๒) ส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ คือ ความมุ่งหมายที่เล็งเห็นผล ได้แก่ 
เพื่อให้มีความเมตตาและกรุณาต่อกัน เพื่อให้หาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต เพื่อให้สามารถควบกามารมณ์หรือ
กามคุมได้ เพื่อให้ผู้มีสัจจะ และเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมตนเองได้ (๓) ส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติ คือ การงด
เว้นจากการท าชั่วต่อชีวิต งดเว้นจากการท าความชั่วต่อชีวิต งดเว้นจากการเข้าไปแทรกแซงหรือก่อความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น งดจากการล่วงละเมิดบุคคลอันเป็นที่รักของผู้อื่น และการท าลายสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล งดเว้นจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง งดเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด โดยส่วน
ที่เป็นข้อปฏิบัตินี้เองจะท าให้เกิดการงดเว้นจากการประพฤติอกุศลกรรมด้วย (๔) ส่วนที่ช่วยส่งเสริม คือ การ
กระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่/การ
แบ่งปัน ส่งเสริมสัมพันธภาพ ส่งเสริมกระบวนการสื่อสารด้วยความสันติ/โปร่งใส และส่งเสริมสติปัญญาแบบ
สัมมาทิฏฐิ (๕) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัด คือ เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของศีลแต่ละข้อ ได้แก่ (๕.๑) กิเลสหรือเจตนาที่
จะล่วงละเมิด (๕.๒) คุณความดีหรือคุณธรรมของผู้ถูกล่วงละเมิด และผู้ถูกล่วงละเมิดเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อ
สังคมมากน้อยแค่ไหน (๕.๓) ขนาดหรือปริมาณที่ถูกล่วงละเมิด (๕.๔) ความพยายามในการล่วงละเมิด (๕.๕) 
ผลจากการล่วงละเมิดมีผลกระทบที่มีขอบเขตแคบหรือกว้างมากน้อยแค่ไหน ระดับของตัวชี้วัดมากเท่าใดก็จะ
ท าให้ระดับของความผิดมากขึ้นเท่านั้น 
 
 
 
 
๘. การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อสันติภาพสู่สังคมโลก 
        การประยุกต์ใช้ศีล ๕ เพื่อสันติภาพสู่สังคมโลกอันเป็นพื้นฐานรองรับส าหรับการพัฒนา25 ของศีล ๕ 
ว่าเป็นส่วนส าคัญของสันติภาพ โดยสภาพเป็นพื้นฐานมาจากภายใน (จากจิต) ที่อยู่ในกรอบของการไม่ใช้ความ
รุนแรง ซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพ ๒ ระดับ ดังนี้ ได้แก่ 

๑)สันติภาพของศีล ๕ ระดับจุลภาค กล่าวคือ สันติภาพของศีล ๕ ระดับจุลภาคนี้ ยึดโยงอยู่ในระดับ
บุคคลและสังคม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงแคบ เป็นศีล ๕ ในระดับที่
เหมาะแก่บุคคลและสังคมกลุ่มเล็กๆ โดยบุคคลจะเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมพฤติกรรมส่วนตัวไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่น การไม่เบียดเบียนชีวิต ทรัพย์ ครอบครัว การไม่สื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ และ
การไม่ดื่มเครื่องมึนเมา มีลักษณะยึดโยงอยู่กับสันติภาพภายใน และสันติภาพเชิงลบที่มุ่งละเว้นพฤติกรรม          
อันจะกระทบตนเองและผู้อื่นในทางร้าย ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในวงแคบ และมีระดับความรุนแรงน้อย กินเวลา
สั้น เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพในระดับปัจเจกชนตามศีล ๕ มีองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก          
                                                            

25ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖),หน้า ๙๔๗. 



๑๑๖๑ 

 

ศีลทุกข้อมีความผูกพันอยู่กับพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ รากฐานของสันติภาพระดับบุคคล จึงเป็น
พฤติกรรมทางใจ ซึ่งเป็นคุณธรรมผลักดันให้ปฏิบัติตามศีล ๕ แม้จะไม่รู้จักศีล ๕ ก็จะรู้สึกว่าการท าร้ายผู้อื่น 
การคดโกง การละเมิดบุคคลในรูปของความใคร่หรือดูถูกเหยียดหยาม การบิดเบือนข้อเท็จจริง และการเสพสิ่ง
เสพติดเป็นสิ่งไม่สมควร และมักจะท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ซึ่งอาจขยายผล
ไปเป็นความขัดแย้งกลุ่มได้ ถูกยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรง มโนธรรมส านึกดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ
สันติภาพภายใน ผู้ปฏิบัติตามก็เป็นผู้มีสันติภาพ แต่การปฏิบัติก็เป็นวงจรที่เป็นเหตุและผลที่บุคคลรอบข้าง
สามารถสัมผัสได้ ศีลข้อที่ ๑ ผู้ที่ไม่ฆ่าหรือเบียดเบียนสภาพชีวิตของผู้อื่น จะมีลักษณะมีเมตตาจิต ไม่มี
พฤติกรรมอาฆาตพยาบาทหรือก้าวร้าวรุนแรง รู้จักให้อภัย ชอบช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ก าลังเผชิญอยู่กับความทุกข์
ยาก บุคคลที่อยู่รอบข้างจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ การแสดงออกของบุคคลรอบข้างก็จะย้อนกลับมาให้ผลใน
ลักษณะเดียวกัน ในขณะที่ศีลข้อที่ ๒ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นสุจริตชน ศีลข้อที่ ๓ จะส่งผลให้
ผู้ปฎิบัติมีครอบครัวที่อบอุ่นละเข้มแข็ง ศีลข้อที่ ๔ จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นคนมีสัจจะ 
และศีลข้อสุดท้ายจะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีสติปัญญา ป้องกันความประมาทในชีวิต หากมองในแง่ของปัจเจกวิถีก็
จะเห็นว่าศีลข้อที่ ๑-๔ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติและบุคคลอื่น ส่วนศีลข้อที่ ๕ เป็นการปฏิเสธที่จะน าปัจจัย
อันเป็นพิษเข้ามาสู่ร่างกายตนเอง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรง ส่วนอาการและพฤติกรรมของผู้เสพจึ ง
กระทบต่อบุคคลอื่น 
         ส่วนสันติภาพในระดับสังคมจะมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลต่อครอบครัวและสังคม มีความยึดโยงอยู่
กับศีลระดับโครงสร้างสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
       ศีลข้อที่ ๑ เป็นสันติภาพในรูปของการไม่ใช้ความรุนแรงโดยตรงและโครงสร้างที่ไม่ส่งเสริมความ
รุนแรงหรือวัฒนธรรมที่ไม่ให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ก่อความรุนแรง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้อ านาจมาเป็นวัฒนธรรมแห่งเมตตา ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เห็น
ว่าการใช้ความรุนแรงหรือเหยื่อของความรุนแรงเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่มีผลกระทบกับตนเอง จึงไม่ควรเข้าไป
ยุ่งเกี่ยว มาเป็นส านึกความรับผิดชอบต่อชีวิตอื่นเหมือนกับชีวิตตนเอง  
      ศีลข้อที่ ๒ เป็นสันติภาพที่เกี่ยวกับทรัพย์ อาชีพและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากการไม่มี
พฤติกรรมลักขโมยโดยตรง เช่น "การถือเอา การตัดรอน การท าลายสิทธิในคุณค่าของทรัพย์สินที่มีเจ้าของสิทธิ
ครอบครองหวงแหน ด้วยการปล้น การขโมย การยักยอก การสับเปลี่ยน การซ่อนไว้ การเลี่ยงภาษี การปลอม
แปลงสินค้า การโกงเครื่องตวงเครื่องวัด การละเมิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นโดยการกระท าของตนเอง ด้วยการสั่งให้คน
อื่นท า ด้วยการยกย่องพวกขโมย ด้วยการพอใจยินดีในของที่ได้มาด้วยการทุจริต26 
      ศีลข้อที่ ๓ เป็นสันติภาพที่เกี่ยวกับความรักใคร่หรือเกี่ยวกับกามระหว่างบุคคล เมื่อแสดงความรักใคร่
ต่อบุคคลที่ตนเองเป็นผู้ครอบครองไม่ถือว่าผิดศีล ตราบใดที่ยังไม่ใช้ความรุนแรง หรือไม่ได้ท าลายเกียรติยศ 
และพันธสัญญาต่อกัน คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการละเมิดศีลข้อนี้คือการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ได้
ครอบครองเท่านั้น ค้านท์ กล่าวว่า "มีแต่เซ็กส์ในสมรสเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงการท าความเป็นมนุษย์เสื่อมถอยได้ 
เพราะเป็นเวลาที่คนสองคนมอบตัวตนให้แก่กันและกัน ไม่เฉพาะสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น เซ็กส์จะเป็นได้
มากกว่าการแปลงคนเป็นสิ่งของ มีเพียงห้วงเวลาที่คู่นอนแบ่งปันตัวตน ร่างกาย และจิตวิญญาณ ร่วมทุกข์ร่วม
สุขในทุกแง่มุม กิจกรรมทางเพศของเขาจะน าไปสู่การหลอมรวมของมนุษย์"27 หากเป็นการหลอมรวมกิจกรรม
ทางเพศกับคู่สมรสของผู้อื่นถือเป็นการลักลอบ ซึ่งจะท าให้เกิดความสัมพันธ์แบบหวาดระแวงต่อกัน ท าให้มี
พฤติกรรมหลบๆซ่อนๆ เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้แล้วจะถูกประณามจากสังคม "เพราะการมีเซ็กส์แบบกิ๊กนั้นผิด
                                                            

26พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์ตี้เพรส, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑๘๖-๑๘๗. 

27Immanuel Kant, Lectures on Ethics, (Cambridge : Hackett Publishing, 1981), p. 167.  



๑๑๖๒ 

 

ศีลธรรม เนื่องจากมันเป็นการสนองกามตัณหาอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับความเคารพในความเป็นมนุษย์ของคู่
นอน”28 

ศีลข้อที่ ๔ มีโครงสร้างเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติ โดยยึดโยงอยู่กับความจริงและการไม่ยั่วยุให้ใช้
ความรุนแรง ไม่สื่อสารด้วยข้อมูลเท็จ ไม่สื่อสารด้วยข้อมูลและอาการส่อเสียด ไม่สื่อสารด้วยค าหยาบคายและ
ไม่สื่อสารด้วยข้อมูลหรืออาการเพ้อเจ้อ ศีลข้อนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการ
อธิบายความ การท าความเข้าใจ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การท าข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคี 
ปรองดองในสังคมทุกระดับ ซึ่งถือเป็นความโปร่งใสทางด้านข้อมูล การให้ข้อมูลตามสภาพ (ตามความจริง)และ
รับข้อมูลด้วยอาการใคร่ครวญ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางร่างกาย ไม่ก้าวก่ายหรือล้วงข้อมูลลับของผู้อื่น ไม่น า
ความลับมาเปิดเผย ไม่ปล่อยข่าวลวง การไม่ท าให้เกิดความเสียหายทางข้อมูล ไม่บีบบังคับทางข้อมูลหรือบีบ
บังคับให้ผู้อื่นบิดเบือนข้อมูล การไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เช่น ข่าวเตือนภัยพิบัติ ข่าว
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการรับสวัสดิการ การประกาศให้ไปรับบริการตรวจสุขภาพฟรี ข่าวการ
ขึ้นค่าแรงงาน ข่าวการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น 
      ศีลข้อที่ ๕ มีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการควบคุมตัวเองไม่ใช่เกิดความประมาท การไม่น าวัตถุ
มึนเมา สิ่งเสพติดและสารพิษทุกชนิดเข้าสู้ร่างกาย ไม่เอาปัจจัยการน าเข้าที่มีผลกระทบต่อสติปัญญา การไม่
บริโภคสิ่งเป็นพิษต่อร่างกาย โดยศีลข้อนี้นอกจากจะไม่เสพเองแล้ว ยังส่ งเสริมการควบคุมธุรกิจที่ก่อให้เกิด
ความมึนเมาหรือมอมเมา ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากความมึนเมาและความประมาท ท าให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่
ก่ออาชญากรรมตามอ านาจของกรรมกิเลส (ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม บิดเบือนข้อมูล) โดยศีลข้อนี้
มีความยึดโยงกับสังคมระดับจุลภาคอยู่ ๔ สภานะ คือ (๑) สถานะของการส่งเสริมร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่
เป็นโรคภัยอันมีสาเหตุมาจากสิ่งมึนเมา (๒) สถานะที่ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ (๓) สถานะของการมี
สติซึ่งเป็นการควบคุมกายและวาจาไม่ให้เกิดกิเลส (๔) สถานะของปัญญาที่ไม่ถูกกดทับ ส่งเสริมสติปัญญามีเหตุ
มีผล ไม่ถูกชักจูงหรือมอมเมาด้วยความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมที่ผิดพลาด เช่น อุดมการณ์อ านาจนิยม 
บริโภคนิยม และการนิยมความรุนแรง เป็นต้น  
        ๒)สันติภาพของศีล ๕ ระดับมหัพภาค กล่าวคือ สันติภาพระดับมหัพภาคนี้ เป็นภาพใหญ่ของสังคมที่
มีความซับซ้อนและหลากหลายทางชาติพันธ์ ที่ยึดโยงอยู่กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมองในเชิง
ขอบเขตก็ถือเอาระดับระดับชาติและระดับโลก ซึ่งเป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั่วโลก ในหัวข้อนี้มุ่งชี้ให้เห็น
ประเด็นของสันติภาพที่มีรากฐานจากศีล ๕ ในระดับมหัพภาค ที่มีความยึดโยงกับสังคมระดับชาติ ระหว่างชาติ
และระดับโลก มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ดังต่อไปนี้ ได้แก่  

๒.๑) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลข้อที่ ๑ ท าให้เกิดสันติภาพโดยตรง เพราะเป็นการงดเว้นจาก
การฆ่า ท าร้ายหรือเบียดเบียนกันทางกายภาพ แต่ศีลข้อนี้มีเจตนารมณ์เชิงมหัพภาค มีความเป็นสากลและ
ซับซ้อนมากกว่าระดับจุลภาค เพราะนอกจากการไม่ฆ่าแล้วยังรวมไปถึงการปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมให้มีการ
เบียดเบียนชีวิตกันในทุกกรณี ดังนี้ ได้แก่ (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ก่อความรุนแรงทาง
กายภาพ (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ก่อความรุนแรงทางจิต (๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
วัฒนธรรม (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการควบคุมเครื่องมือ/อาวุธ (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
การไม่กดขี่ (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการบริโภค (๗) รากฐานของสันติภาพในรูปของสิ่งแวดล้อม (๘) 
รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่กดดันบีบคั้นทางการเมือง เพราะเหตุนี้ ศีลข้อที่ ๑ นี้เป็นการครอบคลุม
กระบวนการทางการเมือง การทหาร การไม่ใช้ความรุนแรงทั้งกายภาพและทางจิตควบคุมการผลิตเครื่องมือ 
                                                            

28ไมเคิล แซนเดล, ความยุติธรรม, สฤณี อาชวานันทกุล แปล, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นเวิลด์ส, ๒๕๕๔),                 
หน้า ๑๗๐. 

 



๑๑๖๓ 

 

อาวุธและอุปกรณ์เทียมอาวุธ การไม่กดขี่และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคมและ
แรงงาน การบริโภคที่ไม่ส่งเสริมความรุนแรงทุกรูปแบบ การไม่ปล่อยมลพิษ การไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
จนสูญเสียดุลยภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งเมตตา การตระหนักถึงคุณค่าชีวิต "พุทธศาสนามีพื้นฐานทางจิตใจที่
มีความเมตตากรุณา รู้จักอดกลั้นและปฏิเสธสงครามกับการใช้ความรุนแรง จึงมีคุณค่าพิเศษในสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน"29  

๒.๒) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลข้อที่ ๒ มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการครอบครองทรัพย์ ซึ่งรวม
ไปถึงการแสวงหาทรัพย์ อาชีพและเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงด้วย ในระดับมหัพภาคจะมีความ
เกี่ยวข้องกับสันติภาพ ดังต่อไปนี้ คือ (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการเคารพในสิทธิการครอบครอง           
(๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการประกอบอาชีพ (๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของเศรษฐกิจ              
(๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของงบประมาณ ศีลข้อที่ ๒ นี้ ไม่ได้มีความหมายเฉพาะการแทรกแซงระหว่าง
เจ้าของกับทรัพย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการฉกฉวย การข่มขู่บังคับเอาด้วยอ านาจ ส่งนักธุรกิจไปกว้านซื้อที่ดินใน
ชาติอื่นในราคาถูก การโกงสัมปทาน เป็นต้น และยังรวมถึงสมบัติที่ไม่ใช่วัตถุในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา    
การท าลายสมบัติและคุณค่าของชาติอื่น เช่น ท าลายเอกลักษณ์ ท าลายวัฒนธรรม ในระดับมหัพภาคเชื่อมโยง
ถึงการพรากทรัพย์จากการครอบครองของชาติอื่น จนท าให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์เหล่านั้นได้เต็มศักยภาพ เช่น 
ชาติมหาอ านาจส่งกองก าลังไปตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศต่างๆท าให้ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถใช้ทรัพยากรใน
บริเวณดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรของพลเมืองภายในประเทศ อีกประการหนึ่งคือการ
พรากคนในชาติออกไปจากทรัพย์ เช่น การท าให้เกิดภัยพิบัติ สารพิษรั่วไหล การท าให้เกิดโรคติดต่อ ท าให้
พลเมืองโยกย้ายออกนอกพื้นที่ การละเมิดศีลข้อนี้ในระดับมหัพภาคจึงส่งผลให้เกิดความรุนแรงในภาพกว้าง   
ทั้งในลักษณะธุรกิจ เศรษฐกิจและการใช้งบประมาณที่ไม่มีการส่งเสริมความรุนแรง  

๒.๓) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลข้อที่ ๓ เกี่ยวกับการส ารวมในการคุณที่เจาะจงในเรื่องของ          
การล่วงละเมิดทางงเพศ ทั้งในลักษณะการบังคับหรือสมยอม แต่เจตนารมณ์ของศีลข้อนี้จะมีลักษณะเป็นการ
สร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพของมนุษย์ทุกระดับ การสร้างสัมพันธภาพจึงอาศัยความไว้วางใจ การให้เกียรติ
การยกย่อง การยอมรับในอัตลักษณ์ของกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ เช่น เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น แต่ในระดับมหัพภาคนอกจากจะมีหน่วยสังคมที่เกี่ยวกับจุลภาคแล้ว ยังมีความ
ซับซ้อนเกี่ยวโยงไปจนถึงการเจริญสัมพันธไมตรี การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงภายในประเทศ การปรับโครงสร้าง
ไม่ให้เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การยกระดับความส าคัญทางเพศอย่ างเท่าเทียมกัน เป็นต้น             
โดยสันติภาพจากศีลข้อนี้ในระดับมหัพภาคแสดงออกในรูป ดังต่อไปนี้ (๑) รากฐานสันติภาพในรูปของการ
ป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของความเท่าเทียมทางเพศสภาพ 
(๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของการป้องกันอาชญากรรมทางเพศที่ลิดรอนเสรีภาพทางกฎหมายและ
วัฒนธรรม (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการป้องกันการค้ามนุษย์ (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการยอมรับทางเชื้อชาติ (๗) รากฐานของ
สันติภาพรูปของการครอบครัวโลก ศีลข้อที่ ๓ นี้ ในระดับมหัพภาคจะป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศสภาพในฐานะที่เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน  การ
ยอมรับและให้เกียรติกัน ป้องกันพฤติกรรมที่ท าให้สูญเสียเกียรติยศ ตระหนักถึงคุณค่าแท้ของความเป็นมนุษย์
ที่อยู่เหนือจากภาวะทางกามารมณ์ การป้องกันการน ามนุษย์ไปเป็นสินค้าทางเพศ ป้องกันการใช้ความรุนแรง
ทางเพศ ป้องกันการลิดรอนเสรีภาพในการคัดสรรคู่ชีวิต การยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ ไม่บ่อนท าลาย
เกียรติยศและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในฐานะที่เป็นครอบครัวโลกที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติและสายโลหิต  
                                                            

29ไดซากุ อิเคดะ, สันติภาพนิรันดร์, แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๓๗), หน้า ๓๘๘. 



๑๑๖๔ 

 

๒.๔) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลข้อที่ ๔ มีความโดดเด่นทางด้านการสื่อสารเพื่อสันติ เป็น
เครื่องมือส าคัญในการท าความเข้าใจ แก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในรูปของการเจรจา การไกล่เกลี่ย การท า
ข้อตกลง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญของสันติภาพ ดังนี้ ได้แก่ (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูล (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่กระตุ้นความรุนแรง (๓) รากฐาน
ของสันติภาพในรูปของการไม่ปล่อยข่าวลวง (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ลงโฆษณาชวนเชื่อเกิน
ความจริง (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของการท าพันธสัญญา (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการ
ป้องกันสงครามข่าวสาร (๗) รากฐานของสันติภาพในรูปของความสมมาตร (๘) รากฐานของสันติภาพในรูปการ
ไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ (๙) สันติภาพในรูปของการไม่สรรเสริญความรุนแรง (๑o) สันติภาพในรูปของการยุติ
ภัยคุกคาม (๑๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการสื่อสารเพื่อสันติ ศีลข้อที่ ๔ มีรากฐานที่ออกมาในรูปของ
การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือชาตินิยม การไม่ปล่อยข่าวลวง
เพื่อให้ชาติอื่นสับสนแล้วตนได้ผลประโยชน์ การไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง การท าพันธสัญญาร่วมกัน
ระหว่างชาติ การป้องกันสงครามข่าวสาร มีความสมมาตรทางอ านาจ เศรษฐกิจและโอกาส การไม่ละเมิดสิทธิ
ในการรับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต การไม่สรรเสริญความรุนแรงหรือแสดงความเห็นชอบกับการใช้
ความรุนแรงและการกระท าที่เป็นภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็สื่อสารให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรง
ทุกรูปแบบขัดต่อสิทธิมนุษยชน และแสดงเจตจ านงต่อสาธารณะว่าทุกชาติจะร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง 
และสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต การประโคมข่าวความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เพื่อความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการมุ่งสื่อสารเพื่อความสันติของพลเมืองโลก ซึ่งการสื่อสารจะยึดชุดความจริง ๒ 
สถานะ คือ (๑) ฐานความจริงตามสภาพ คือ ยึดตามคุณค่าของมนุษย์ที่ไม่มีการบิดเบือนได้ เช่น มนุษย์มีสิทธิ
ในชีวิตของตนเองตามสภาพที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นได้ และชีวิตย่อมมีความสิทธิ์ขาดที่ไม่อาจล่วงละเมิด
ได้ แม้แต่ตัวเจ้าของชีวิตก็ไม่มีสิทธิ์ท าลายชีวิตได้ แต่มีหน้าที่บ ารุงชีวิตให้ดีงาม (๒) ฐานความตามจริงตาม
ปรากฏการณ์ คือ ยึดตามปรากฏการณ์ที่ปรากฏโดยไม่บิดเบือน เช่น การฆ่าเป็นปรากฏการณ์ของความ
โหดร้าย ที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจยอมรับได้ทุกกรณี ส่วนความจริงรูปแบบอื่นเป็นชุดความจริงที่มนุษย์สามารถ
สร้างขึ้นมาได้ และมักจะมีความเป็นอคติอยู่เสมอ จึงไม่ควรน ามาเป็นพื้นฐานของสันติภาพ เพราะจะเป็น
สันติภาพในรูปของภาพลวงตาที่หลอกหลอนให้หลงเชื่อในบางช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น 

๒.๕) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลข้อที่ ๕ นี้ มีความยึดโยงอยู่กับการป้องกัน การแก้ปัญหา
อบายมุขและปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีมิติของการส่งเสริมสติปัญหา การคิดค้น การพัฒนา การ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดเห็น และวัฒนธรรม ป้องกันการมอมเมาด้วยลัทธิ
อุดมการณ์แบบมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งมีความยึดโยงอยู่กับความสงบสุขของสังคมโลก โดยศีลข้อนี้ในระดับมหัพภาคจะ
เป็นรากฐานของสันติภาพ ดังนี้ ได้แก่ (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการป้องกันอบายมุข (๒) สันติภาพใน
รูปของการป้องกันอาชญากรรม (๓) สันติภาพในรูปของการส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี ศีลข้อที่ ๕ นี้ ใน
ระดับมหัพภาคมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ด้านการป้องกันอบายมุข ป้องกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ป้องกันสิ่งที่จะมาปั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ และลดทอนอ านาจตลอดถึงขุมข่ายก าลังของอบายมุข 
(๒) ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งมีชีวิต สินค้า อาวุธ ข้อมูล สิ่งเสพติด 
หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อร่างกายและชีวิตในทางร้าย (๓) การส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธีท่ามกลาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้มองผ่านชีวทัศน์อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์
เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น ศีลข้อนี้จึงมีขุมข่ายพลังในการป้องกันภัยคุกคามด้าน
อบายมุขและอาชญากรรม รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พลเมืองโลกด้วย 
 

๙. สรุปวิเคราะห์ 



๑๑๖๕ 

 

ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสู่สังคมโลก พบว่า พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของมนุษย์มักจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ โดยอุปสรรคของสันติภาพจะมาในรูปความขัดแย้ง
และความรุนแรง  ส่วนแนวทางสันติภาพจะมาในรูปของสันติวิธี  ซึ่งสันติภาพมีหลายประเภทคือ เมื่อแบ่งตาม
ลักษณะจะออกมาในรูปของสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพเชิงลบ แต่เมื่อแบ่งตามสภาวะก็จะออกมาในรูปของ
สันติภาพภายในและภายนอก  ซึ่งสันติภาพเป็นเพียงภาวะที่มีความสันติสุขในแต่ละช่วงเวลา จึงแบ่งสันติภาพ
ตามช่วงเวลาเป็นสันติภาพชั่วคราว สันติภาพระยะยาวและสันติภาพแบบถาวร หากแบ่งตามสันติภาพก็จะ
ออกมาในรูปของการสร้างจากภายในสู่ภายนอก หรือจากคนสู่สังคมและสร้างจากภายนอกสู่ภายใน ด้วยการ
ก าหนดเกณฑ์และโครงสร้างสังคมเพื่อให้เอื้อต่อสันติภาพ ในขณะเดียวกันบางสถานการณ์สันติภาพก็เกิดขึ้นได้
แบบไร้ระบบ เพราะเกิดขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง แต่บางสถานการณ์สันติภาพเกิดจากการ
กระท าของมนุษย์อย่างเป็นระบบ เมื่อมองสันติภาพตามระดับก็จะเห็นว่าสันติภาพมีทั้งระดับจุลภาคและ
มหัพภาค หรือจากระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลก ในขณะที่การสร้างสันติภาพมีกระบวนการแบบไตรภาคี ซึ่ ง
เป็นการประสานกันระหว่างการยุติการใช้ความรุนแรงทางตรง การสร้างสันติภาพทางอ้อมและสันติภาพทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยึดโยงกันอย่างเป็นระบบ และยังพบว่าสามารถแบ่งสันติภาพออกตามสภาพได้
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ สันติภาพที่มีสภาพปราศจากสงคราม สันติภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรง สันติภาพที่มี
สภาพปราศจากความรุนแรงและความขัดแย้ง และสันภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรงแต่ขัดแย้งกันได้ ซึ่ง
พบว่าสันติภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรงแต่ขัดแย้งกันได้ ซึ่งพบว่าสันติภาพมี ๒ ลักษณะ คือ (๑) สถานะ
เชิงปฏิเสธ ได้แก่ สภาวะที่ไม่มีความขัดแย้ง สภาวะที่ไม่เบียดเบียน สภาวะที่ไม่มีภัยคุกคาม สภาวะที่ไม่ใช้ความ
รุนแรง (ความรุนแรงมีอยู่แต่ไม่ใช้)  และ (๒) สถานะเชิงคุณค่า ได้แก่ ความสงบสุข สันติสุข การพัฒนา การ
สร้างสรรค์ ความยุติธรรม ความปรองดองและความสามัคคี เป็นต้น ซึ่งแสดงว่าสันติภาพเป็นสิ่งส าคัญและเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรและความมั่นคงของโลกด้วย การที่พระพุทธเจ้าทรง
วางศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับสังคมคฤหัสถ์  จึงเป็นการวางรากฐานของสันติภาพไปด้วย เพราะศีล 
๕ เป็นสันติภาพภายในตัวของมันเอง เจตนารมณ์ก็เป็นไปเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติตามก็เป็นแนวทางสันติวิธี 
ทุกส่วนประกอบของศีล ๕ ล้วนเกื้อหนุนและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ศีล ๕ ยึดอยู่กับบุคคล ครอบครัวและสังคมในวงแคบ ซึ่งการกระท าของคนในสังคมจะส่งผลกระทบถึง
สมาชิกในสังคมเดียวกันด้วย เป็นสันติภาพในวงแคบที่ยังไม่มีความซับซ้อนมากนัก แต่ก็อยู่ในขอบเขตของการ
ไม่ใช้ความรุนแรง คัดค้านการใช้ความรุนแรง ช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบจาการไม่ใช้ความรุนแรง, 
การแสวงหาทรัพย์ การประกอบอาชีพ ธุรกิจและผลประโยชน์ด้วยความสุจริต ไม่ยึดครองเอาสิ่งของผู้อื่น,
ควบคุมกามคุณและท าให้เกิดสัมพันธภาพทางสังคม ,  มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสันติและรักษาสัญญา
ประชาคม, การมีสติควบคุมกาย วาจา  มีปัญญาใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล, การปฏิบัติตามศีล ๕ จึงเป็นรากฐาน
ของสันติภาพในระดับจุลภาค เพราะคนในสังคมจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต ไม่แย่งชิงผลประโยชน์ของ
ผู้อื่น ควบคุมความอยากทางกามคุณและเคารพในเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้อื่น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
สันติ และการมีสติปัญญาควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา รวมทั้งขบคิดในทางสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  และเป็นรากฐานของสันติภาพระดับสูงต่อไป 
  ส่วนศีล ๕ มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับสันติภาพตาม
ช่วงเวลา ซึ่งในช่วงต้นให้ความหมายของสันติภาพว่าเป็นสภาวะที่ปราศจากสงคราม ต่อมาค านิยามความหมาย
ของสันติภาพก็แปรไปเป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้ก าลังต่อกัน และในช่วงหลังสงครามเย็นนิยามความหมายก็
เปลี่ยนไปเป็นสภาวะที่ไม่บีบบังคับ  จนมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคสิทธิมนุษยชน สันติภาพก็พัฒนาการมาเป็นการ
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะมีแนวคิดเรื่องสันติภาพที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า
สันติภาพเป็นสภาวะที่มนุษย์และสังคมพึงปรารถนา โดยสันติภาพระดับมหัพภาคมักถูกโยงเข้ากับการท า
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สงคราม การใช้กองก าลังบีบบังคับ การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ การท าให้สูญเสียสภาพคล่องภายในประเทศ 
การก้าวก่ายและแทรกแซงกิจการภายในประเทศ การโจมตีกล่าวหา หรือการคุกคามที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
ในขณะที่สันติภาพระดับมหัพภาคเป็นโครงสร้างสังคมระดับบนที่ครอบโครงสร้างระดับจุลภาคไว้ภายใน การจัด
โครงสร้างเพื่อป้องกันความรุนแรงและลดปัจจัยเอื้อที่จะเป็นช่องทางในการก่อความรุนแรง โดยส่วนใหญ่การ
จัดการกับสันติภาพจะมีลักษณะป้องกันความรุนแรง แก้ปัญหาความรุนแรงในรูปของการเจรจาตกลง เจรจา
ต่อรอง การเซ็นสัญญาและการใช้กองก าลังเข้าไปแทรกแซงหรือควบคุม ศีล ๕ ในระดับมหัพภาคจะป้องกัน
ความรุนแรงต่อชีวิต ป้องกันความรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ป้องกันการท าลายระบบความสัมพันธ์และการกดขี่ทาง
เชื้อชาติ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสันติและป้องกันการน าข้อมูลไปเป็นเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบชาติอื่น
ป้องกันอบายมุขและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี ภาพของความแตกต่าง
ของสันติภาพระดับจุลภาคและมหัพภาคจึงเป็นความแตกต่างเพียงแค่ขนาดและความซับซ้อนเท่านั้นเอง ส่วน
เจตนารมณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในขณะเดียวกันสันติภาพจะตั้งอยู่ได้นานหรือมั่นคงแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังคุณค่าและโครงสร้างของสันติภาพขึ้นในสังคม ผสานเข้ากับความเข็มข้นของระดับการ
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Abstract 
              The administration will be faced with the changing environment.  The manager runs the 
organization effectively, has to have ability in predicting to the changing environment properly and can 
adjust himself to the change.The management is using the limited resources to make maximum benefit. It 
is widely known that we live in the world with limited resources, using the resources, we need to realize 
two major is when we used any resources, they were already depleted resources, and they cannot be 
renewed.  We must choose to use the appropriate resources, to do not an extravagant waste.  The 
management and economics are so closely related. The economics is the study of the distribution of using 
the resources is limited. However, the managers of the organization have to produce their produces and 
manage the organization effectively and efficiently. 

               Administration is the implementation of the committee which a group of administrators of the 
organization in relation to planning, organizing, appointment to staffing, directing and controlling activities. 
To carry out the policy and objectives of the organization that placed saving and most effective.Human 
resource management is the living resource management in the organization which has spirit, knowledge, 
ideas and discretion regarding the implementation of activities in the organization to succeed and achieve 
their goals more efficiently, "People", which is more important factor in those administration resources. 
Keywords: Administration/ Management/Buddhist Management principles/POSDCORB Model 
Introduction 
    Management is both a science and an art. It is collocation of the organization systematically 
that has the rules and principles and theory which can be trust.  They are caused from science 
research for benefit on the management looks like this. The management is also a social science. But 
if we consider the administrative as aspects of practice that depends on knowledge, ability, 
experience and skills of each executive to work for achieving the goal.  This is an application of 
knowledge, principles and theories to deploy on operations to suit the situation and environment, 
the management will look into the arts (Arts). 
 
The Definition of management 

The term "administration is derived from Latin, the "Administatrae" refers to helping (Assist) or 
director (Direct). The administration is correlated or significantly close to the word "Minister" which means 
servant or servants or state servants is the Minister. For an original meaning of the word "Administer" means 
for monitoring things, but the word "Management" used in the private sector or the business sector which 
aims at the establishment to seek profit or getting its maximum profit. 
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For the benefit will have to the public as a secondary objective or as a byproduct. When this is so 
different from the aim of establishing a government agency established to serve all public services. The 
Public administration today is also called Management and Administration which more related business 
sectors, such as taking thinking framework of Chief Executive Officer or CE adapted for using in the 
government. Its Public administration is going on rapidly reduction of unnecessary steps, it is reducing 
bureaucratic procedures and motivated by the reward and so on. 

 Phramethethammaporn (Prayoon Thammajitto) mentioned that the administration duty appears in 
the definition that management refers to the work arts for achieving its success by depend on others. 
Managers have function for responsible for planning, organizing, directing, and controlling to human 
resources and other resources to operate in the same direction to achieve the goals of the administration 
with the 5  aspects : Planning, Organizing, Appointment to Staffing, directing and controlling, although the 
five aspects of the administration will be determined by modern scholars, but on practice, Thai has 
administrated this country long ago. The function of management clearly appeared in the management of 
the organization since ancient times. 

staffing, directing and controlling activities. To carry out the policy and objectives of the organization that 
placed saving and most effective. 

 Tin Prachpeuk looked that the administration is process by means of leading to the decision and 
taking policy to practice, but the administration means to related with taking the public policy to practice. 

 Sano Thiyaow mentioned that management importance has 5 types : 

               (1) Management is working with the people and by the people that means the administration is 
a social process which based on a group of people working together to achieve the goals of the 
organization.  the Executive will be responsible for the successful cooperation of others. Otherwise, it will 
work out. The essences of the administration in this way show that executives were successful, they have 
been associated between good leadership and operating their works as team. They have ability to adapt to 
the environment if there is a change in circumstances and the ability to work to achieve the goal. 

    ( 2 )  The administration causes their work achieved the goals of the organization, the goal or 
purpose of the organization relies on the cooperation of everyone to make the goal. The goal is to make 
the manager have to make it for achieving the goal. There are 3 important things: firstly high goals. It can 
lead to successful, but having highest goal is hard to achieve the success.  Having lowest goal does not 
challenge. Secondly, to reach the goal must have a quality and effective plan. Finally, they must identify 
the time of achieving that goal. 

 ( 3 )  The management is the balance between the effectiveness and efficiency.  The word 
“effectiveness” means working to achieve the goal in the time but the word “efficiency” means working by 
using less resources as efficiency.  The working to achieve to success not enough, they have work’s cost 
savings as minimum. Both working for success is achieving the desired results and using minimum resources. 
It is balance between effectiveness and efficiency. 
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   (4) The management is using the limited resources to make maximum benefit. It is widely known 
that we live in the world with limited resources, using the resources, we need to realize two major is when 
we used any resources, they were already depleted resources, and they cannot be renewed.  We must 
choose to use the appropriate resources, to do not an extravagant waste. The management and economics 
are so closely related.  The economics is the study of the distribution of using the resources is limited. 
However, the managers of the organization have to produce their produces and manage the organization 
effectively and efficiently. 

              ( 5 )  The administration will be faced with the changing environment.  The manager runs the 
organization effectively, has to have ability in predicting to the changing environment properly and can 
adjust himself to the change. 

Thinking Framework, Management Theories 
 Pongsak Pajapornphol mentioned that the administration process consists of 10 reasons. 
  1)  Planning means setting out of the work or the work procedures in advance.  By about 
forecasting, setting the objective, developmental strategy, planning which realizing the policy for work plan 
that set up, it has the consistency in the operation.    
  2)  Organizing refers to the work system development for various tasks can continue to be 
coordinated well. 
   3)  Setting the people for working:  Staffing means providing people access the worker to fit the 
position for their responsibilities. 
   4) Decision refers to the ability of the manager to decide, identify and analyze out that the work 
will have to be some decisions. 
   5)  Directing refers to study the way on the any decision including the control the work and 
supervision through the art of management to make daily work of all staff as well.    
 6) Controlling means cooperation in order to the work goes well and smoothly. Studying the rules 
and the procedures to be improved and coordination to resolve the problems which be occurred.   
 7) Coordinating means the liaison for all parties have an understanding of their work, join the work 
well in the unison. More significant term of the coordination is cooperation that is a matter of the "mind". 
    9)  Reporting refers to the report on the work’ s results of the organization to executives and 
members was aware of the movement of their operation. Public Relation lets people know the movement. 
In general, the report means to the way of institution which related to information to interested ones to 
contact the supervisors / co-workers. The importance of the report will be based on its fact. 
  10) Budgeting means of the budget to identify its system and method for managing the budget. 
The financial know how to use the budgetary in control the work. 
   Gulick L.  and Urwick J.  noted that the administrative process must include significant steps, 
known for its abbreviation as "POSDCORB Model", which describes the meaning as the followings.  
   
    1) P = Planning refers to setting out the project and plan in advance what to do and how to do. 
  2) O = Organizing means setting out the department for determining the organization structure to 
work in various positions and authority clearly. 



๑๑๗๑ 
 
    3)  S =  Staffing means setting out the people is administration on staffs that is setting the 
manpower recruiting staff, staff development, creating a good work atmosphere, evaluation work and take 
any staffs out of work. 
   4)  D =  Directing means making the decision, consideration to department for making the 
cooperation to proceed towards the same goal.     
  5) Co = Coordinating means to coordinate the activities of the agency for making cooperation to 
continue to same goal. 
 
   6) R = Reporting means to the report on the work’s results of the department  to the executives 
and the members of the department was aware of the movement of the work operation how to any 
progress.     
              7) B = Budgeting means the budget preparation, the budget spending account, funds, controlling 
and monitoring the finances.  
 Henri Fayol summarized that the management principle essence as follows: 
  1)  Management function consists of 5 main functions that is Planning, Organizing, Commanding, 
Coordinating and Controlling.   
 2) The executive characteristic has to consist of the physical, mental aptitude, knowledge learning, 
work technical and experiences.   
 3)  Management Principles have general principles that is used for serving as guidelines for the 
executive consisted of 14 issues (1)  the principles of authority, responsibility, (2)  having only Unity of 
command, (3) having principles of a common purpose (Unity of direction), (4) principles of scalar of chain, 
(5) principles of division of work, or specialization, (6) discipline. (7) Principles of subordination of individual 
to general interest, (8) Principles of the main remuneration, (9) Principles of the total power of the public 
(Centralization), (10) Principles of the order, (11) Principles of equality, (12) Principles of the stability of the 
commissioning work (Stability of tenure), (13) Principles of creative initiatives, and (14) Esprit de corps. 

Theo Haiman & William G. Scott (1974, p.77) mentioned that management principles included: 
1) 5 Management function is Planning, Organizing, Commanding, Co- Ordination, and Controlling. 

Management Principles 
2) Executive features are required along with the physical, mental, aptitude, learning, work technical 

and experiences.  
          3) Management Principles are used as general guidelines for the executives included 14 issues:  
                 1. Authority and Responsibility. 
                 2. Unity of Command. 
                 3. Unity of Direction. 
                 4. Scalar Chain. 
                 5. Division of Work or Specialization. 
                 6. Discipline. 
                 7. Holding personal benefit as second. 
                 8. Remuneration. 
                 9. Centralization. 
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                 10. Order. 
                 11. Equity. 
                 12. Stability of Renure. 
                  13. Intensive. 
                  14. Harmony (Esprit) 
The essence of management 
 Human resource management is the living resource management in the organization which has 
spirit, knowledge, ideas and discretion regarding the implementation of activities in the organization to 
succeed and achieve their goals more efficiently, " People" , which is more important factor in those 
administration resources.  
9 administration resources : 
          1. Man 
  2. Money  
  3. Material 
  4. Management  
  5. Market 
  6. Morality  
  7. Message  
  8. Minute 
  9. Measurement     
Buddhist Management principles 
   From the Tripitaka ( Buddhist Scripture)  ( Thai edition)  in Anguttara Nikaya, Bangkok:  The 
Mahachulalongkornrajavidyalaya mentioned that (Iddhipada) 4 Path of accomplishment as follows:   
 1) The growing path of accomplishment included chantasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from the aspiration and perseverance creatively). 
 2) The growing path of accomplishment included viriyasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from the expert and perseverance creatively).   
  3) The growing path of accomplishment included Chittasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from thoughtfulness and perseverance creatively). 
 4) The growing path of accomplishment included   
Vimamsasamatipatansangkhan (Concentration occurred from investigation and perseverance creatively). 
   

4 Iddhipada: path of accomplishment; basis for success  
1. Chanda: will; zeal; aspiration  
2. Viriya: energy; effort; exertion; perseverance  
3. Citta: thoughtfulness; active thought; dedication  
4. Vimamsa: investigation; examination; reasoning; testing    

   From Iddhipada Suttar, many experts and scholars have explained the meanings of 4 path of 
accomplishment with interested:  
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  Payutto, P.A. (Phra Brahmagunabhorn)  mentioned that (Iddhipada) 4 path of accomplishment is 
(Chanda) satisfying the requirements to do something so, keen, energy; effort and love to do it regularly 
and the desire to make a good result even more, perseverance is industrious entrepreneurs that efforts 
hardiness cognizant unflinching), Chittagong (ideas geared to the mental awareness of what to do and. do it 
with the idea I prefer not to get distracted mind to drift. Dedication devoted to what I do) scrutiny (the trial 
is deliberate or persistent intelligence, surveillance contemplation and examine the reasons for less in what 
it has devised a way to measure the improvement plan).   
 Prayoon Thammachitto ( Phra Thammagosajarn)  mentioned to the path of accomplishment ( 4 
Iddhipada) means foundational of success, which refers to morality, the things help to achieve the success, 
according to its wishes. The people who have hope for success in anything they have to be themselves as 
perfection on which is classified as 4 aspects:  
   1) Chanda : Satisfaction, loved it. 
   2) Viriya : Persistence in it. 
   3) Chitta : Concentrate attention on it. 
   4) Vimamsa : Regularly monitoring of the reasons thereof. 
  4 Dhammas have continuously relation to each its own specific function. 
 Chanda is satisfaction as one regarded as the best things we should have.  This is the first 
encouragement which causes joints to all. 
 Viriya is persistence which means the contact action do not stop as well as long-term until get 
the success, this word is the definition of courage, alloy with it.  
 Citta means not abandon something from the sense of doing what is the objective to clear the 
mind in this sense of the word, with a focus on fully. 
 Vimamsa means ambush on the causes and effects of success which about the issue deeply, this 
word is included with the meaning of intelligence fully.  
 (4 Iddhipada) Path to the success of the four aspects: 
 1) Chanda is satisfaction in the work has done means to love ones job or like ones job, whether 
a job in any field.  The obstacle of satisfaction is boredom, lacking of love in the jobs, unmanned and 
frustrated, the ones became hopeless and aimless, do not succeed. To solve the problem must create a 
satisfaction in mind.  Any work is liked from the beginning, ones have to learn, try to understand it, and 
consider the effect of such work, the satisfaction will occur, if one has big work, more creative satisfaction. 
  2) Viriaya is persistence, painstaking in work, using a painstaking, more or less, depending on the 
type of work, the persistence will occur according to any level of the persistence, the more persistence, 
the more persistence will occur depend on its obstacles. That is laziness which not fight against with the 
obstacles or environmental incident and went to work to create the conditions proxy to happen a lot. To 
provide persistence was strong proxy support, such as friends, at least. Refrain from mingling with people 
lazy.  
 3) Chitta (thoughtfulness) means to keep monitoring, always keen on their jobs. The obstacles of 
the thoughtfulness are keen to heed or disregard being done to solve the educational work being done on 
it so clearly apparent.  In order to know what should be done in time, where, and what to do, such as 
planting trees, we need for watering, fertilization, pesticides, etc. 
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 4) Vimamsa (investigation) refers to the scrutiny of intelligence and knowledge to be applied in 
the work done. The obstacles of ignorance are lack of scrutiny is the pursuit of knowledge. The solution is 
to act in the knowledge that a lot of research to find ways to work more steadily increased. The big event 
was organized with the mobilization of the intelligence community to help. 
 Somporn Thepsithar mentioned path to the success as one virtue that should be instilled in the 
minds and have developed until it become conscientious, due to it is a virtue that leads to the 
achievement of the intended four aspects. 
  1) Chanda : satisfaction is needs to be done, Keen love to do it regularly and the desire to make 
the results even more. 
  2) Viriaya : perseverance is hard working, with unflinching efforts, hardiness. 
  3) Chitta : thoughtfulness is the mental awareness of what to do and do it with the idea with 
mind to concentrate on the mental distraction to decline. 
  4 )  Vimamsa :  investigation or effort, deliberate scrutiny, or contemplating the reasons for 
surveillance and monitoring any less of what they do, how they think, is planning measures to improve 
progress towards achievement.  
 Summary that is the community development based on path to the success means the 
developing the ability of people in the community to achieve confidence in the self-help, neighbors and 
the community to a standard of living higher by the collaboration between the public and the government. 
The community development is a way to bring government services for appending to the needs of the 
people to enhance the quality of life were: 
   The community administration and development on satisfaction means having commitment to 
prepare the plan, study details procedures for the administration to meet the objectives.  
  The community administration and development on perseverance means having strengthened, 
tolerance, and unflinching patience, an effort to make a success objectives. 
    The community administration and development on thoughtfulness means a willingness monitor 
things done correctly and achieving its objectives. 
   The community development management followed ( 4 Iddhipada)  on path to the success 
means the scrutiny of surveillance and monitoring for any reason less, the administration problem, 
inventing solutions to improve even further. 
Conclusion 

The administration to achieve the objectives of the organization, especially in the era of 
globalization, the administration process will begin the personnel, process, materials, equipments, 
technologies and information systems to successfully run the work faster.  The management strategic is 
trying to use administrative resources, the management is also a science which involved with psychology, 
sociology and political science in the same way, considering this administration has to require knowledge, 
skills and management experience to work to achieve this goal by applying the principles. 

And putting the theory to the deployment of the administration for suit the situation and the 
environment. The administration looks arts which have strategic and administrative factors to achieve the 
same objective by using the same staffs. But the same people work less, but the quality of work as well as 
or better than the original. It is managed effectively. 
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The administrational theories are practice comprehensive theories or operating in all parts of the 
organization for each segment has steps and plan as system.  It easy to contact and operations, it’ s the 
element, such as planning, organizing.  personnel administration, directing, coordinating, reporting and 
budgeting. These principles should be to provide operational flexibility and more efficiency. 
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การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเพื่อความยั่งยืน 
นายอ้าพล  ปุญญา 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หน่วยฯวิทยบริการ จ.พิจิตร 

บทคัดย่อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
หรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิต อย่างเป็นตัวของตนเอง 
จากการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็น 
จึงเกิดองค์กรชุมชนซึ่งมีฐานะเป็นโครงสร้างทางสังคม ในการจัดการกับปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เพราะปัญหา
บางอย่างอาจมีความยากเกินไปส าหรับชุมชนแห่งเดียวที่จะจัดการเองได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการประสานงานกัน เป็นไปตาม
รูปขององค์กรชุมชน ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้แต่ละองค์กรทราบว่าก าลังด าเนินการอะไร และเพ่ือวางแผนส าหรับสิ่งที่ต้องการ  ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือความยั่งยืน จึงต้องอาศัยการพัฒนามนุษย์เป็นพ้ืนฐาน ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ด้วย
ระบบแห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยเน้นด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา จึงจะบรรลุจุดหมายการบริหาร
จัดการและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค าส าคัญ : องค์กรชุมชน, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, ความยั่งยืน 

Abstract 

Public participation As a member of society Whether in the context of social, economic, political, or 
cultural development, it expresses the development of perception. And the wisdom to determine life. As 
yourself From control to use. And the distribution of available resources for the sake of economic and 
social well-being as needed. It is a community organization which has a social structure. To deal with 
problems to meet basic needs. Because some issues may be too difficult for a single community to 
manage themselves, there is a need for coordination. Follow the image of the community organization. 
Established for each organization to know what is being done. And to plan for something like that. To 
manage water resources for sustainability. Human development is fundamental. According to Buddhist 
principles. With the system of Three Senses, the precepts of concentration meditation, focusing on mental 
and intellectual behavior, will achieve management goals and achieve sustainable development. 

Keywords: community organization, water resources management, sustainability 

๑. บทน้า  

มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือความ
อยู่รอด ดังนั้น ชุมชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ องค์กรชุมชนเป็นองค์กรทางสังคมหรือพ้ืนที่ที่มี
กลุ่มคนที่มีความสนิทสนมรู้จักกัน โดยการรวมกลุ่มเป็นไปเพ่ือความสงบสุข พร้อมทั้งเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นที่ส่วนใหญ่ 
และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจึงมีการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง ในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่ม ซึ่งในการมีส่วนร่วมนั้นองค์กรชุมชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการ
ก าหนดวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการที่ต้องการจัดทรัพยากรทั้งธรรมชาติและ
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มนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสงวนไวส าหรับคนรุ่นหลังและ
จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีนักวิชาการได้กล่าวอธิบายไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามา
เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

๑) ความหมายของการมีส่วนร่วม  
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนมีการปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาชุมชน โดยความสมัครใจ 

ในลักษณะของการร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล ร่วมบ ารุงรักษา และร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของน าไปสู่การพัฒนา 
(นดา  ด าริห์เส็ม, ๒๕๔๒ : ๒๑).จึงหาแนวทางของการมีส่วนร่วมโดยการระดมสมอง เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะช่วยวิธีการ
ท าลายวิธีการขัดขวางความคิด และยังช่วยในการแสวงหาความคิดที่แยบยล ในบางเรื่องที่ไม่สามารถท าลายความคิดออกไปได้
การใช้เทคนิคระดมสมอง ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมยิ่งเรามีการระดมพลั งสมอง ช่วยในการค้นหาค าตอบที่ต้องการ และ
สามารถขจัดค าตอบที่ไม่ต้องการออกไป (ธัญญา ผลอนันต์ , ๒๕๕๔ : ๖๙)เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม 
การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์  วุฒิ เมธี, 
๒๕๒๖ : ๒๐)กล่าวคือ การให้ประชาชน เป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น า ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมา (อคิน ระ
พีพัฒน์, ๒๕๒๗ : ๓๒๐) ลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ 
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก ่การร่วมกันค้นหาปัญหา วางแผนการตัดสินใจ การระดมความคิด (ปาริชาติ วลัยเสถียร, ๒๕๔๒ 
: ๑๓๘-๑๓๙) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของ
ประชาชนในการด าเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบ ของกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และโดยเฉพาะในบริบท ของกระบวนการวางแผนที่มีการก าหนดรูปแบบ แนวคิดการมีส่วนร่วมสัมพันธ์กับการเข้าร่วม ของ
มวลชนอย่างกว้างขวาง ในการเลือกการบริหารและการประเมินผลของแผนงานและโครงการ ต่าง ๆ ที่จะน ามาซึ่งการยกระดับ
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น (ชินวัฒน์ สมสืบ, ๒๕๓๙ : ๒๓) องค์การสหประชาชาติ เน้นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
ความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ คือ  

๑) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา  
๒) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
๓) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา   

ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประชาชนหรือประชาชน ได้มี
โอกาสร่วมรับรู้ข่าวสาร รับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆต่อการเตรียมการโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
(ทวีวงศ์ ศรีบุรี, ๒๕๓๙ : ๑๐๐) 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการ
จัดการ ควบคุมการใช้ การกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพตามความจ าเป็น
อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ซึ่งในการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกใน
รูปการตัดสินใจในการก าหนดวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๗ : ๑๗) 

๒) ความส าคัญขององค์กรชุมชน  
ค าว่า “ชุมชน” ในสังคมไทยนั้นได้ถูกใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายตามแต่ทัศนะของนักวิชาการ

และผู้รู้แต่ละคน เช่น ชุมชน หมายถึง  กลุ่มชนซึ่งรวมกนโดยความรู้ สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะอาศัยหลักผูกพันทาง
เชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ศาสนาเดียวกันก็ตามท าให้แต่ละคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นในความหมายดังกล่าว เป็นการที่
กลุ่มชนมีความรู้สึกนึกคิด ผลประโยชน์และผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน (สุวิทย์  ยิ่งวรพันธุ์, ๒๕๕๔ : ๑๔) 



๑๑๗๘ 
 

จึงพอสรุปความหมายได้ว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่างต่างพ้ืนที่ก็ได้แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะต้องมี
ความสนใจร่วมกัน  (Common Interest) มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) มีการกระท าระหว่างกัน (Interaction) มี
ความรู้สึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอย่างเดียวกัน ค าว่ามีพ้ืนฐานของชีวิตอย่างเดียวกัน นั้นหมายความว่า มีสถาบันสังคมหรือ
มีระบบวัฒนธรรมที่ตอบสนองความจ าเป็นเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์  ได้แก่ สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมือง การ
ปกครอง ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ผ่านมาของประเทศไทย การพัฒนาในเขตเมือง สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได้ แต่ชนบทกลับอ่อนแอลง ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพ่ือผนึกก าลังของ
คนในชุมชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน (สนธยา  พลศรี, ๒๕๔๕. : ๕๐-
๕๑) เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 ความหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม การพัฒนา การจัดสรรและใช้
ประโยชน์ การป้องกัน และการฟื้นฟูลุ่มน้ า แม่น้ าล าคลองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและยั่งยืน   

จากนักคิดนักวิจัยได้เสนอแนวความคิดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ านั้น ความหมายของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า มีวิธีการด าเนินการในพ้ืนที่รับประโยชน์จากน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษา
ซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้ ประโยชน์ได้ต่อไป เพ่ือให้สิ่งที่ด าเนินการนั้นบังเกิดผลอย่าง
ยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ (เกษม จันทร์แก้ว, ๒๕๓๐ : ๑๐) ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นวิธีการหรือ
กิจกรรมด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดสรรน้ า การป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และการป้องกัน 
แก้ไขมลพิษทางน้ า เพ่ือให้สามารถใช้น้ าให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๔๐ : ๑๕) ด้วยความสมเหตุสมผล
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นกระบวนการในการจัดหาน้ า  จัดสรร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในทุกพ้ืนที่ (กรมทรัพยากรน้ า,, ๒๕๔๖ : ๔). มีความเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติต่อการบริหารจัดการน้ าความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตามมาตรการ วิธีการหรือกระบวนการ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปัญหา การวางแผน การก าหนดนโยบาย การพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการจัดหา จัดสรร 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรมและยั่งยืน 

หลักการจัดการทรัพยากรน้ าว่า ต้องค านึงถึง หลักการดังต่อไปนี้ (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๔๐ : ๑๗)  
๑) การพัฒนาอย่างองค์รวม (holistic approach) น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น ดิน ป่าไม้ ในมิติ ต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ  
๒) มีลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) การจัดการทรัพยากรน้ า เป็นการน าความรู้จากหลายหลายวิธีมาใช้

ในการจัดการทรัพยากรน้ า เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และด้านสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา ครอบคลุมตั้งแต่ การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ า เทคโนโลยีการก่อสร้างเพ่ือน าน้ ามาใช้ 
ประโยชน์การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายผู้บริหารประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับน้ าในชุมชน 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างกลุ่มคนใน สังคม เป็นต้น  

๓) อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เป็นการผสมผสาน การน าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับของทรัพยากรต่าง ๆ  

๔) มีความเป็นเอกภาพ (unity) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย จะต้องมี ความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ  

๕) มีความเป็นเครือข่าย (network) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้องเน้น เครือข่าย ในที่นี้หมายถึง เครือข่ายของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย และเครือข่ายของผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น อันได้แก่ รัฐ เอกชน และ
ประชาชน  

๖) การมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) น้ าจัดเป็นสมบัติ สาธารณะที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการ เพ่ือจัดหาน้ าที่มีคุณภาพและตอบสนอง วัตถุประสงค์ของการใช้น้ าได้ นับตั้งแต่การจัดหาน้ าเพ่ือการอุปโภค



๑๑๗๙ 
 

บริโภค อุตสาหกรรม รวมไป จนถึงการธ ารงรักษาวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าได้ (สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒ : ๗) จึงมีความสอดคล้องกับเป็นองค์กรจัดการทรัพยากรน้ าประเทศแคนาดา ได้ใช้หลักการ
จัดการ ทรัพยากรน้ าให้ประสบความส าเร็จ และเกิดความยั่งยืนว่าต้องค านึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ และ ความเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคมส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต มีองค์ประกอบการ จัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้  ๑) การจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณน้ า กับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระบบ สถาบันที่ ๒) สนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครองคุณภาพน้ า โดยตระหนักถึงคุณค่าของ ปริมาณน้ าที่มีอยู่จ ากัด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างความสมดุลใน ด้านการศึกษาการใช้น้ า กลไกตลาดและกฎเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนทางเลือกให้กับผู้ใช้ และตระหนัก ถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจากการใช้ทรัพยากรน้ า 
๓) การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ า โดยน าเอาระบบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและการวิจัยมาใช้ น าเอาระบบข้อมูลทุก
ด้านมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มี การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน มีการน ากลยุทธ์การเจรจา
ต่อรอง และการ ไกล่เกลี่ยมาใช้เพ่ือหาฉันทามติรวมทั้งสนับสนุนให้สาธารณชนรับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างโปร่งใส และให้
การศึกษากับประชน  
 
๕. สรุป 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืนขององค์กรชุมชน เป็นการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมที่ตัว
แปรทั้งหลายต้องมาประสานกันครบองค์อย่างมีดุลยภาพ แม้ว่าจะอยู่ในบริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ต้องค านึงถึงการบริหารจัดการตามขีดความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานทรัพยากรของ
ตนเอง โดยน าหลักการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษย์ ตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา เริ่มด้วยการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตทั้งสามด้านคือ ระบบแห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ให้เกิดขึ้นกับสามส่วนก่อนคือ พัฒนาคนในองค์กรชุมชน เพ่ือพัฒนาคนเข้าสู่การมีส่วนร่วมในองค์กรชุมชน และไปมีส่วน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยเน้นพัฒนาคนสามด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาที่
คนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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บทคัดย่อ 
  
 หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกัน
หรือแก้ไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤตที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม 
อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม สาเหตุส าคัญเกิดจากความบกพร่อง ความ
อ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดังองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการ
ทุจริต และกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือการขจัดสาเหตุของปัญหา และสร้างธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิ
บาล เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้ปรากฏเป็นจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้ นผู้เขียน 
จะขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือ เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องการ
บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล และน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์การทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา 
 
ค าส าคัญ: แนวคิด, ทฤษฎี, การบริหาร, การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract 
Good governance is an important guideline for organizing the public, private, and public sectors, as 

well as academic, operational The risks arising from the economic crisis will arise if there is a risk in the 
future. National Economic and Social Reform from the economic crisis that has arisen from weakness and 
management at the national and the state level, as well as fraud and execution. Ethical Problem Solving, 
Problem Solving, and the Creation of State or Corporate Governance for Better Management of Industrial 
and Social Affairs in the Public, Private and Public sectors. We would like to present the content and 
criteria related to the management in accordance with the rules and guidelines prescribed in accordance 
with the guidelines. Developed all the time. 
 
 
๑. บทน า 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีไว้ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรม
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รัฐ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance”  ซึ่งหมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใน
สังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่
ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก  ๖  ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 

 
๒  หลักธรรมาภิบาล 

๒.๑  ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล  
     จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ 

ทราบกันทั่วไปแล้วว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้าน
การบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระท าผิดจริยธรรมใน
วิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

     ๑. การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ขณะที่กลไกที่มีอยู่บกพร่อง ไม่
สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแล้วยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไก และฟันเฟืองการบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้ 

     ๒. ความอ่อนด้อยและถดถอยของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการ หรือ เทคโนแครต(Technocrats) คนกลุ่มนี้ต้องมี
บทบาทส าคัญในการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะนโยบาย และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการบริหารประเทศ 

     ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรม ส่งผลให้ตัวระบบเองไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดความฉ้อฉลผิด
จริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได้ 

     ๔. ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างชัดเจน จึงท าให้ไม่มี
โอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา 

     ๕. ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและมีการร่วมกันการกระท า
ทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ จากสาเหตุดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วนแล้วโอกาสการฟื้นตัวจาก
วิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น และสร้างธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้
ปรากฏเป็นจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน๑ 

     สรุปได้ว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม สาเหตุส าคัญเกิดจากความ
บกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดังองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งการทุจริต และกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาก็คือการขจัดสาเหตุของปัญหา และสร้างธรรมรัฐ 
หรือ ธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้ปรากฏเป็นจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๒.๒  ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล เป็นค าที่ประกอบด้วยศัพท์ ๒ ศัพท์ด้วยกัน คือ ธรรม กับ อภิบาล ค าว่าธรรมได้มีท่านผู้รู้ได้ให้

ความหมายได้ ดังนี้ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายว่า ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม, ความ

ถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ์, กฎหมาย, และได้ให้ความหมายของ อภิบาล หมายถึง บ ารุงรักษา, ปกครอง  
 พระราชญาณวิสิฐ ได้เขียนหนังสือเรื่องหลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์มีใจความตอนหนึ่งว่า การปกครองการ
บริหารแบบบูรณาการ (Infegration) ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO–Chief Executive Officer) ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

                                                 
๑ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล, <http://images.akaruna.multiply.multiplycontent.com>,  พฤษภาคม ๒๕๕๓. 
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องค์กรของทางราชการในส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชนก็ดี องค์กรทาง
ศาสนา และองค์กรสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ดี จะให้บังเกิดผลส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงจะต้องมีหลักการบริหารที่ชื่อว่า การ
บริหารการปกครองที่ดี (Good Governance) นั้นประมวลรวมย่อลงใน  “หลักธรรมาภิบาล”๒ 
        เกษม   วัฒนชัย กล่าวว่า “ธรรมาภิบาล” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า             Good  Governance ค า
ว่า “Good” แปว่า “ดี” Governance แปลว่า “การก ากับที่ดี การดูแลอย่างดี” ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงเป็น
หลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันว่าในองค์กรจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาจะช่วยประกันเรื่องนี้ได้ เพราะที่ผ่านมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกันในทุกระดับ และบริหารงานไม่มี
ประสิทธิภาพ๓ 
        ไชยวัฒน์   ค  าชู กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีส่วนร่วม คือความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้หลักประกันว่าการด าเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติ 
อย่างกว้างขวางของสังคม และให้ความมั่นใจว่าเสียงคนยากจนและคนด้อยโอกาสจะเป็นที่รับฟังในกระบวนการก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร๔  
 ณดา   จันทร์สม ให้ความหมาย “การบริหารจัดการที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหารจัดการที่ดี ต้อง
ปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางท่ีผิดและคอรัปชั่น และเป็นไปตามกฎแห่งกฎหมาย๕ 
 ธีรยุทธ   บุญมี ชี้ว่า ความคิดธรรมรัฐเป็นการมอบอ านาจการเมือง การปกครองแบบใหม่ที่แข็งทื่อตายตัว แต่ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนและให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้น แนวคิดธรรมรัฐ คือ การเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารและ
ปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซึ่งขบวนการอันนี้จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความยุติธรรม โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของคนดี ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว่า ระบบราชการล้าหลัง ทุกส่วนต้องการการปฏิรูป ต้องมี
การปรับโครงสร้างราชการให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และประชาชนต้องการให้มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และ
นักวิชาการ๖ 
 บุษบง   ชัยเจริญวัฒนะ ,ดร. และบุญมี   ลี  กล่าวว่า สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้อธิบายว่า ธรรมาภิ
บาล เป็นศัพท์ที่สร้างขึ้นจากค าว่า ธรรม ซึ่งแปลว่า ความดี หรือกฎเกณฑ์  ส่วนค าว่า อภิบาล แปลว่า บ ารุงรักษา ปกครอง เมื่อ
รวมกันก็กลายเป็น ธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าว่า  Good Governance๗ 

     ปัญญา   ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี   ภู่ตระกูล ได้เขียนหนังสือเรื่องธรรมาภิบาลกับสังคมไทย มีใจความตอนหนึ่ง
ว่า ธรรมาภิบาล (Good  Governance) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของ
ประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ    ทั้ง ๓  ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมด ารง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ๘ 
                                                 

๒พระราชญาณวิสิฐ, หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชัยมงคล พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๔. 
๓เกษม  วัฒนชัย. ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักนโยบายและ

แผนการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 
๔ไชยวัฒน์  ค้ าชู, การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๔๒ – ๔๓. 
๕ณดา  จันทร์สม, ธรรมาภิบาลกับการกระจายอ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒. 
 ๖บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ,ดร. และ บุญมี  ลี้, รายงานการวิจัยเร่ืองตัวชี วัด ธรรมาภิบาล, พิมพ์ครั้ง    ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒. 
  
 ๗เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๖. 
๘ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี  ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) กับสังคมไทย,(กรุงเทพมหานคร : บพิธการ

พิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 



๑๑๘๓ 
 

 สมคิด   บางโม เห็นว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีคุณธรรม มุ่งให้ประชาชนมีความอยู่
ดี กินดี มีความสุข และบ้านเมืองประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน (ธุรกิจ) และภาคประชาสังคม (ประชาชนทั่วไป) นั่นคือให้ทุก
ภาคส่วนของบ้านเมืองได้รับความเป็นเมืองและมีความสุข๙ 

    ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้ความหมายของค าว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกัน
หรือแก้ไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤตที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม 
อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน๑๐ 

       อานันท์   ปันยารชุน  กล่าวถึง ธรรมาภิบาล ว่าเป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป 
ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงในหลายทาง มีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่
การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ ๑๑   

     จากค านิยามขององค์กรและนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลมาแล้วในข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
แนวความคิดที่หลากหลายคล้ายคลึงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ของประเทศและองค์กร
ที่ผลักดันให้น าแนวคิดนี้ไปใช้ โดยพอสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หรือ  Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ๓ ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้
การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ๒.๓  ความส าคัญของธรรมาภิบาล 

     ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างมากโดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจก็มีส่วนท าให้ความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เป็น
ที่เชื่อกันว่าหากประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว จะท า
ให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

     อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหานานัปการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง เช่น วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ต้องการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว้ นอกจาก
ความพยายามของนักวิชาการ ผู้รู้และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องแล้ว องค์กรระหว่างประเทศจัดว่ามีบทบาทในการผลักดันให้เกิด ธรร
มาภิบาล และการปฏิรูปองค์กรของรัฐได้ ดังเช่นธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริหารการใช้จ่ายของภาครัฐ และการปฏิรูป
ระบบราชการ กล่าวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะให้ความส าคัญและช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแล้ว ยัง
รวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในด้านความช่วยเหลือทางการเกษตร การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมั ยขึ้น ในขณะที่
องค์กรการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund (IMF) กระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันการเงิน 
และการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Development 
Programme (UNDP) สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องเพ่ือกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการบริหาร
                                                 

๙สมคิด  บางโม, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร :  พัฒนวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๙),          หน้า ๑๐๕. 
๑๐ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร:กองกลาง ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓.  
 ๑๑อานันท์   ปันยารชุน, อ้างใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ,ดร. และ บุญมี  ลี้, รายงานการวิจัยเร่ืองตัวชี วัดธรรมาภิบาล, หน้า ๑๒. 
 



๑๑๘๔ 
 

ทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย Asian Development Bank (ADB) เป็นองค์กรส าคัญอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ทุน
สนับสนุนประเทศไทยค่อนข้างมากดังเห็นได้จาก ช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๔๐ ประเทศไทยได้รับทุนความช่วยเหลือจาก 
ADB ในรูปของเงินกู้ประมาณ ๔.๒๕ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก ๓๗.๔ พันล้านเหรียญในรูปของความช่วยเหลือพิเศษ  
ความช่วยเหลือหลัก ๆ ที่ ADB ให้ มีดังนี้ 

     ๑) การกระจายอ านาจและการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
     ๒) การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรของรัฐ 
     ๓) การเร่งให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ๔) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
     ๕) การส่งเสริมให้มีการประสานงานในขั้นตอนของการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ 
     ๖) การสนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ 
     นอกจากนี้ยังมีองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศจาก ประเทศญี่ปุ่น แคนาดานิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ที่

ต่างก็มีบทบาทสนับสนุนโครงการพัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย  
     ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย 

ได้มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ได้บัญญัติมาตราต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล ถ้าหากมีการน าแนวคิดธรรมาภิ
บาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งไปสู่การลดการ
ทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ออกมาเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามการที่จะทราบว่ามีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติให้เป็นผลหรือไม่
จ าเป็นต้องมีเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้พยายามสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใช้ใน
หน่วยงานของตนเอง แต่ตัวชี้วัดนั้น ๆ ยังเป็นที่ถกเถียงและไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวชี้วัดกลาง เนื่องจากความหลากหลาย
ของตัวชี้วัดและมิติที่แตกต่าง ซึ่งมิติเหล่านั้นขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจและกรอบการรับรู้ของผู้ น าเสนอแต่ละบุคคลหรือองค์กร 
โดยทั่วไปสาระส าคัญของธรรมาภิบาลสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบหลัก อันได้แก่ หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม 
ความชอบธรรม สิทธิมนุษยชน ความยั่งยืน ความโปร่งใส ความเสมอภาค ความยอมรับ การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพและ
การมีส่วนร่วม๑๒  

     สรุปได้ว่า ความส าคัญของธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เป็นการ
ปกครองบ้านเมืองที่มีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบ ารุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วน
ของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่าง ๆ ในส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิ จเอกชน และภาค
ประชาชนของทั้งประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม 

๒.๔  องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
     องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ในการ

พิจารณาองค์ประกอบของธรรมาภิบาลในที่นี้ได้พิจารณาจากการน าแนว นโยบาย และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญ ได้แก่องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานราชการภาครัฐ ในส่วนของหน่วยราชการ

                                                 

 ๑๒สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม : ตัวชี วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า 
๙ – ๑๑.   

 



๑๑๘๕ 
 

ภาครัฐ จะได้พิจารณาถึงส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ     พลเรือน 
(ก.พ.)๑๓ 

     ๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
     ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้ายเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยทุกส่วน
ราชการต้องถือปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา๑๔ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุถึงหลัก
ส าคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เน้นการก าหนด
เป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการเพ่ือถือปฏิบัติ 

     ๑. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท า
ให้สังคมยินยอมพร้อมใจกับปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่
อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

     ๒. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คน ไทยมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

     ๓. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

     ๔. หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ        เสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการ                   ไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดง
ประชามติ 

     ๕. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตะหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะ
ยอมรับผลจาการกระท าของตน 

     ๖. หลักความคุ้มค่าเป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดย
รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มครองสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวที
นานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

     ๒) กระทรวงมหาดไทย 
     องค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมของกระทรวง  มหาดไทย มี ๑๑ องค์ประกอบ

คือ การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ 
ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้ก ากับและดูแล จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นเน้นไปทางด้านการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการ
กระจายอ านาจ ซึ่งเป็นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง๑๕  

                                                 
๑๓บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, ดร. และ อาจารย์บุญมี  ลี้ , ตัวชี วัดธรรมาภิบาล, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 
  
๑๔ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ์, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี, ใน การปกครองที่ดี         (Good  Governance), (กรุงเทพฯ  

: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๓ – ๑๒. 
๑๕สุดจิต  นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี, ใน การปกครองที่ดี (Good  Governance), (กรุงเทพฯ : บพิธ

การพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓ – ๒๔. 



๑๑๘๖ 
 

     ๑. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน เพ่ือให้
เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดประสานกันเพ่ือ บรรลุเป้าหมายในการให้บริการประชาชน 

     ๒. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและชนบท ระบบ
นิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

     ๓. ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และเป็นการยอมรับ (Acceptance) การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ประชาชนพร้อมจะยอมที่จะสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือไป
เป็นประโยชน์ของส่วนรวมที่   ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

     ๔. มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการด าเนิน การและสามารถตรวจสอบ
ได้ มีการด าเนินการที่เปิดเผยชัดเจนและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

     ๕. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 

     ๖. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากร และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้กับการท างานได้ และมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

     ๗. ส่งเสริมการเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมืองและชนบทเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 

     ๘. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลาก    หลาย (Diverse 
Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วม  กันได้ 

     ๙. การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายให้
มีความทันสมัยและเป็นธรรม 

     ๑๐. ความรับผิดชอบ (Accountability) รับผิดชอบต่อประชาชนความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
จะต้องชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

     ๑๑. การก ากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กรท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน
ที่สุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 

     ๓) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
     หลักธรรมาภิบาลของส านักงานข้าราชการพลเรือน เป็นผลจากการประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการกับ

ส านักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของส านักงาน ก.พ. เน้นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล และการให้บริการของรัฐ ซึ่งพอสรุปได้ดังตารางที่  ๒.๑ 
 
ตารางที่ ๒.๑ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยส านักงาน ก.พ. 
 
หลักนิติธรรม กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและ

ลงโทษคนไม่ดีได้ 
มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ าเสมอให้เหมาะกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจ 
สอบได้ และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
และมีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ 



๑๑๘๗ 
 

หลักความโปร่งใส การส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ 
จ านวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกณฑ์การใช้ดุลพินิจของส่วนราชการมีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ 
ส่วนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

หลักความ
รับผิดชอบ 

การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ 
คุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งจ านวนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจ านวนการ้องเรียนหรือการ
กล่าวหาที่ได้รับ 

หลักความคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

หลักการมีส่วนร่วม ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ 
จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจ านวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ของประชาชนในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามี
ส่วนร่วม 

หลักคุณธรรม การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในและนอก
องค์กรลดลง 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใช้ทรัพยากรใน
ชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบวินัย 

แผนภาพที่ ๒.๑ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยส านักงาน ก.พ. 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ๒๕๔๒ 

 
     ส าหรับ Commonwealth Secretariat องค์กรที่ช่วยประเทศสมาชิก ในการส่งเสริมฝึกอบรมและปรับปรุงการ

บริหารการจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล (Agere ๒๐๐๐) เน้นหลักธรรมาภิบาลในองค์ประกอบของ ความโปร่งใส 
การตรวจสอบ การมีส่วนร่วม และการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น ขณะที่องค์ประกอบของธรรมาภิบาลตามที่ United Nations 
Development Programme (UNDP) เสนอประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายที่ยุติธรรม ความเปิดเผย
โปร่งใส การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม กลไกการเมืองที่ชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธะความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์๑๖  

     ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านสถาบันต่าง ๆ ที่มีอ านาจอันชอบธรรม 
(legitimate intermediate institution) 

     ๒. กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพ
กฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความยุติธรรมและถูกบังคับใช้กับคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน 
                                                 

๑๖เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทภาคีเมือง, (รัฐสภาสาร ๔๖ : ๒๕๔๑), หน้า ๑ – ๖๕.  



๑๑๘๘ 
 

     ๓. ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) กระบวนการท างาน กฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ มี 
ความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ      (free flow of information) 
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

     ๔. การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม (Consensus Orientation) การตัดสินใจด าเนินนโยบาย 
ใด ๆ ของภาครัฐ ต้องมีการประสานความต้องการหรือผลประโยชน์ที่แตกต่างของกลุ่มในสังคม ให้เกิดเป็นความเห็นร่วมกัน 
(broad consensus) บนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม 

     ๕. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองมีความชอบธรรมและ
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เช่น การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพ การมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์แก่ส่วนร่วม การมีระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีกระบวนการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของ
นักการเมือง การมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท าหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่รัฐที่
ร่ ารวยผิดปกติ 

     ๖. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ในสังคม 
เช่น โอกาสพัฒนาหรือมมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรสาธารณูปโภคขึ้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
โดยเท่าเทียมกัน 

     ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและ  สถาบันต่าง ๆ เช่น รัฐ
สามารถจัดสรรใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการ
ท างานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     ๘. พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนต้องกระท าโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท าต่อสาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละ เห็นคุณค่าสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 

     ๙. การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) การที่ผู้น าและประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศน์ในการสร้างธรร
มาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     สรุปได้ว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติ 
โดยได้จากการน าแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติมาใช้เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานที่มีหลักความส าคัญ คือ 
องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานการภาครัฐ โดยจะเน้นหลักธรรมาภิบาลในองค์ประกอบของความโปร่งใส การตรวจสอบ 
การมีส่วนร่วม และการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ กฎหมายที่ยุติธรรมต้องบังคับใช้
อย่างเสมอภาค ความเปิดเผยโปร่งใสอย่างอิสระในข่าวสารและข้อมูล การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม กลไกการเมืองที่ชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พันธะความรับผิดชอบต่อสังคมโดยต้องค านึงถึงผลประ โยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนแก่ส่วนรวม และการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
๓. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างมาก บางเรื่องมีผลใน
การขยายตัวและสร้างสรรค์ บางเรื่องมีผลในการชะลอตัวหรือก่อให้เกิดกระทบในทางที่ไม่พึงประสงค์ จนบางครั้งกลายเป็น
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งภาควิชาการและผู้ได้ผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า ขณะเดียวกันในภาคประชาชน 
พลังส าคัญมีความจ าเป็นที่จะสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
เพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน โอกาสที่จะน าพา
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ประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤตย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ประเทศยิ่งข้ึนอีกด้วย แนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการแก้ปัญหาควรมีจุดมุ่งหมาย๑๗   

๑. แนวทางในการบริหารราชการของไทยตามหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลหรือ good governance ในความหมาย กว้างๆ แล้ว เป็นค าที่มีความหมายถึงการปกครองหรือการบริหารที่ดี ที่มุ่ง 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองค์กรนั้น แต่หากพิจารณาให้แคบเข้า ค าว่า “ธรรมาภิบาล” หรือการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมาจากค าว่า “ธรรม” + “อภิบาล” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า good 
governance ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายว่า อภิบาล หมายถึง วิธีการใช้อ านาจเพ่ือบริหาร ธรรมาภิบาล เป็นหลักการ
บริหารการปกครอง ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม  (ปธาน 
สุวรรณมงคล,๒๕๕๘ :๓-๔) 
   
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม  
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความรับผิดชอบ 
๔. หลักความคุ้มค่า 
๕. หลักความมีส่วนร่วม 
๖. หลักความโปร่งใส 

๒. ความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ  

ปธาน สุวรรณมงคล กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ มิติของภาครัฐ ช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับ 
ประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุง กระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว และประหยัดทั้ง
เวลาและงบประมาณ มีความคุ้มค่ามากขึ้นซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มี
ผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกุล่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

หลักของนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นกรอบและ
กติกาของสังคม ถ้าผู้มีอ านาจในระบบราชการ ข้าราชการ บุคลากร จะใชกฎหมายตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชนของตนเองและ
พวกพอง มากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในคามถูกต้อง มีคุณธรรม เช่น ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทน เคารพในสิทธิของผู้อื่น  

หลักความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบชอบต่อประชาชนและสังคม มีความกระตือรือร้นในการท างาน ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่พึงได้รับ 

หลักความคุ้มค่า เป็นหลักการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ ของหน่วยงานในการใช้อ านาจที่มีอยู่ใหคุ้มค่า มุ่งหวังเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนปละรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า
ที่สุด ลดขั้นตอนในการท างานและการให้บริการประชาชน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                                                 

๑๗ส านักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๒),  หน้า  ๒. 
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หลักความมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของ
ภาครัฐได้ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนสามารถเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารที่เกิดการพัฒนาได้ 

หลักความโปร่งใส เป็นหลักความโปร่งใสเป็นการสร้างความพึงพอใจในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของรัฐ 
จากประชาชน ซึ่งในการท างานของระบบราชการนั้น มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ 
ความโปร่งใสจะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการของไทย 

 
๔. บทสรุป  
 ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ๓ ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและ
ให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะ
ส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่าง
มั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ความส าคัญของธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เป็นการปกครอง
บ้านเมืองที่มีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบ ารุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม 
รวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่าง ๆ ในส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ของทั้งประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม 
 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติ โดยได้จาก
การน าแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติมาใช้เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานที่มีหลักความส าคัญ คือ องค์กรระหว่าง
ประเทศ และหน่วยงานการภาครัฐ โดยจะเน้นหลักธรรมาภิบาลในองค์ประกอบของความโปร่งใส การตรวจสอบ การมีส่วนร่วม 
และการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ กฎหมายที่ยุติธรรมต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาค 
ความเปิดเผยโปร่งใสอย่างอิสระในข่าวสารและข้อมูล การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม กลไกการเมืองที่ชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พันธะความรับผิดชอบต่อสังคมโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม 
และการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
Participation and the sustainable community development 

 
นายศศิกิจจ์  อ่่าจุ้ย  

                           Mr.Sasikit  Amchui  
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎีนักวิชาหลายๆท่าน ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในด้านต่างๆมาเพ่ือให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในที่ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยเสริมสร้างการพัฒนา
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมนับเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนที่อย่างยั่งยืน เพราะนอกจากจะเป็นการ
ให้โอกาสแก่คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามสภาพปัญหาที่แท้จริงแล้วความต้องการใน
ชุมชน ยังเป็นการร่วมกันในการเสนอความคิดเห็นต่อชุมชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนในการประเมินผล ซึ่งเป็น
การควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
อีกต่อไป 

 
ค่าส่าคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน 
 

Abstract 

 This article aims to summarize current academic theories and research papers relating to social 
participation with the development of sustainable community.  The objective is to ascertain the important 
of social participation as a foundation in the sustainable community development. 

Keyword : participation sustainable 

บทน่า 

การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้มีส่วนร่วม ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไป
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกที่ดีในการที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ความรู้สึกท า ให้
เกิดก าลังใจในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุด ผลดีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชน ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางใน
การแก้ปัญหามีความหลากหลายเป็นไปอย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ความรอบรู้ และประสบการณ์ ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน  โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป ซึ่งอาจ
น าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้ เป็นการขจัดปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใด ๆ มีผล
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ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป  ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได้ ก่อให้เกิดการประสานงาน
ที่ดี ท าให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่ายการรวมตัวกันของบุคคลเป็นเครือข่าย
จะก่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง  สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ 
 
หลักการมีส่วนร่วม 

หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ 
การมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม  และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful 
participations)  ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น  

ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าการ
ตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือก
ตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้  
 เห็นว่าการตัดสินใจนั้นอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะต้องมี “การปรึกษาหารือ” ก็ถือว่ามีส่วนร่วมใน
ระดับที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย คือได้รับฟังความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาท ากันบ่อยๆในระดับนี้คือ “การท า
ประชาพิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ต้องเน้นย้ าว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จะต้องท าตั้งแต่เริ่มคิดและตระหนักถึงปัญหา (ไม่ใช่ท าเมื่อได้ตัดสิน ใจไปแล้วและได้รับการประท้วง) เช่น ตระหนักว่ามี
ปัญหาเรื่องจ านวนขยะที่เพ่ิมขึ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่ทิ้งขยะ จึงจัดการให้คนมามีส่วนร่วมเพ่ือคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน 
กระบวนการมีตั้งแต่ จัดเวทีคุยกันในกลุ่มเล็ก เคาะประตูบ้าน ใช้แบบสอบถาม แล้วประมวลข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อ
ตัดสินใจ การตัดสินใจก็ต้องฟังประเด็นต่างๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบค าถามให้ได้ทุกประเด็น การตัดสินใจต้องมีคุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับได้ หากไม่ท ากระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ แต่มาท าเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการครั้งเดียว
หรือสองครั้ง ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้านมาแสดงจุดยืน ตอกย้ า
ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มายืนยันว่าฉันถูก เธอผิด เวทีนี้จึงมักจะไม่เหมาะที่จะเป็นเวทีแห่งการมาพูดคุยกัน 

หากมีข้อขัดแย้งกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆจะไม่เหมาะสม  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมที่ระดับสูงกว่า คือการร่วมเจรจาหาข้อยุติ (negotiation) หรือ เจรจาโดยมีคนกลางก ากับกระบวนการ (mediation)  
คนกลางที่มาก ากับกระบวนการจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ  ผู้ที่จะท าหน้าที่ตัดสินใจคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหลายหรือคู่เจรจา หาทางออกท่ีดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรู้ร่วมกันจนทุกๆฝ่ายพอใจ  

ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แม้จะดูดีที่แต่ละคนสามารถลงมติ แต่ละคนทีละคนได้ 
แต่การลงมติลงได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา” หรือ “ไม่เอา” อาจจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกขึ้นอีก 
ถ้าสังคมยังไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

 “กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการที่จะกระจายอ านาจจากผู้มีอ านาจที่แต่เดิมมักจะใช้อ านาจเหนือ (power 
over หรือ power against) ตามทฤษฎีผู้มีอ านาจจะชอบที่จะใช้อ านาจเหนือ เช่น แม่ซึ่งมีอ านาจมากกว่าลูก ก็มักจะใช้อ านาจ
เหนือลูก สั่งให้ลูกกลับบ้านก่อนค่ า มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะขอกลับบ้านดึก เพราะจะไปงานวันเกิด
เพ่ือน แม่ก็ยังใช้อ านาจเหนือให้กลับบ้านภายในหกโมงเย็น ถามว่าลูกสาวจะยังเชื่อและปฏิบัติตามไหม ตามทฤษฎีแล้ว หากผู้มี
อ านาจยิ่งใช้อิทธิพลเหนือไปเรื่อยๆ อ านาจนั้นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ เพราะอ านาจที่มีหรือไม่มีนั้น ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ “ไม่มี” 
“อ านาจ” อย่างเดียว แต่อยู่ที่คนอ่ืนๆ ที่อยู่รอบข้างหรือที่เราใช้อ านาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเราเหมาะสมที่จะมีอ านาจเหนือ
หรือไม่ ซึ่งบางครั้งส าคัญกว่าด้วยซ้ าไป ฉะนั้นแทนที่แม่จะใช้อ านาจเหนือ หันมาใช้อ านาจร่วมกับ  (power with) ลงมาพูดคุย
กับลูก หาทางออกท่ีดีกว่าแทนการสั่งอย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟังแม่ต่อไป 
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 การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ
นั้นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (ownership) 
และจะท าให้ผู้มีส่ วนร่วมหรือผู้ มีส่วนได้ส่ วน เสียนั้น  ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยในห้องเรียนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม หลังจากพยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที่ครูอาจารย์ออกกฎ หรือวางระ เบียบให้นักเรียน
ปฏิบัติ แต่การยอมรับก็ยังไม่ได้ผลดีนัก ครูประจ าชั้นได้ชวนนักเรียนในห้องให้ร่วมกัน “ตระหนัก” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น 
ความสกปรก การแต่งกายนักเรียน การไม่มีระเบียบในห้องเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได้
ระเบียบปฏิบัติประจ าห้องท่ีครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว้ในห้อง ปรากฏว่าได้รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอย่างดีกว่ากฎกติกา
ที่ครูก าหนดกติกานั้น ตัวอย่างเช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่สามารถจะน าไปใช้ในองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่จะสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่จะเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพต่อไป๑ 

แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมาและรัฐได้ใช้
การมีส่วนร่วมนี้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการของรัฐ โดยที่ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมมีจ านวนมากแต่ก็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่การเมืองการปกครองที่เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชนบท เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ของทุกฝ่าย และยังอาจเป็นการปูพ้ืนฐานมั่นคงส าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของท้องถิ่นได้ในบั้นปลาย และได้
กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและ
สนใจเป็นเรื่องๆไป เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าฝน การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น ข้อส าคัญกิจกรรมเหล่านี้ จะต้อง
สัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของชาวบ้านการมีส่วนร่วมยังอธิบายได้ในหลายมิติ การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงาน ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วไป จึง
จะส่งผลให้การบริหารจัดการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของพนักงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีความหมาย
ของการมีส่วนร่วมกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้ว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้องและการมี
ส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม๒ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมในการท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งก็ได้๓การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดยปราศจาก
ข้อก าหนดที่มาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งที่อ านาจอิสระในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจและผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
ด้วยการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กรชุมชนมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจ
ปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ของตนที่มีต่อสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่บุคคล ได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วย
เพ่ิมอ านาจ ความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น การมีส่วนร่วม 
                                                           

๑ วันชัย วัฒนศัพท์. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กร บรรยายในการสัมมนานายจ้างและลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจ เรื่อง “ระบบทวีภาคี
กับการแก้ปัญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ วันท่ี ๖-๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โรงแรมพัทยาเซนเตอร์ เมืองพัทยา ชลบุรี จัดโดย กองรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๒ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, การบริหารเพ่ือความสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทต้นอ้อแกรมมี่, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗๘. 
๓ เนตินา โพธิ์ประสระ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสิทธิ

ผล ๑๙๑๙ จ่ากัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๕๘. 



๑๑๙๕ 

 

(Participation) เป็นวิธีการที่ผู้น าสามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้
มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น มีลักษณะเป็นกระบวนการที่จะท าให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงานของ
ตน บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการท างานยิ่งกว่าการเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่านั้น ยิ่งไปกว่า
นั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการ
ท างานและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน ตลอดจนท าให้เขาได้รับการยอบรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem) นอกจากนี้ยังพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลกร
ส่งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะท าให้บุคคลกรเกิดความเข้าใจ
การท างาน และการบริหารงานในองค์การได้ดียิ่งขึ้นอีก ทั้งจะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในการท างานกับระบบรางวัลได้ดีขึ้น 
ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเกี่ยวข้องในด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ที่จะกระท าในสิ่งที่บรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วม”การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทว่า หมายถึง ความร่วมมือของท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือ
สถานการณ์ใด ๆก็ตามที่ต้องการให้ประสบผลส าเร็จในเป้ าหมายของการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานพัฒนาและรัฐบาลกลุ่ม
ประเทศด้วยพัฒนา๔ 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการ
เข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการที่ผู้น าสามารถน ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังท าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการ
บริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการท างาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วน
ร่วมมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความส าเร็จในชีวิตการท างาน ส าหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้ นของ
การมีส่วนร่วมแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ(Formal-informal Participation) ๑) การมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ทางการ เป็นการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตาม
ขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ ๒)การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง เป็นการ
ร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างพนักงานในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวมากกว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นทางการ 

๒. การมีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม (Direct-indirect Participation) ๑) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (direct 
participation) เป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิก หรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มีส่วนรวมแบบทันทีแต่ละคนมีสิทธิและ
โอกาสที่จะแสดงการมีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องโดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดยประชาชน ๒) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (indirect 
participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน   

๓. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการก าหนดและ
ประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือน าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้
ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ๑) การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
การใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่นและป้องกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกล
ยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร 
ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามา  ๒) การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ คนใน
ท้องถิ่นอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้ เกิดขึ้น

                                                           
๔ โกวิทย์  พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓). 



๑๑๙๖ 

 

ได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
ภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วม ๓) การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเกี่ยวข้องในองค์กรเมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนใน
ท้องถิ่น มีการรวบรวมขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิก
ยึดถือประกอบด้วย การประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร๕ 

๔. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ คนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ ๑) การมีส่วนร่วม
ในการสละทรัพยากร สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้เป็น
แหล่งทรัพยากรหลักท่ีส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น น ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การ
บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ 
การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่อง
ทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  ๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหาร
โครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการ
ส าหรับผู้เข้ามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้ เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาของตนเองอีกด้วย อีกทั้งยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่น 
ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา๓) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ การขอความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลเสียที่ตามมาหลังจากน าโครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนใน
ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

๕. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ ชนิด คือ ๑) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เช่น เป็นการเพ่ิมการ
บริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวได้ ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม 
และด าเนินการให้เกิดขึ้น ๒) ผลประโยชน์ด้านสังคม เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึง
พอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึง
พอใจ ๓) ผลประโยชน์ด้านบุคคล เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการ
อ านาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่านความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ ชนิด คือ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษา
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการ
วางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวัง จะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มี
ความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

๖. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย สามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ
คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
มากกว่าคนในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วย
กับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ หรื อผ่านตัวแทนที่
เลือกเข้าไปอย่างไร และท าอย่างไร ความคิดเห็นต่างๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

                                                           
๕ สถาบันพระปกเกล้า. “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”. กรุงเทพมหานคร : เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, ๒๕๕๑. (อัดส าเนา) 



๑๑๙๗ 

 

๗. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) ซึ่งโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเองเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง โดยเป็นการกระท าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

๘. การมีส่วนร่วมแบบชักน า (Induced) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 
ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของประเทศก าลังพัฒนา 

๙. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercived) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 
ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้ผลใน
ระยะยาว และมักจะมีผลเสียตรงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด๖ 

๑๐. การมีส่วนร่วมตามโครงการ ๑) โครงการที่จัดท าขึ้นจะต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจว่า จะสนองความต้องการ
ของบุคคลอย่างแท้จริง ๒) กลุ่มเป้าหมายนั้นต้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้มากท่ีสุด ๓) การตัดสินใจต้อง
มาจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่และไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อต่างๆ ในชุมชนนั้น๗ 

  วิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการที่กล่าวถึงต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามบริบทของเนื้อหา พ้ืนที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่มีและสภาพแวดล้อมวิธีการ 
รูปแบบการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติได้สรุปเงื่อนไขที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา แบ่งได้ ๖ ประเภท คือ ๑) เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ๒) เงื่อนไขของโครงการ
พัฒนา ๓) เงื่อนไขของนักพัฒนา ๔) เงื่อนไขของผู้น า๕) เงื่อนไขทางการบริหารจัดการ ๖) เงื่อนไขทางสังคมและจิตวิทยา๘ 

เงื่อนไขที่ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร นั้นเป็นเพราะเหตุดังนี้ ๑) ทัศนะของประชาชนที่มีต่อ
การเมือง คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น มองการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมื อง 
ไม่ใช่เรื่องของประชาชน ๒) ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่นและความเป็นท้องถิ่น กล่าวคือ คนไทยขาด  Civic Culture 
ขาดความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น ไม่สนใจติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ๓) วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น คือชาวบ้านจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสัมพันธ์ในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบ้านมีการพูดคุยกันเมื่อเกิดปัญหา ๔) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล 
เป็นผลมาจากสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ ประชาชนขาดความรู้ที่แท้จริงท าให้ถูกชี้น าและขาดอิสระในการตัดสินใจ๙ 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของการมีส่วนร่วม 
คือ การก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑) เพ่ิมคุณภาพ
ของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของ
โครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ๒) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นในการด าเนินงาน 
สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้  ๓) การสร้างฉันทามติ (Consensus 
Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม ลดความ
ขัดแย้งทางการเมืองและสร้างให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  ๔) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ 

                                                           
๖ United Nations, Department of International Economic and Social Affairs. Participation’s Place in Rural 

Development, (Washington D.C. : United Nations Publication., ๑๙๘๙), p. ๘. 
๗ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๗๙. 
๘ปาริชาติ  วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการท่างานของนักพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนกาวิจัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๐-๑๓๒. 
๙วุฒิสาร  ตันไชย, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น, ( กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า 

๑๐๕-๑๑๒. 
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ๖) ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่ความชอบธรรมและการด ารงอยู่ของความชอบธรรม 

การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ ได้แก่ เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับปรัชญาแนวความคิดและหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็น
เครื่องชี้วัดความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอ านาจน าไปสู่การพ่ึงตนเองของชุมชน ท าให้ด าเนินการพัฒนา
ชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน ท าให้การพัฒนามีความชอบธรรมท าให้เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและ
เป็นเจ้าของชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพ่ือคนในชุมชน
อย่างแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น 

จากการศึกษามองว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทย ยังคงมีในประเด็นดังนี้  ๑) การเพิกเฉยต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งในประชาชนกลุ่มชั้นกลางข้ึนไปปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบที่เป็นทางการ เนื่องจาก
ปัญหามาจากการขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมือง อีกทั้งวิถีชีวิตในโลกเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ท าให้ขาด “สาธารณประโยชน์จิต” คือมองเห็นประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวมส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มคนระดับ
ล่างนั้นจะขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยเหตุจากฐานะยากจน ขาดการศึกษา ขาดโอกาสการประกอบ
อาชีพ ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ โดยปราศจากความตระหนัก ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง หรือเป็นการมีส่วนร่วมเพราะอิทธิพลของปัจจัยแทรกซ้ อนอ่ืนๆ เช่นการซื้อสิทธิขาย
เสียง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมามากมาย เช่น การทุจริต คอรัปชั่น ๓) การมีส่วนร่วมอย่างไม่มีระบบ เป็นพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงท าลายความสงบสุขของสังคมและพัฒนาการทางการเมือง ๔) การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการที่มากเกินไป เนื่องจากการใช้นโยบายที่เกิดผลกระทบกับประชาชน ท าให้เกิดภาวะกดดันคับข้องใจจนต้องลุก
ออกมาเรียกร้อง กดดันเผชิญหน้ากับอ านาจรัฐ โดยการก่อม็อบ การประท้วง จนอาจเกิดการเคลื่อนย้ายอ านาจทางการเมืองโดย
วิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตย ๕) การมีส่วนร่วมในลักษณะของการจัดตั้งเพ่ือผลประโยชน์แอบแฝง เป็นการระดมสรรพก าลัง
ทางการเมืองของประชาชนมาเป็นฐานรองรับอ านาจหรือวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอ านาจทางการ
เมืองของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง ๖) วิธีคิดหรือพฤติกรรมของบุคลากรของรัฐ โดยมองเห็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมด้วย
การชุมนุมประท้วง ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนโยบายของรัฐ เป็นพฤติกรรมของการก่อกวน ก่อความไม่สงบวุ่นวายเป็นอุปสรรคต่อ
การท างานของรัฐบาลในการศึกษาครั้งนี้ ได้น ากรอบแนวคิดทฤษฎีระบบของ John Easton มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
โดยมีตัวแปรปัจจัยน าเข้า (Input) ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชนและปัจจัยด้านองค์การ ส่วนกระบวนการ 
(Process) คือ กลไกหรือวิธีการด าเนินงาน และตัวแปรปัจจัยน าออก (Output) คือ การตัดสินใจมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน๑๐ 

การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 

การพัฒนาชุมชนเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามใช้หลักบูรณาการบนพ้ืนฐานความเชื่อและความเข้าใจเบื้องต้นหลาย
ประการร่วมกันดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๐ จันทนา สุทธิจารี , บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดการป่าไม้โดยชุมชน,  (เชียงใหม่ : โรงพิมพวี.เจ.พริ้นติ้ ง, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๔๒๗-๔๒๙. 



๑๑๙๙ 

 

ประการแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างกันหลายประการ ทั้งในด้านแนวความคิดที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อ หลักการ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นทางการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ซึ่งมีพัฒนาการทางวิชาการอย่างเป็นระบบไม่เกินหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การขาดทฤษฎีตลอดจนองค์ความรู้
เชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะด้าน ท าให้การพัฒนาชุมชนมีลักษณะทางวิชาการที่เรียกว่า การพ่ึงพาทางทฤษฎี (Theoretical 
Dependency) ซึ่งหมายถึง การเอาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการจากศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ เช่น สังคมวิทยา (Sociology) 
มานุษยวิทยา (Anthropology) การศึกษา (Education) รัฐศาสตร์ (Political Science) เศรษฐศาสตร์ (Economics) จิตวิทยา 
(Psychology) และอ่ืน ๆ มาบูรณาการแนวคิดขึ้นมาใหม่ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ผู้ที่สนใจทางด้านการพัฒนาชุมชนจ าเป็นที่
จะต้องมีฐานความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ รอบด้าน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา ก็คือ บูรณาการหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งมุ่งหวังจะสร้างองค์รวมแห่งความรู้ให้แก่ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะศึกษา อย่างไรก็ตาม ลักษณะการพ่ึงพาทาง
ทฤษฎีของนักวิชาการทางด้านการพัฒนานี่เองที่ท าให้การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติมีจุดเน้นหนักแตกต่างกันออกไปตามพ้ืน
ฐานความรู้ ความเชื่อ แนวคิด ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านการพัฒนา แต่อย่างน้อยที่สุด ในปัจจุบันนี้ ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า รากฐานของการพัฒนาประเทศที่แท้จริงนั้น ควร
จะยึดคนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา 

ประการที่สอง สังคมไทยนั้นมีประวัติศาสตร์ตลอดจนความเป็นมาอันยาวนาน ความเชื่อ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมถูกถ่ายทอดโดยขบวนการเรียนรู้ทางสังคม  (Socialization) 
จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง และยังปรากฏร่องรอยให้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแห่งการยอมตาม  (Passive 
Culture) ความสัมพันธ์แบบข้า-บ่าว ผู้อุปถัมภ์-ผู้รับอุปถัมภ์ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์ยาม ผีสาง เทวดา ซึ่งเห็นได้อย่าง
ดาษดื่น 

จริงอยู่ ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่คนยุคปัจจุบันบางอย่างจะวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยคุณค่าควรแก่
การอนุรักษ์ บางรูปแบบจะแฝงการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) เอาไว้อย่างลึกซึ้งน่าภาคภูมิใจ แต่กลับไม่ปรากฏ
แนวคิดอันแหลมคมเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นมิติด้านลบของวัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการคาดคะเนสัมฤทธิ์ผลหรือความล้มเหลว
ของการพัฒนา การวิพากษ์เชิงกล่าวหาแนวคิดเสรีนิยม วัตถุนิยมหรือสังคมนิยม ตลอดจนการปฏิเสธไม่ยอมรับแนวความคิด
ที่มาจากตะวันตกโดยพยายามชี้น าให้เชื่อว่าความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศ  นับตั้งแต่เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสาเหตุใหญ่มาจากการน าเอาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบถึงข้อตกลงเบื้องต้น เงื่อนไขรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเอาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ จึงมีลักษณะการ
มองปัญหาแบบอัตนิยม (Subjectivity) ชาตินิยม (Nationalism) วัฒนธรรมนิยม (Ethnocentrism) ซึ่งมักจะละเลยหรือ
มองข้ามความไม่รู้ ข้อบกพร่องตลอดจนความอ่อนแอทางปัญญาของตนเอง วิธีมองปัญหาดังกล่าวจะแตกต่างกับการวิเคราะห์
ปัญหาในเอกสารชุดนี้ ซึ่งเน้นหลักการมองปัญหาแบบวัตถุประสงค์นิยม (Objectivism) องค์รวมนิยม (Totalism) หลังสมัยใหม่
นิยม (Post-Modernism) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพิจารณาเชิงพิพากษ์ถึงสาเหตุแห่งความอ่อนแอและการด้อยพัฒนาทุกด้าน
ของหน่วยการวิเคราะห์ อันหมายถึงชุมชนในว่าเกิดจากการครอบง า (Hegemony) การรุกราน (Penetration) ขบวนการติดต่อ
และผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation & Assimilation) การพ่ึงพา การไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว การแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ที่อ่อนแอกว่า รวมทั้งการขูดรีด (Exploitation) อันเป็นพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของสังคมมนุษย์ เนื่องจาก การ
พัฒนาหรือการด้อยพัฒนา ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของสังคมใด ๆ ก็ตามนั้น มิได้มีความหมายในตัวเอง หากแต่เป็นความคิด
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Concept) ซึ่งขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมหรือสังคมอ่ืน  โดยใช้



๑๒๐๐ 

 

กฎเกณฑ์ที่ถูกก าหนดโดยกรอบแนวคิดของผู้คิดผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนขึ้นเป็นดัชนีชี้วัด 
อาทิเช่น วัดความเข้มแข็งของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยการพิจารณาจากการเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคนในชุมชน
หรือวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเฉลี่ย เราไม่สามารถจะ
เข้าใจความหมายของพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ความยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนจากสิ่งใดได้ ถ้าหากไม่สามารถ
พิจารณาสัมพันธ์กับสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบก็มักจะถูกอิทธิพลของมิติทางด้านวัฒนธรรม การครอบง า
ทางด้านภาษาซึ่งเป็นสื่อในกระบวนการถ่ายทอดความรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะความรู้สึกทางด้านชาติพันธุ์นิยม 
(Ethnocentrism) ซึ่งเกิดจากการยึดติดว่า วัฒนธรรมของตนเองนั้นดีกว่า สูงกว่าวัฒนธรรมอ่ืน ที่น่าสังเกต ก็คือ แนวคิดเหล่านี้
ไม่สามารถก้าวพ้นไปจากความคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thought) กับศาสตร์สาขาอ่ืนได้อยู่นั่นเอง กล่าวโดยสรุป ก็
คือ วิธีคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนนั้น มีลักษณะเป็นวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) ซึ่ง
สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างน้อย ๖ กลุ่มดังต่อไปนี้ คือ ๑. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) ๒.
แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Change) ๓.แนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์การเมือง (Economics & Political Economy) ๔.แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Social Action & Social Movement) ๕.แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict)๖.แนวคิดแบบการพัฒนา
ชุมชน (Community Development) 

ทั้ง ๖ แนวคิดหลักในการพัฒนา จะเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มุ่งเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ รวมทั้งศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก และการพัฒนาที่จะสื่อความหมายให้แก่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ชัดเจนนั้นจะต้องมีค านามที่มีขอบเขตของค านิยามที่ชัดเจนต่อท้ายค าว่า การพัฒนา เสมอ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาการศึกษา หรืออ่ืน ๆ  

ประการที่สาม ความเชื่อพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญและแตกต่างจากแนวคิดที่ยึดถือปฏิบัติกันในการพัฒนา
ทั่วไปอย่างน้อยท่ีสุดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิเสธความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นเกี่ยวกับศักยภาพ
ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งที่ค้านกับตรรกศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นจริงสากลของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับในความไม่เท่าเทียมกันด้านศักยภาพของมนุษย์ ทั้งทางด้านกายภาพ สติปัญญา ความเฉลียว
ฉลาด การเรียนรู้ การปรับตัว วิสัยทัศน์ การแก้ปัญหา วุฒิภาวะทางปัญญาและอารมณ์ และอ่ืน ๆ ความไม่เท่าเทียมกันในด้าน
ต่าง ๆ ของมนุษย์นี่เองที่น่าจะเป็นเหตุผลประการหนึ่ง ซึ่งอธิบายได้ถึงการประจักษ์ต่อความผิดพลาดและล้มเหลวในภายหลัง
ของการพัฒนาประเทศ หลังจากที่เดินตามร่องรอยความคิดที่ผู้น าทางความคิดแต่ละยุคสมัยก าหนดให้ด้วยวัฒนธรรมแห่งการ
ยอมตาม อันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทยโดยขาดการพิจารณาและการโต้แย้งวิพากษ์อย่างมีเหตุผล ดังกล่าวมาแล้ว 

 ประเด็นที่สอง ด้วยเหตุผลรวมทั้งความเชื่อในความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์นี่เองที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่าง
ทางด้านสติปัญญา รวมทั้งศักยภาพด้านต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม จึงท าให้ไม่สามารถปฏิเสธความจริงของพ้ืนฐานของ
มนุษย์ซึ่งเคยเป็นมานับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จนกระทั่งปัจจุบัน คือ ทุกองค์ประกอบของสังคมมนุษย์จะต้องมีผู้น า 
(Leader) และผู้ตาม (Follower) เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าทางความคิด ผู้น าทางการบริหารประเทศ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
การศึกษา และอ่ืน ๆ ก็ตาม 

 ความเข้าใจในการไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว การร่วมมือ การช่วยเหลือ การพ่ึงพา ความขัดแย้ง การผสมผสาน
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เป็นขบวนการพ้ืนฐานทางสังคมนี่เองที่ท าให้เกิดการต่อสู้ ช่วงชิงสิทธิอ านาจ ชัยชนะ ความพ่าย



๑๒๐๑ 

 

แพ้ สงคราม การขูดรูด การแสวงหาผลประโยชน์ การรุกราน (Penetration) ระหว่างคนตั้งแต่ ๒ กลุ่ม สองชาติ สองวัฒนธรรม
ขึ้นไป จนส่งผลไปถึงความเข้าในรวมทั้งการก่อก าเนิดของความคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ในความหมายหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีเป้าหมายในอันที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  ซึ่งแน่นอนว่า
กระบวนการดังกล่าวและไม่อาจปฏิเสธเหตุผลพ้ืนฐานของการที่จะต้องมีผู้น าในทุก  ๆ ด้านของกระบวนการพัฒนาหรือ
กระบวนการพัฒนาชุมชนได้ 

 ประเด็นที่สาม การยอมรับความคิดตามประเด็นทั้งสองข้างต้น ท าให้การพัฒนาชุมชนมีลักษณะที่ให้น้ าหนักต่อการ
ท าความเข้าใจในภาวะการก่อก าเนิด การคงอยู่ พลวัต การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ อารย
ธรรม  ความ เป็ น ผู้ น า  (Leadership) กระบวนการตั ดสิ น ใจ  (Decision Making Process) การบริห ารการจั ดการ 
(Administration and Management) การวิเคราะห์ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  (Situational Analysis & 
Adaptation) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่แตกแขนงมาจากความ
เข้าใจเบื้องต้นดังท่ีกล่าวมาแล้ว๑๑ 

         สรุป 

จากการแนวคิดทฤษฎี นักวิชาการตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนชุมชน
ในด้านต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม 
หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องใช้ในงานพัฒนาชุมชน และคนก็มี
ส่วนส าคัญท่ีสุด เพราะคนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาที่จะท าให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของ
การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน ตลอดไป 
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                 บทคัดย่อ 

 
บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ -เจ้าแม่ 

ปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากงานประเพณีดังกล่าวเป็นงานประเพณีที่สร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดนครสวรรค์และเป็นงานประเพณีที่ส้าคัญของจังหวัดที่สร้างเอกลักษณ์ รายได้ และอาชีพ
ให้กับประชาชนในจังหวัด โดยจะเห็นได้ความส้าคัญของงานประเพณีได้จากค้าขวัญของจังหวัดคือ “เมืองสี่
แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ด ปากน้้าโพ” จากการศึกษาพบว่า เถ่านั ง(คณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห่เจ้าปากน้้าโพ) เป็นผู้บริหารด้าเนินการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ โดยได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการด้าเนินการจัดงานประเพณี โดยคณะบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนการบริหารจัดงานด้วยวิธีการเสี่ยงทาย ที่ถึงแม้จะไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกตามแบบปกติที่
เป็นมาตรฐานความสามารถของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามเถ่านั งก็สามารถสร้างสรรค์งานประเพณีฯที่มีการจัด
งานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และส้าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี  ด้วยก้าลังและความร่วมมือของประชาชน
และทุกภาคส่วนในอ้าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง 

ค้าส้าคัญ: เถ่านั้ง, การมีส่วนร่วมของประชาชน,ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้้าโพ 
 

Abstract 
 This article aims to study the public participation in organizing the traditional 
Paknampho god-goddess parade festival  festival of Nakornsawan province. The festival is an 
important tradition that not only yield major revenues for the province, but also constructs 
the provincial’s identity to the local community as presented in its motto, “the city where 
four river unite, Dragon parade, Bung Boraphet great lake, Plentiful and delicious fish, draw 
all to test.  The study found that “ Dao Nang” , Organizing of the Paknampho god-goddess 
parade festival. The committee consists of local volunteers. There is no selecton  process to 
assess suitable capabilities but tossing the lucky stick.  The result shows that public 
collaboration and coordination from the local communities is key to success of the festival. 

Keywords : Dao Nang,Public participation, Paknampho god-goddess parade festival 
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บทน้า 

เมืองนครสวรรค์ตั้งอยู่บนที่ราบตอนบนของที่ราบภาคกลาง ดินแดนที่อยู่ในนครสวรรค์นี้จัดเป็นเมือง
ชายขอบของอาณาจักรทวาราวดี ครั้งถึงสมัยสุโขทัย นครสวรรค์ถูกเรียกว่า เมืองพระบาง ซึ่งเป็นเมืองหน้า
ด่านทางใต้ที่คั่นอาณาจักรอยุธยาไว้ และในสมัยอยุธยา นครสวรรค์ถูกพม่าใช้เป็นที่ประชุมพลจัดทัพ การที่
พม่าใช้เมืองนครสวรรค์เป็นที่ประชุมพล เพราะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก
และน้้า   จนถึงในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเคยใช้เมืองนครสวรรค์เป็นที่ล้าเลียงพลรบ
และเสบียงที่ยกมาทางล้าน้้าปิง  และเมื่อถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ นครสวรรค์จึงเริ่มมีความส้าคัญที่โดดเด่นใน
ฐานะชุมทางการคมนาคมค้าเชื่อมโยง ภาคกลางกับภาคเหนือ1 

จากความเป็นมาตามประวัติศาสตร์ บทบาทเด่นของนครสวรรค์จึงมีฐานะเป็นรัฐกึ่งกลาง 2  ที่เป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและคมนาคม  ด้วยเหตุที่เมืองนครสวรรค์เป็นเมืองที่ใช้ขนถ่ายสินค้ามาตั้งแต่ในสมัยอดีต
นั้น ท้าให้เกิดการอพยพของพ่อค้าชาวจีน3เข้ามาในเมืองนครสวรรค์มากยิ่งขึ้น โดยพ่อค้าชาวจีนบางส่วนจะตั้ง
รกรากอยู่ที่เมืองนครสวรรค์ แต่ก็มีพ่อค้าชาวจีนบางส่วนที่ใช้เมืองนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่ชุมทางน้้าเพ่ือค้าขาย
และเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆต่อไป4 นอกจากการอพยพเข้ามาตั้งรกรากในเมืองนครสวรรค์แล้ว  ชาวจีนก็ได้
น้าขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อของชาวจีนเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์นี้ด้วย  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีพ่อค้าชาวจีนมากมายเช่นในสมัยอดีต เพราะเนื่องจากมีการผสมผสานกลืนทาง
สายเลือดโดยการแต่งงานกับคนในพ้ืนที่ แต่จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะในตลาดเมืองปากน้้าโพนั้นยังคงมีชาว
จีนและคนไทยเชื้อสายจีนมากเป็นอันดับที่สามของประเทศไทย รองมาจากภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร5 และก็
ยังคงมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยเรื่องที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงก็คือเรื่อง ประเพณีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ(งานตรุษจีนนครสวรรค์) ที่มี
การสืบทอดประเพณีกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้จะไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด 6 
แต่งานประเพณีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ(งานตรุษจีนนครสวรรค์) ก็ได้กลายมาเป็นประเพณีและ
เทศกาลที่ส้าคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค์ไปเสียแล้ว  โดยความส้าคัญของงานประเพณีดังกล่าวก็ได้ปรากฏ
อย่างเด่นชัดอยู่บนค้าขวัญของจังหวัดคือ เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน ้าโพ  
ซึ่งงานประเพณีที่ส้าคัญของจังหวัดนั้นได้สร้างสรรค์และด้าเนินงานโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า “เถ่านั ง” ที่รวมตัว
กันเป็นมูลนิธิซึ่งมีการบริหารงานโดยตัวแทนของประชาชนชาวปากน้้าโพ  ที่มีลักษณะการบริหารงานแบบ
องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อต่อความศักดิ์สิทธิของเจ้าพ่อ -เจ้าแม่ปากน้้าโพ  โดย
การบริหารจัดการและการจัดงานประเพณีดังกล่าวนั้นได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ

                                                 
1เสรมิพงษ์คุณาวงศ์, “เล่าขานต้านานคนจีนในปากน้้าโพ”, สืบสานประเพณีตรุษจีนเมืองปากน ้าโพ (นครสวรรค์: อินทนนท์
การพิมพ์, 2549)หน้า 5. 
2อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สภุรณ์ โอเจรญิ, นครสวรรค:์ รัฐกึ่งกลาง. รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2528). 
3อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สจุินดา  เจียมศรีพงษ์, “ชุมชนชาวจีนและการเติบโตทางการค้าในจังหวัดนครสวรรค์” 
เพิ่งอ้าง, หน้า 213-221.  
4จากบทสัมภาษณ์  คณุวิเชียร ธัญธเนส, วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
5อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สภุรณ์ โอเจรญิ,พัฒนาทางวัฒนธรมของเมืองนครสวรรค์,(กรุงเทพฯ:เมด็ทรายพริ้นตริ้ง, 
2535) 
6การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพนัน้ในอดีตจะใช้การแห่ทางน้้า แต่ปจัจุบันเปลีย่นมาเป็นแห่ทางบก(รอบตลาด) 
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และต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีดังกล่าว  จึงท้าให้ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีนนั้น 
เศรษฐกิจของจังหวัดเมืองปากน้้าโพจะมีเงินเดินสะพัดมากกว่าช่วงอ่ืน เพราะการหลั่งไหลเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวและการจับจ่ายซื้อใช้สอยของคนในพ้ืนที่และเทศกาลดังกล่าวนั้นยังได้สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลดังกล่าวด้วย  
ซึ่งตรงจุดนี้ท้าให้ผู้เขียนมีความสนใจในพ้ืนที่การด้าเนินการจัดงานเทศกาลตรุษจีนของเถ่านั้ง ที่ได้รับความ
ร่วมมือและให้การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  การประสานงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และการให้อิสระแก่ประชาชนสามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการกับ
ความต้องการของตนที่มีต่อประเพณีท้องถิ่นนั้น ท้าให้มีประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพการงาน 
การศึกษา ที่หลากหลายได้มารวมตัวกัน เพ่ือร่วมสรรสร้างงานประเพณีการแห่เจ้าพ่อ -เจ้าแม่ปากน้้าโพ ซึ่ง
รูปแบบงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ในแต่ละปีนั้น จะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของเถ่านั้ง  ที่มีการเปลี่ยนคณะท้างานกันทุกๆปี จึงท้าให้การจัดเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีนั้นมีรูปแบบไม่ซ้้า
กัน โดยในความเป็นจริงแล้วทุกปีๆจะมีความยิ่งใหญ่และอลังการขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นการแสดงศักยภาพการ
บริหารงานของเถ่านั้ง 

งานเทศกาลดังกล่าวนั้นผู้เขียนเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่ควรแก่การศึกษา เพราะเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่จะ
สามารถสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้อีกทางหนึ่ง 
และเนื่องจากงานเทศกาลตรุษจีนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัด ก็จึงเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ของบุคคลที่
ต้องการที่จะมีบทบาททางการเมือง โดยใช้พ้ืนที่การจัดงานเทศกาลดังกล่าวสร้างคะแนนความนิยมและเป็น
พ้ืนที่ในการเปิดตนเองภายนอกสนามการแข่งขันได้อย่างถูกต้องและชอบธรรม ที่จะสามารถเข้าถึงประชาชน
ได้โดยง่าย  โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามความเหมาะสม  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองใน
ระดับต่างๆ ข้าราชการ และประชาชนที่ผันตนเองสู่เส้นทางการเมือง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปนั้น ต่างก็
พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการจัดงานเทศกาลนี้ด้วยกันทั้งสิ้น 

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความสนใจในพ้ืนที่การบริหารงานของเถ่านั้ง ที่ เป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึ่งที่จะ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมที่มีความเชื่อและค่านิยมที่คล้ายกัน  การที่ประชาชนทั่วไป
สามารถท้างานสังคมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ท้าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงภาครัฐและเอกชนได้ง่าย
ขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสได้ท้างานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือนักการเมืองในระดับ
ต่างๆ จึงมีพ้ืนในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนนี้ที่ เป็นจุดเชื่อมโยงให้ประชาชนในสังคมมีโอกาสได้เข้าถึง
นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ ได้ง่ายขึ้น  เพราะการมีส่วนร่วมในงานเทศกาลดังกล่าวเป็นการเปิดกว้าง
ให้คนในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  อีกทั้งการท้างานร่วมกันในงานเทศกาลนี้ยังสามารถสร้างโอกาส
ต่างๆให้กับตนเองได้เช่นกัน เนื่องจากการมีส่วนร่วมในเทศกาลตรุษจีนนี้สามารถเป็นพ้ืนที่ให้เรียนรู้ผู้อ่ืนและ
เรียนรู้ตนเองจากการท้างานร่วมกันได้อีกด้วย     เพราะฉะนั้นการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเทศกาลตรุษจีนนั้นจึงเป็นพ้ืนที่ที่จะสามารถสร้างหรือลดโอกาสทางการเมืองที่จะเปิดหรือปิดรับบุคคลๆนั้น
ในทางการเมืองที่สูงหรือไม่ และสามารถสร้างจิตสาธารณะของประชาชนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมของสังคมได้หรือไม่ โดยในส่วนแรกของบทความนี้จะเริ่มจากประวัติความเป็นมาของงานประเพณี
การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพ ส่วนที่สองจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานและ
ภารกิจของคณะกรรมการฯ และส่วนสุดท้ายจะเป็นบทสรุป  
ต้นก้าเนิดงานประเพณีการแห่เจ้า-พ่อเจ้าแม่ปากน ้าโพ7 
                                                 
7คณะกรรมการบรหิารศาลเจา้พ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม นครสวรรค์,ต้นก้าเนิดประเพณีแหเ่จ้าพ่อ-เจา้แม่ปากน้้าโพ, เอกสาร
ประกอบการประชุมไหหล้าสัญจร ครั งท่ี 18  จังหวัดนครสวรรค์, หน้า  13 : ม.ป.พ. 2548. 



๑๒๐๖ 

 

การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้้าโพ  เป็นประเพณีที่กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์  
ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมา  การแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้้าโพเริ่มครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
จากภาพถ่ายและค้าบอกเล่าของผู้อาวุโสชาวไหหล้า  นายเตียงตุ่น  แซ่ภู่กล่าวว่า การแห่เจ้ามีมาก่อนที่จะเกิด
โรคระบาด  โดยสมัยก่อนจะแห่ทางน้้า ซึ่งใช้เวลาในการแห่  ๒ วัน  โดยวันแรกจะอันเชิญรูปจ้าลองเจ้าพ่อ – 
เจ้าแม่ประทับบนเกี้ยว  แล้วน้าลงเรือบรรทุกข้าวหรือเรือบรรทุกไม้ไปล่องในตลาดใต้  บ้านตากุ๋ย  แล้วอันเชิญ
กลับศาล  วันที่สองจะท้าการแห่ขึ้นไปทางเหนือสถานีรถไฟ  ซึ่งในขบวนแห่จะมีเฉพาะองค์เจ้าและพะโหล่ว  
ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวก  จึงได้อันเชิญออกแห่รอบตลาดปากน้้าโพ  และได้น้าเอาศิลปวัฒนธรรม
ของชาวไหหล้า  คือการเชิดเสือ สาวงามถือถือธง  และโบ๊ยโบ้  มาร่วมในขบวน จวบจนกระทั่งปี  พ .ศ.  
๒๔๖๐– ๒๔๖๒  เกิดโรคห่า(อหิวาตกโรค)ระบาด  ท้าให้ประชาชนต้องล้มตายเป็นจ้านวนมาก  ด้วยเหตุนี้
เพราะการแพทย์และสาธารณสุขในสมัยนั้นยังไม่เจริญเท่าที่ควร  ชาวบ้านต้องพ่ึงพาหมอชาวบ้าน  หรือซินแส
จีน  ซึ่งก็ไม่สามารถรักษาและยับยั้งโรคระบาดได้  ท้าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่หันไปพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในครั้งนั้นเจ้า
พ่อแควใหญ่ (เจ้าพ่อเทพารักษ์)ได้ประทับทรงและท้าพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน “ยันต์กระดาษ” หรือที่
เรียกว่า  “ฮู้”  ให้น้าไปติดตัวหรือติดไว้หน้าบ้าน หรือเผาไฟใส่น้้าดื่มกินและประพรมรอบตลาด  ในบริเวณใด
ที่ได้ท้าพิธีแล้วก็จะได้ผ้าแดงกั้นไว้  เป็นผลให้การระบาดของโรคหมดไป  ความศักดิ์สิทธิ์จากปากต่อปาก เล่า
ขานกันและด้วยแรงศรัทธา จึงท้าให้มีผู้คนมากราบไหว้เพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยทั้งชาวไทย ชาวจีนกวางตุ้ง  จีนแคระ  
จีนแต้จิ๋ว  ได้ร่วมในขบวนแห่โดยน้าศิลปะของเชื้อชาติตนเข้าร่วมขบวน  เช่น  ขบวนสิงโต  ขบวนมังกร   
ขบวนเอ็งกอ  ขบวนล่อโก๊ว  ฯลฯ  ตามบริษัท  ห้าง  ร้านต่าง ๆ ก็จะจัดโต๊ะรับเจ้าทั่วตลาดปากน้้าโพ  เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลต่อกิจการและครอบครัว 
 ส้าหรับวันที่ใช้แห่ ซึ่งในช่วงที่มีแต่ชาวไหหล้านั้น วันแห่จะขึ้นอยู่กับองค์เทพเจ้าก้าหนด  แต่เมื่อมี
หลายชนชาติหลายภาษามาร่วมขบวน  คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อแควใหญ่  จึงขอเจ้าพ่อให้ก้าหนดวันที่
แน่นอน  โดยก้าหนดวันขึ้น ๔  ค่้าเดือนอ้ายจีน เป็นวันแห่เจ้าที่สืบต่อมาจนทุกวันนี้ 
 ในอดีตขบวนแห่ของชาวไหหล้าจะเลือกลูกหลานของชาวไหหล้าเข้าร่วมในขบวนแห่  โดยทาง
คณะกรรมการจะน้าส้มพร้อมผ้าเช็ดหน้าและซองอ่ังเปาไปมอบให้ที่บ้าน  เพ่ือให้เข้าร่วมขบวนแห่  โดยถ้าถูก
เลือกมาให้ถือธงหรือโบ๊ยโบ้  บิดามารดาของบ้านนั้น ๆ จะตัดเสื้อผ้าชุดใหม่  และแต่งตัวให้ลูกสาวอย่าง
สวยงาม  ซึ่งทางศาลเจ้าเพียงแต่จัดหาหมวกและมอบถุงมือให้เท่านั้น 
 เมื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้้าโพนั้นเริ่มเป็นที่สนใจและศรัทธาของชาวปากน้้าโพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ
นั้น ท้าให้การจัดงานเทศกาลดังกล่าวเริ่มมีความใหญ่โตขึ้น จากคนกลุ่มหนึ่งที่มีแรงศรัทธาต่อความเชื่อของ
พวกตน ได้พัฒนามาเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญที่มีการอนุรักษ์และสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ จากงานเทศกาล
ที่เป็นเพียงการตอบสนองต่อแรงศรัทธาของกลุ่มคนได้กลายมาเป็น งานเทศกาลที่เป็นประเพณีเทศกาลที่
ส้าคัญของจังหวัดและเป็นที่จับตามองของประเทศ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นงานเทศกาลตรุษจีนเป็นที่แรกใน
ประเทศไทย เมื่อเทศกาลดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคมที่กว้างขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงขอมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว  ท้าให้เงินบริจาคท่ีใช้ในการจัดการแห่นั้นมีจ้านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปีๆ และการน้าเงินที่
ได้รับมานั้นใช้งานการจัดงานประเพณีดังกล่าวเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดการกับ
จ้านวนเงินที่เหลือจากการจัดงานประเพณี เพื่อความยุติธรรม โปร่งใส และให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคม 
จึงเกิดเป็นการคัดเลือกตัวแทนของประชาชนชาวปากน้้าโพที่ร่วมบริจาคให้เข้ามาเป็นแกนหลักในการจัดการ
งานประเพณีดังกล่าวหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป ที่เรียกว่า คณะกรรมการจัดงานประเพณีการแห่เจ้าพ่อ -
เจ้าแม่ปากน้้าโพ หรือ เถ่านั้ง ซึ่งภายหลังมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ 



๑๒๐๗ 

 

การคัดเลือกและภารกิจคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าปากน ้าโพ8 
 งานประเพณีแห่ เจ้าปากน้้าโพ ได้มีการจัดงานติดต่อกันมายาวนานมีวัฒนธรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการที่จะเข้ามาด้าเนินการจัดงานแทนคนในตลาดปากน้้าโพจ้านวน ๔๐ คน มีวาระอยู่ท้างานเพียง
หนึ่งปี และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการจะมาขอรับการคัดเลือกอีกในปีต่อไป
ติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นไป ๕ ปี จึงจะมีสิทธิน้าชื่อมาลงคัดเลือกได้ใหม่  โดยการคัดเลือกคณะกรรมการจะเริ่ม
คัดเลือกกันตั้งแต่คืนวันแรกของการจัดงานในเทศกาลตรุษจีนเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนรายชื่อ
ที่จะน้ามาท้าการคัดเลือกนั้นเป็นชื่อร้านหรือบริษัทของผู้ประกอบการค้าอยู่ในตลาดปากน้้าโพ เท่านั้น  ที่
คณะกรรมการได้ไปขอเรี่ยไรเงินท้าบุญ หรือเรียกว่า“เต่ยจี๊”ในภาษาจีน ที่จะน้ามาใช้ในการจัดงาน ซึ่งแบ่งเป็น
สายคือเป็นย่านถนนที่ออกไป “เต่ยจี๊” 
 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ การคัดเลือกจะมีคณะกรรมการสักขีพยานและเป็นตัวแทนท้าการเสี่ยง
ทายต่อหน้ารูปองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ที่ศาลชั่วคราวในบริเวณการจัดงาน คณะกรรมการที่เรียนเชิญจะเป็นผู้ที่
กรรมการจัดงานเคารพนับถือมาเป็นประธานและกรรมการการคัดเลือกที่ผ่านมาก็จะเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอเมือง นายกเทศมนตรี และบุคคลที่ชาวตลาดปากน้้าโพเคารพนับ
ถือมาเป็นผู้เสี่ยงทายให้ 
 วิธีการคัดเลือก เริ่มจากอันดับแรก น้ารายชื่อร้านค้าในปากน้้าโพเท่านั้นเขียนลงในกระดาษม้วนให้
เรียบร้อย แล้วใส่ลงในขันหรือพานขนาดใหญ่ จากนั้นกรรมการจะเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ ๕ ชื่อ หรือมากกว่า 
น้อยกว่าตามความเห็นของกรรมการคัดเลือกในแต่ละปีจะเห็นสมควรไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วประกาศชื่อให้
ทราบทั่วกัน 
 อันดับที่สอง เรียนเชิญคณะกรรมการมาท้าการเสี่ยงทายฺโดยการโยนไม้คู่ที่เรียกว่าการปัวะปวย 
สามครั้ง ซึ่งการจะได้เป็นกรรมการนั้นการปัวะปวยที่ผู้เสี่ยงทายโยนไม้คู่ที่ใช้เสี่ยงทายจะต้องคว่้าอันหงาย อัน 
เรียกภาษาจีนว่า “เซ่งป่วย” เป็นจ้านวน ๒ ครั้ง เสี่ยงทายครั้งสุดท้ายไม้คู่ที่ใช้เสี่ยงทายจะต้องคว่้าทั้ง ๒ อัน 
ภาษาจีนเรียกว่า “อุ้งป่วย”เป็นจ้านวน 1 ครั้ง ภาษาจีนจะเรียกว่า “หน่อเส่งเจ็กอุ้ง”เมื่อเสี่ยงทายโดยการ
โยนครบ ๓ ครั้ง แล้วถ้าได้เป็นกรรมการก็จะบันทึกไว้ แต่ถ้าหากรายชื่อชุดที่น้าขึ้นมาท้าการเสี่ยงทายไม่ได้ตาม
กฎเกณฑ์ คณะกรรมการจะคัดออกแยกไว้ต่างหากอีกทีหนึ่ง เพ่ือน้ากลับมาคัดเลือกใหม่ในกรณีที่คัดเลือกใน
รอบแรกได้กรรมการไม่ครอบตามจ้านวน 
 อันดับท่ีสาม คณะกรรมการคัดเลือกจะเสี่ยงจับรายช่ือชุด ต่อไปขึ้นมาท้าการเสี่ยงทายเหมือนครั้งที่
สองท้าไปเรื่อย ๆ จนได้กรรมการครบทั้ง ๔๐ คน เกิดจับรอบแรกไปจนรายชื่อที่อยู่ในขันหรือในพานหมด แล้ว
ยังได้กรรมการไม่ครบทั้ง ๔๐ คน ก็ให้เอารายชื่อที่จับในครั้งแรกมาท้าการจับใหม่ โดยการเสี่ยงจับมาครั้งละ ๕ 
ชื่อเช่นเคย ท้าอย่างนี้ไปจนได้กรรมการครบตามจ้านวน เคยมีเหตุการณ์ที่จับรอบเดียวได้ครบเลย และก็เคยมี
ที่กว่าจะได้ครบทั้ง ๔๐ คน เล่นกันยาวนานจนดึกดื่น 
 เมื่อได้ครบแล้วน้าชื่อติดประกาศ บางคนก็มาดูตั้งแต่เริ่มคัดเลือกเพ่ือลุ้นให้ตัวเองได้เป็นกรรมการ ถ้า
ไม่มาคนที่อยู่ในที่เลือกพอรู้ว่าใครได้เป็นก็จะรีบโทรศัพท์ไปแสดงความยินดี เพราะถือว่าการได้รับคัดเลือกเป็น
มงคลของชีวิตที่ได้มีโอกาสรับใช้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บางคนท้ามาหากินอยู่ในตลาดปากน้้าโพทั้งชีวิตเสี่ยงทายไม่เคย
ได้เลย การได้เป็นกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้า คนปากน้้าโพจึงถือว่าได้เป็นกรรมการเพราะเจ้าท่านเลือก 
เขาจึงถือว่าเป็นโชคดี จะมีคนแสดงความยินดีกันทั้งบ้านทั้งเมือง 

                                                 

8ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, สืบสานประเพณีตรุษจีนเมืองปากน ้าโพ,นครสวรรค์: อินทนนท์การพิมพ์, 2549. 



๑๒๐๘ 

 

 ต้าแหน่งในคณะกรรมการเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน ้าโพ ประกอบด้วย (ตัวอย่างการจัดวางต้าแหน่งของ
บางปี ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่แน่นอนเสมอไป) 
 ประธานคณะกรรมการ      1 คน 
 รองประธานฝ่ายพัสดุ      1 คน 
 รองประธานฝ่ายประสานงาน     1 คน 
 รองประธานฝ่ายสวัสดิการและสถานที่    1 คน 
 รองประธานฝ่ายจัดซื้อ      1 คน 
 รองประธานฝ่ายการแสดง      1 คน 
 รองประธานฝ่ายจัดหารายได้     1 คน 
 เลขานุการฝ่ายไทย      1 คน 
 เลขานุการฝ่ายจีน      1 คน 
 เหรัญญิก       1 คน 
 สมุห์บัญชี       1 คน 
 ประชาสัมพันธ์       1 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายพัสดุ       5 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน      5 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการและสถานที่     4 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ       5 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายการแสดง      4 คน 
 ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้      4 คน 
 ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายไทย      1 คน 
  รวมทั งสิ น      40 คน 
ภารกิจของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าปากน ้าโพหลังจากได้รับเลือกแล้ว 

คณะกรรมการชุดนี้ จะเรียกกันว่ากรรมการชุดใหม่ ขั้นตอนการด้าเนินการครั้งแรกคือ เรียกมาประชุม
กันเพ่ือท้าความรู้จักมักคุ้นกัน กรรมการบางคณะก็สามารถเลือกประธาน เลือกต้าแหน่งกันได้เลยเพราะรู้กัน
อยู่ว่าใครมีศักยภาพที่จะเป็นผู้น้าได้ ใครมีอาวุโสใครถนัดอะไร เหตุเพราะเป็นคนในตลาดปากน้้าโพเหมือนกัน
อยู่กันมานานรู้จักกันหมด แต่บางคณะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเลือกประธาน เลือกต้าแหน่งกันได้ 
หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดใหม่ก็จะเริ่มเข้าไปศึกษาดูการท้างานกันตั้งแต่รู้ว่าตนเองได้รับเลือกในทุกคืนทุก
วัน โดยจะมาสังเกตการว่ามีอะไรต้องท้ากันบ้างในแต่ละคืน ภารกิจที่ต้องท้าตลอดอายุการเป็นกรรมการใน
หนึ่งปีมี ๕ งานด้วยกันดังนี้ 

๑. การจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง เป็นงานแรกจัดตรงกับงานวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ 
เมษายนของทุกปี สาระส้าคัญของการท้างานคือจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จัดเครื่องเซ่นไหว้ และการแสดง
งิ้ว มายุคหลังใช้วิธีฉายภาพยนตร์แทน โดยท้าที่ศาลหลักเมือง ในช่วงนี้ก็จะจัดกรรมการออกเรี่ยไรเงินตาม
รายชื่อร้านค้าที่เคยบริจาคกันไว้ ซึ่งจะได้รายชื่อมาจากคณะกรรมการชุดเก่าคือชุดที่ผ่านมาส่งมอบบัญชี
รายชื่อร้านค้าให้ 

๒. จัดงานท้าบุญวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี สาระของงานคือการ 
จัดงานท้าบุญ จัดเครื่องไหว้ ออกบัตรเชิญให้ชาวตลาดปากน้้าโพมากินเลี้ยงโดยจัดกันที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 

๓. จัดงานสาร์ทจีนโดยจัดกันในเดือนกรกฎาคม สาระของงานคือการจัดการไหว้เจ้า การ 



๑๒๐๙ 

 

มีงานงิ้ว ทั้งหมดจัดกัน ๓ วัน ๓ คืน สถานที่จัดงานคือที่ศาลเจ้าแม่หน้าผา 
๔. จัดงานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม โดยจัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สถานที่จัดงานคือ 

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์สาระของการจัดงานคือการจัดท้าบุญ จัดเครื่องเซ่นไหว้เจ้าแม่และออกบัตรเชิญชาวตลาด
ปากน้้าโพมากินเลี้ยง 

๕. การจัดงานประเพณีแห่งเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดเป็นการเฉลิมฉลอง 
การขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินจีน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรรมการ มีการเตรียมงานกันทั้งปี ภารกิจใหญ่คือการ
จัดหารายได้มาสนับสนุนการจัดงาน เพราะการเข้ามาเป็นกรรมการไม่มีเงินกองทุนให้ท้างาน คณะกรรมการใน
แต่ละปีต้องจัดหากันเอง และกรรมการก็ไม่มีการออกเงินกันเป็นส่วนตัว 
 ทุนทรัพย์ทีน่้ามาเป็นค่าใช้จ่ายมาจาก 

หนึ่ง  เงินเรี่ยไรตามร้านค้าในตลาดปากน ้าโพ เฉลี่ยครั้งหนึ่ง ๆ ที่ออกเรี่ยไรก็จะได้ 
ประมาณแสนกว่าบาท 
 สอง  ได้จากเงินท้าบุญท่ีศาลชั่วคราวระหว่างจัดงานต่าง ๆ แต่ไม่ใช่เงินที่ศาลเจ้า 
 สาม  ได้จากผู้สนับสนุนเขียนป้ายผ้าอวยพร จากบริษัทในกรุงเทพฯที่ท้าการค้ากับชาวปากน้้าโพ
มาเป็นปี และจากผู้ใจบุญที่เคารพในองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ 
 ส่ี  ได้จากการประมูลสิ่งของ ในศาลเจ้าชั่วคราวที่จัดงาน 
 ทั้งหมดเป็นภารกิจหลัก ๆ ที่คณะกรรมการในแต่ปีจะต้องด้าเนินการ ในการบริหารจัดการนั้นไม่มี
ระเบียบที่ต้องก้าหนดเกณฑ์ว่าจะต้องอะไรอย่างไร แต่เป็นการกระท้าที่ถือปฏิบัติกันเป็นประเพณี ทุกคนจะรู้
ว่าต้องท้าอะไร หากไม่เข้าใจก็ให้สอบถามจากคณะกรรมการชุดที่ผ่าน ๆ มา แต่ด้วยความที่จัดต่อเนื่อง
ยาวนานงานประเพณีท้ังหมดนั้นอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในสายเลือกของชาวตลาดปากน้้าโพทุกคนทุกรุ่น 
กว่าจะมีมูลนิธิ  ได้ในวันนี 9 
 เมื่อกาลครั้งก่อนที่ถนนหนทางยังไม่ดี  ที่ต้องพ่ึงการสัญจรทางน้้าเป็นหลัก  ชาวจีนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่ม
หนึ่ง  ได้ล่องเรือทวนกระแสน้้าเจ้าพระยาขึ้นมาจนถึงท้าเลที่เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าสายหลักสายนี้  ที่ปากน้้า
โพนี้เอง  จึงเป็นท้าเลที่ชาวจีนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มนั้น  เลือกยึดเป็นที่มั่นในการค้าขายท้ามาหากิน  เมื่อการค้า
เจริญขึ้น  สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และเป็นที่เคารพสักการะของเขาในขณะนั้น  คือ  ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์  
และศาลเจ้าแม่ทับทิม  จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างศาลเจ้าขึ้น  ในเทศกาลตรุษจีนแต่ละปี  จะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อ 
– เจ้าแม่ออกแห่แหนสมโภช  ปัดเป่าให้ชาวบ้าน  ร้านตลาดอยู่เย็นเป็นสุข  เป็นที่ศรัทธาของชาวตลาดปากน้้า
โพเป็นประจ้าทุกปีมา 
 เมื่อชนกลุ่มนี้ได้ขยายตัวตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  พลังศรัทธาของพ่ีน้องประชาชนที่มีต่อ
เจ้าก็มีมากขึ้น  ดังเห็นได้จากแรงศรัทธาที่ปรากฏออกมาในรูปของเงินบริจาค  ท้าบุญเพ่ือใช้ในการจัดงานใน
แต่ละปีนั้นมากขึ้นเป็นล้าดับมากจนเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จึงเกิดเป็นภาระว่าเงินที่เหลือจากการจัด
งานจะท้าอย่างไรกันดี  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานในแต่ละปีก็ได้หาทางออกด้วยการซื้อทรัพย์สินถาวร   ในรูป
ของที่ดินบ้าง  ในรูปอาคารบ้าง  ฯลฯ  แต่ทั้งที่ดินและอาคารดังกล่าว  ก็มิได้เป็นชื่อของเจ้าพ่อ – เจ้าแม่แต่
อย่างใด  แต่อยู่ในนามของประธานและกรรมการจัดงานในแต่ละปี  ซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดความสูญหาย  
เสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าพ่อ – เจ้าแม่  ดังมีปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างในศาลเจ้าบางแห่ง  ประกอบกับการ
ที่คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ – เจ้าพ่อ  ของแต่ละปีที่จัดงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานในเทศกาลตรุษจีนแล้ว  
ทรัพย์สินต่าง ๆ ในการแสดงก็ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ใดรับผิดชอบอย่างจริงจัง  จึงท้าให้สิ่งของต่าง ๆ เสียหายเป็น

                                                 
9หนังสือท่ีระลึกพิธีเปิด ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา วันท่ี 10  มกราคม 2535. 



๑๒๑๐ 

 

จ้านวนมากคิดเป็นเงินก็หลายแสนบาท  ที่ต้องเสียไปในแต่ละปี  จึงท้าให้เกิดความคิดว่าจัดตั้งจะคนสักกลุ่ม
หนึ่งขึ้นมารับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินของเจ้าพ่อ – เจ้าแม่  ความวิตกกังวลดังกล่าวจูงใจให้คุณน้าชัย  อนุ
รัชชนานันท์ และ คุณสุวัฒน์  ศิลปะเวชกุล จึงได้เริ่มชักชวนกรรมการปีต่าง ๆ โดยเริ่มจากกรรมการปี  ๒๕๒๑  
เป็นต้นมา  จนถึงปีกรรมการปี  ๒๕๒๗  รวบรวมเงินที่เหลือจากการจัดงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามธนาคาร
และไม่ได้ท้าประโยชน์อะไรมารวมเป็นเงินก้อนเดียวจ้านวน  ๓,๒๒๔,๕๙๘  บาท  แล้วจัดตั้งเป็นชมรมว่า  
“ชมรมกรรมการจัดงานเจ้าพ่อ – เจ้าแม่  ปากน้้าโพ”  โดยเมื่อต้นปี  ๒๕๒๘  โดยมีคุณประเสริฐ  ภัทร
ประสิทธิ์  เป็นประธานชมรม  นายอดุลย์  ศรีประทักษ์  เป็นเลขาและมีประธานจัดงานของแต่ละปี  ตั้งแต่ปี  
๒๕๒๑  ถึง  ๒๕๒๗  เป็นรองประธานและกรรมการของแต่ละปีส่งเข้ามาร่วมกับชมรมอีกปีละ  ๔  ท่านเพื่อมา
ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของเจ้าพ่อ – เจ้าแม่  โดยชมรมได้ประชุมกันหลายครั้งเพ่ือจะน้าเงินที่เหลือไปซื้อที่ดิน
ข้างเคียงศาลเจ้าเพ่ิม และติดขัดเรื่องปัจจัยที่ยังไม่พอ และปัญหาเรื่องกฎหมาย  เนื่องจากชมรมเป็นชมรมที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย  ต่อมาเมื่อคณะกรรมการชมรม  ซึ่งประกอบด้วยนายประธาน  ภัทรประสิทธิ์  เป็น
ประธาน  (แทนนายประเสริฐ  ภัทรประสิทธิ์)  รองประธานชมรมได้แก่  ประธานคณะกรรมการจัดงานในปี
ต่าง ๆ พร้อมด้วยกรรมการอีกจ้านวนหนึ่งได้ประชุมเพ่ือหาข้อยุติในประเด็นที่ว่า  จะตั้งเป็นสมาคมหรือมูลนิธิ  
ก็สรุปได้ว่าก่อตั้งเป็นสมาคมนั้น  จะมีปัญหาและความยุ่งยากมากกว่า  และในปีนั้น  (๒๕๓๐)  มีประธานจัด
งาน  คือคุณสุทธิ  ส่งตระกูล  เข้ามาร่วมกับชมชมรมพร้อมสมาชิกอีก  ๔ ท่าน  ที่ประชุมจึงตกลงให้ไปจด
ทะเบียนเป็นมูลนิธิ ฯ ต่อจากนั้นที่ประชุมกรรมการจึงขอให้ท่านกรรมการช่วยตั้งมูลนิธิ  โดยคณะกรรมการได้
เสนอชื่อมูลนิธิ  โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อมาเป็นจ้านวนมาก  แต่ชื่อที่คัดเข้ามาเลือกถูกตัดทิ้งไปคงเหลือ
เพียง  ๓  ชื่อ  คือ  “มูลนิธิปากน้้าโพร่วมใจ” , “มูลนิธิพัฒนากองทุนเจ้าพ่อ – เจ้าแม่  ปากน้้าโพ” , “มูลนิธิ
ส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้้าโพ”  โดยมีการฉลองตราสารมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้า
พ่อ – เจ้าแม่ปากน้้าโพ  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายประกิต  
พิณเจริญ  เป็นผู้มอบตราสาร  ณ  ศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่หน้าผา  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เงินที่เหลือจากการจัด
งานตรุษจีนของแต่ละปี  ก็ได้น้ามาสร้างศาลเจ้าหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ช้ารุดและคับแคบ 
 ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หลังใหม่นี้  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม  ๒๕๓๓  โดยก่อนลงมือก่อสร้าง  
คณะกรรมการมูลนิธิได้เดินทางไปชมศาลเจ้าต่าง ๆ อาทิ  เช่นที่ชุมแพ  ขอนแก่น  สุพรรณบุรี  ที่หนองมนและ
ที่วิหารเซียนวัดญาณสังวร ฯ ชลบุรี  เพื่อเป็นแนวทางในการก่อสร้างศาลหลังใหม่ให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะท้าได้   
นายช่างผู้รับเหมาในการก่อสร้างได้แก่  นายเจริญชัย  อุดมรุ่งขจรชัย  จากชลบุรี  ท่านอาจารย์สง่า  กุลกอบ
เกียรติเป็นผู้ก้าหนดสถานที่ตั้งศาล ฯ ใหม่  และให้ค้าแนะน้าตามแบบแผนโบราณ  ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ  สี่ล้านสองแสนบาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  ๒๕๓๔ และท้าพิธีฉลอง
ศาล ฯ ในวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๓๕  อาคารศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่หน้าผาหลังใหม่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่
เป็นผลจากความสามัคคีของพ่อค้า  ประชาชนชาวนครสวรรค์เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ที่คุ้มครองป้องกัน
ภัยให้พวกเราได้ด้าเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องตลอดไป 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  คือ 

๑. ให้การท้านุบ้ารุงกิจการพระพุทธศาสนา 
๒. ให้การท้านุบ้ารุง  ซ่อม  สร้าง  และดูแลรักษา  ทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของมูลนิธิ 
๓. ให้ทุนการศึกษาหรือสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมแก่นักเรียน  นิสิต  ในจังหวัดนครสวรรค์  ที่

เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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๔. เพ่ื อด้ าเนิ นการเพ่ือสาธารณ ประโยชน์   หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล อ่ืน  ๆ เพ่ื อ
สาธารณประโยชน์  และให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตลอดจนแนะน้าการจัดงานประเพณีประจ้าปี
ของจังหวัดนครสวรรค์ 

๕. ไม่ด้าเนินการเก่ียวข้องกับการเมือง  แต่ประการใด 
รูปแบบของการคัดเลือกประธานในมูลนิธิ 

ประธานของคณะกรรมการจัดงานจะกลับมาเป็นประธานมูลนิธิ  แล้วจะเลือกเอาจากเลขาฯ  รอง
ประธานจากเถ่านั้ง ในแต่ละปีเข้ามาอยู่ในมูลนิธิ  ๓  คน  เพราะกรรมการของมูลนิธิจะมีทั้งหมด  ๒๕  คน  ก็
หมายถึงจะต้องจับฉลากออกไปทุกปีๆละ  ๑๕  คน  แต่ประธานคนใหม่สามารถเรียกคนที่จับฉลากออกไป
กลับมาท้างานได้  ถ้ามีความสามารถ  ในอดีตมูลนิธิฯจะมีกรรมการเถ่านั้งแค่  ๒๐ คน  แต่พอย้ายมาเป็นศาล
ปัจจุบันที่สร้างเสร็จในปี ๒๕๓๕มีคณะกรรมการเพ่ิมมาเป็น ๔๐ คน(จ้านวนตั้งแต่ในปี ๒๕๓๕-ปัจจุบัน)  ความ
ผูกพันระหว่างมูลนิธิฯกับเถ่านั้งก็คือ  ประธานมูลนิธิก็คือประธานเถ่านั้ง  ซึ่งก็เป็นหลักสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆ  
จนในปัจจุบันมูลนิธิฯเป็นหลักให้กับเถ่านั้งมาโดยตลอด  ซ่ึงหน้าที่ของมูลนิธิฯจะเหมือนกับของเถ่านั้ง แต่จะไม่
ก้าวก่ายกัน หมายความว่าทางมูลนิธิฯจะคอยช่วยเถ่านั้ง หากเถ่านั้งต้องการให้ทางมูลนิธิฯช่วย  ทางมูลนิธิถึง
จะเข้าไปช่วย  ซึ่งมีการประสานงานกันระหว่างมูลนิธิฯและเถ่านั้งตลอด  ส่วนต้าแหน่งในมูลนิธิฯจะมีประธาน
ฯ  รองประธานฯ  เหรัญญิก  ฝ่ายปฏิคม  ฝ่ายดูแลสถานที่  ฝ่ายพัสดุ  รูปแบบเดียวกับของเถ่านั้ง    โดยใช้
การโหวตเลือกผู้เข้าด้ารงต้าแหน่ง  แต่ในปัจจุบันใช้การเรียงล้าดับจากประธานของเถ่านั้ง  กล่าวคือละจาก
ประธานเถ่านั้ง๑  ปีก็จะมาเป็นประธานของมูลนิธิฯไล่ไปตลอด  ส่วนรองประธานของมูลนิธิ  ก็จะไล่มาจาก
เลขาของเถ่านั้ง ไล่ต่อๆกันมา  เงินสนับสนุนจากมูลนิธินั้นจะได้มาจากเงินที่ผู้ศรัทธาน้ามาบริจาคให้กับเจ้าพ่อ-
เจ้าแม่  ส่วนรายได้ทางอ่ืนจะไม่มี  โดยในปีหนึ่งๆถ้าเถ่านั้งมีงบประมาณเหลือก็จะบริจาคให้ทางมูลนิธิตลอด  
ซึ่งทางมูลนิธิจะมีเงินทุนไว้ส้าหรับให้เถ่านั้งยืม ปีละ  ๒  ล้านบาทและพอหมดวาระทางกรรมการเถ่านั้ง 
จะต้องคืนเงินให้กับทางมูลนิธิตามท่ียืมไปเพ่ือที่จะได้เป็นเงินทุนไว้ในปีต่อไป นี่คือกฎตายตัว   
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่คนในสังคมได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการเป็นคณะกรรมการจัดงาน
นั้น มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของมูลนิธิที่เป็นรูปธรรม โดยที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ท้าให้คนที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนั้นต้องสนใจกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของสังคมและมีความกระตือรือร้นที่จะจัดการความความต้องการของคนในสังคมให้มีการพัฒนาและ
ให้สามารถคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา  ให้เป็นที่ดึงดูดที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ
และเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวภายในและเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์มีการพัฒนาที่สูงขึ้นอีกด้วย  
งานประเพณีดังกล่าวจึงเป็นที่มาของบทความฉบับนี้ ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คนในสังคมมี
โอกาสที่จะเป็นตัวแทนในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการกับความต้องการของสังคม โดยพื้นที่นี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่เปิด
กว้างให้สังคมของชาวตลาดปากน้้าโพมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันมากขึ้นอีกด้วย  เพราะการท้างานเพ่ือ
ส่วนรวมที่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมที่
ต้องการพัฒนางานประเพณีดังกล่าวให้กลายเป็นที่สนใจในระดับต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 
บทสรุป 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานประเพณีตรุษจีนนั้น  ประชาชนในเขตอ้าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ต่างก็มีส่วนร่วมในอันดับแรก คือ  การให้เงินสนับสนุน เพ่ือใช้ในการจัดงานประเพณี ซึ่งในการที่
ประชาชนได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณี  ท้าให้ห้างร้านหรือบุคคลนั้น มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการด้าเนินการจัดงาน(คณะกรรมการจัดงาน)ซึ่งต้องอาศัยวิธีการเสี่ยงทายต่อหน้าองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ 
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ว่าบุคคลหรือห้างร้านนั้นเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเถ่านั้งหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้ท้าให้คนที่บริจาคเงิน
สนับสนุนนั้นต่างก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น  การคัดเลือกคณะกรรมการในรูปแบบนี้ ท้าให้ประชาชน
ในสังคมที่บริจาคเงินทุกคน ไม่ว่าจะบริจาคมากหรือน้อยนั้น  ต่างก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนการจัด
งานด้วยกันทั้งสิ้น  โดยประชาชนที่มีส่วนร่วมนั้นแม้จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเถ่านั้งในแต่ละปี แต่ก็ยังคง
ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับทางคณะกรรมการด้วยดีมาโดยตลอด  เพราะด้วยเหตุที่ว่าต้องการให้
ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนั้นด้ารงอยู่ เพ่ือเป็นที่เคารพสักการะของคนในปากน้้าโพ  ซึ่งท้าให้
จากการจัดงานประเพณีด้วยแรงศรัทธาของคนกลุ่มเล็กๆได้กลายเป็น การร่วมแรงร่วมใจของคนในสังคม  ที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในการมีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีดังกล่าวนี้
ด้วย  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานประเพณีตรุษจีนนี้นั้นเป็นการบริหารและด้าเนินงานของตัวแทน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเถ่านั้ง ตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงปัญหา ความต้องการของชุมชน การปฏิบัติงานการมี
ส่วนร่วมติดตามและประเมินผลและในส่วนของการบ้ารุงการจัดงานประเพณี  โดยที่ไม่มีการแทรกแซงจาก
ภาครัฐและเอกชนแต่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านต่างๆแทน เช่น ปัจจัยทางการเงิน 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องเสียง และหรือแรงงานคน ที่ให้การช่วยเหลือในงานเทศกาลเป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศกาลดังกล่าวนั้นมีตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนหลัก
ในการด้าเนินงาน ซึ่งถึงแม้จะเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในระดับจังหวัด แต่ธรรมเนียมปฎิบัติที่สืบทอดต่อกันมา
ก็ยังคงด้ารงอยู่ จะมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนี้ไม่ได้  ดังนั้นการจัดการด้าเนินงานของเถ่านั้งนั้นจึง
ต้องอยู่ในการดูแลของภาคส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องมีการประสานงานกันโดยตลอด เพราะเป็นงานของสังคมที่ได้รับ
ความสนใจทั้งจากภายในและจากภายนอก  ที่ถึงแม้ว่าจะมีการแนะน้าให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานให้ขัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือความก้าวหน้าและการพัฒนาให้คล้ายกับในพ้ืนที่อ่ืนๆนั้น  แต่ด้วยแรง
ศรัทธาและความต้องการของท้องถิ่นจึงไม่สามารถท้าให้เป็นไปตามเช่นนั้นได้  จึงท้าให้การด้าเนินการจัดการ
ในงานประเพณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัติ เพราะความเข้มแข็งของสังคมนั่นเอง 

ในบางปีผู้ที่ถูกเลือกเข้ามาเป็นเถ่านั้งเป็นนักการเมือง  ซึ่งในส่วนนี้ท้าให้ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม
สังคมใกล้ชิดกันมากข้ึน  อีกท้ังในเรื่องการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมนั้น  ท้าให้
ต้องตระหนักถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก และการสนใจข่าวสารต่างๆในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
จึงท้าให้ประชาชนที่เป็นเถ่านั้งนั้นได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมกับการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆมากกว่า
ปกติ เพราะเรื่องการหาทุนเข้ามาสนับสนุนการจัดงานปีประเพณีตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งนอกเหนือจากการ
ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆในทางกิจกรรมสังคมแล้วในส่วนของขอความร่วมมือในเรื่องภายนอกการจัดงาน
ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ โดยการขอความร่วมมือมายังมูลนิธิ สมาคม และชมรมต่างๆ นอกเหนือไปจากการกระจาย
ข่าวสารไปยังผู้น้าชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งหากมีข่าวสารใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรง
หรือไม่นั้น การกระจายรู้ข่าวสารก็จะส่งผ่านมายังตัวแทนประชาชนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก่อน ซึ่งในส่วนของการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองนั้น  จะเห็นได้ว่าประชาชนที่ท้าการศึกษานั้นติดตามข่าวสารทางการเมืองมีอยู่
อย่างสม่้าเสมอ เพราะการเป็นเถ่านั้งนั้นจะต้องรับรู้ข้อมูลในสังคมให้รอบด้าน  ซึ่งในปีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ในเรื่องการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ  ท้าให้การประสานงานระหว่างภาครัฐและการขอความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือจากนักการเมืองนั้นกระท้าได้โดยยาก เพราะต้องระวังในเรื่องการถูกร้องเรียนในการสนามของ
การเลือกตั้ง  โดยการที่มีนักการเมืองต่างๆนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนั้น อีก
ทั้งการบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ ท้าให้นักการเมืองที่เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะพวกท่ีได้ร่วมงานกัน ดังนั้นในส่วนที่การเข้ามา
เป็นเถ่านั้งและการท้างานในสังคมร่วมกันนั้นท้าให้มีการพูดคุยถึงนักการเมืองและการติดต่อกับนักการเมือง
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บางท่านตลอด จึงท้าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าในระดับใด
ก็ตาม หากมีบุคคลที่เป็นที่รู้จักหรือเคยท้างานร่วมกันมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น เถ่านั้งและประชาชนที่มี
ส่วนร่วมจะมีความกระตือรือร้นที่จะให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ  มากกว่าบุคคลที่ไม่เคยมีส่วนร่วม
ในสังคมเลย  ซึ่งจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่มีประเด็นเกี่ยวกับนักการเมืองที่รู้จัก นั้น  นักการเมืองที่ปรากฏ
ชื่ออยู่บนค้าตอบของคนเกือบจะท้ังหมดนั้นต่างเป็นนักการเมืองที่ให้การสนับสนุนและเคยเป็นเถ่านั้งด้วยกันมา
ก่อนแทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการติดตามข่าวสารทางการเมืองแล้ว  การเป็นเถ่านั้งนั้นท้าให้กลุ่ม
บุคคลที่เป็นตัวแทนของสังคมได้มีโอกาสประสานงานใกล้ชิดกับการติดต่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมสังคมนี้หรือไม่ก็ตาม เพราะว่าภายหลังจากภารกิจในการ
ด้าเนินงานนี้  ความสัมพันธ์ของบุคคลก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นความสัมพันธ์ของประชาชนที่เป็นตัวแทนในการจัด
งานดังกล่าวนี้จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน -ประชาชน ประชาชน-ภาครัฐ ประชาชน-
ภาคเอกชน และประชาชน-นักการเมือง  เป็นต้น 

เถ่านั้ง(คณะกรรมการฯ)นั้นต่างเป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกมา  ซึ่งในการเป็นตัวแทนหรือผู้น้า
ดังกล่าว ไม่ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวหรือการตัดสินโดยการใช้เหตุผลในการวัดความสามารถของบุคคล  แต่
อาศัยการเสี่ยงทายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็จริง แต่การที่ตัวแทนของคนในสังคมได้รับการคัดเลือก
เข้ามาแล้วนั้น  ต่างก็มีใจต้องการกระท้าเพ่ือสังคมโดยส่วนรวมด้วยกันทั้งสิ้น  ดังนั้นการที่จะให้แต่ละบุคคล
ด้ารงต้าแหน่งใดๆนั้นต้องอาศัยความถนัดของแต่ละบุคคล  โดยการสอบถามและใช้การหยั่งเสียง  เพ่ือให้
สามารถจัดสรรคนที่เหมาะสมให้อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆได้ แต่ในกรณีการคัดเลือกต้าแหน่ง
ประธานและรองประธานนั้นจะต้องอาศัยจากการพิจารณาจาก วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ ความถนัด 
เพ่ือให้บุคคลที่จะขึ้นมาด้ารงต้าแหน่งผู้น้านั้นสามารถบริหารจัดการด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ 
เพราะการเป็นประธานการจัดงานนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆที่จะ
เกิดขึ้น ไม่ว่าจากภายในและภายนอก ดังนั้นบุคคลที่จะขึ้นมาด้ารงต้าแหน่งประธานเถ่านั้งได้นั้น จะต้องเป็น
คนที่คณะกรรมการให้การยอมรับนับถือ และได้รับคะแนนเสียงส่วนมากในการคัดเลือก  เพราะผู้ที่จะขึ้นมา
เป็นประธานได้นั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการด้าเนินและการจัดท้ากิจกรรม  ดังนั้น
บุคคลที่จะก้าวขึ้นมาด้ารงต้าแหน่งประธานได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินและแก้ปัญหา
ต่างๆได้จริง เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

การท้างานร่วมกันในกิจกรรมของสังคมนั้น  ท้าให้ประชาชนได้รู้ถึงความต้องการของตนเองและความ
ถนัดส่วนบุคคล เป็นเพราะต้องการท้าให้ส่วนร่วมให้สังคมมีการพัฒนา  และคิดว่าตนเองนั้นสามารถที่จะท้าให้
สังคมมีการพัฒนาได้ เพราะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้น ท้าให้บุคคลรู้ถึงศักยภาพของตนเองและความต้องการที่
จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ให้ดีขึ้น  โดยการมองอะไรที่นอกเหนือจากตนเองและครอบครัว  การ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นท้าให้ทราบว่าสังคมในปัจจุบันเป็นเช่นไร  และคนในสังคมต้องการอะไร  เพราะฉะนั้น
เมื่อมีโอกาสที่สามารถมองเห็นถึงความต้องการตรงจุดนั้นได้ จึงต้องการที่จะเปลี่ยนให้สังคมดีขึ้น  เนื่องจาก
ตนเองนั้นต้องการเป็นตัวแปรในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม  แต่โดยทั้งนี้แล้วความต้องการส่วนตั ว
ของบุคคลนั้นก็เป็นเพียงแค่แรงบันดาลใจที่ต้องการจะท้าให้สังคมส่วนรวมมีความเจริญ  การเข้ามาเป็นเถ่านั้ง
นั้นท้าให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ห้างร้านที่ไม่เคยได้รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันในการมีส่วนร่วม
นี้เอง  ดังนั้นการเป็นเถ่านั้งท้าให้มีโอกาสได้พบปะผู้คนในสังคมได้อีกทางหนึ่ง  ถึงแม้ว่าในปีนั้นจะไม่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทน แต่ก็สามารถมีส่วนร่วมโดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด 
ทุนทรัพย์ และการให้แรงงานในการด้าเนินกิจกรรม  โดยการประสานงานกันในกิจกรรมดังกล่าวนี้นั้น ไม่ ได้มี
แต่คนในสังคมด้วยกันเพียงอย่างเดียว แต่มีการติดต่อประสานงานกับภายนอกสังคมด้วย  ดังนั้นการเข้ามามี
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ส่วนร่วมในงานประเพณีตรุษจีนดังกล่าวนี้ จึงเท่ากับว่าเป็นการสร้างความใกล้ชิดและความผูกพันของคนใน
สังคมนี้มากกว่าการที่ไม่มีกิจกรรมสังคมที่เปิดโอกาสอย่างอิสระในการด้าเนินการในลักษณะนี้ 

 
 การที่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสังคมของตนเองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาค
ส่วนของรัฐนั้น  ท้าให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมนี้นั้นได้มีโอกาสท้างานและประสานงานกับภาค
ส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนในสังคมที่เป็นการรวมตัวกันเป็น มูลนิธิ สมาคม 
และชมรมต่างๆนั้น ท้าให้การรวมกลุ่มของคนในสังคมมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  การให้การสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนก็จะกระท้าได้ง่ายขึ้น  รวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
สังคมนั้นสามารถกระท้าผ่านมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้ ซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายทอดสู่ผู้น้าชุมชนต่างๆ ซึ่ง
การรวมตัวของประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนั้น  ท้าให้ประชาชนที่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้นั้น เป็นสมาชิกของสังคมที่มีความกระตือรือร้น เอาการเอางานและสนใจความ
เป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการท้างานเพ่ือสังคมนั้นจะต้องมีการติดต่อประสานงาน
กับบุคคลภายนอกสังคมด้วย จึงท้าให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมนี้มีลักษณะที่มีความกระตือรือร้น
ในการสนใจข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพราะ
การท้างานร่วมกันเพ่ือส่วนรวมจะต้องมีการติดต่อกับบุคคลส่วนมาก  เพ่ือให้การด้าเนินการและการ
บริหารงานเป็นไปได้ด้วยดี  ดังนั้นประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจึงมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ
ในสังคมมากยิ่งขึ้น  ท้าให้สังคมในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม ซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลระหว่างแต่บุคคลด้วย  ซึ่งจากการท้ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเห็นว่าความสัมพันธ์
ของคนในสังคมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้จะมีความสัมพันธ์กับประชาชนในสังคมที่กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น  
รวมไปถึงโอกาสในการประสานงานกับเจ้าหน้าของรัฐและนักการเมือง  โดยจะเห็นว่าประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาของสังคมนั้น จะท้าให้ประชาชนมีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น  โดยการตระหนักถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าการเห็นแต่ผลประโยชน์ของตนเอง  
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แนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบัน 
Approaches in Political Science 

 
นางสาวพูลลาภ  จันทร์เฉลิม 

Miss Poonlarp Chanchaloem 
 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดของรัฐศาสตร์  การศึกษารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาในลักษณะของสห
วิทยาการ โดยอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนมาช่วยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้น  แนวทางในการศึกษารัฐศาสตร์นั้นมีอยู่หลายแขนงด้วยกัน และแบ่งออกได้เป็น ๓  ยุค  คือ  ยุคคลาสสิค  ยุค
พฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันที่เป็นสาธารณะ และถูกแบ่งเป็นหลาย
ด้าน เช่น รัฐศาสตร์เปรียบเทียบ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปรัชญาทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระดับชาติ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐศาสตร์  ตลอดจนเป็นศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง 
รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง 
ค าส าคัญ  : ยุคคลาสสิค,  ยุคพฤติกรรมศาสตร์,  ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์  

 
 
Abstract 
 The purpose of this article is to identify an approach in Political Science. Political Science provided 
by multi – science which focus on political issues what happened recently. The contents of this article 
divided into three era ; 1. Classic Era 2. Behavior Era 3. Post Behavior Era, the approaches of this science 
aims to focus on Public institutions : Comparative Government, International Relations, Political Philosophy 
and Research method in Political Science.  
 
Keyword : Classic Era, Behavior Era, Post Behavior Era 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

การศึกษารัฐศาสตร์เป็นความพยายามศึกษาหากฎ กฎเกณฑ์ หรือหลักการเกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นกฎ หรือหลักการ
กว้างๆ ไม่ถึงกับเป็นกฎที่แม่นย า ตายตัวเหมือนศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  เช่น  ศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา รัฐศาสตร์จัดอยู่ในหมวด  “สังคมศาสตร์ (Social Science)” ตาม



๑๒๑๗ 
 
เกณฑ์  ยูเนสโก  (Unesco – United  Nations  Educational, Scientific  and  Cultural Organization)๑ ที่เรียกว่าเป็น
ความรู้เพราะค าว่า “ศาสตร์” (science) ดั้งเดิมมาจากภาษาละตินทีว่่า “scire” แปลว่า “รู้” ศาสตร์จึงหมายถึงตัวความรู้ที่เป็น
ระบบ เนื่องจากมนุษย์ได้พัฒนาความรู้ในสาขาต่างๆ  มานานนับพันปี ประเด็นที่น่าคิด คือความรู้ทางการเมืองดังกล่าวนี้พัฒนา
มาจนเป็นระบบได้อย่างไร และพ้ืนที่ตรงไหนเป็นการเมือง โครงสร้างทางการเมืองเป็นอย่างไร มีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการ
เป็นมาอย่างไรเมื่อไหร่ถึงได้มีความเป็นรัฐศาสตร์ 

การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีผู้สนใจเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก เพราะการศึกษารัฐศาสตร์ให้
ความสนใจหรือมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาทางด้านการเมือง  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านการบริหารรัฐกิจหรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในแต่ละศาสตร์นั้นล้วนเป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อน รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐ 
(state)  Political  Science  ซึ่งมาจากภาษากรีกที่ว่า Polis  มีความหมายว่า  เมือง   Science = ศาสตร์ หรือวิชาในการ
แสวงหาความรู้  การศึกษาทางด้านการเมือง (Politics)  จะเน้นในเรื่องของกระบวนการ แข่งขันต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ เป็น
กิจกรรมการจัดสรรทรัพยากร ผลประโยชน์ของคนในสังคมหรือรัฐซึ่งมีองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันคือ  พรรคการเมือง 
(Party) กลุ่มผลประโยชน์  (Interest Group) ฯลฯ  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) นั้นมุ่งเน้น
ศึกษาในด้านการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รัฐก็
ได้ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก  และด้านสุด้ายคือการบริหารรัฐ
กิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์นั้น ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  “Public Administration” มีความเป็นศาสตร์ (Science) และศิลป์ 
(Art)   เป็นการรวบรวมหลักการ  กฎเกณฑ์ของการบริหารงานให้มีความเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าการบริหารราชการ 
รัฐศาสตร์ตามรากศัพท์นี้ จึงเป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระท าหรือการสร้างบ้านเมือง หรือการสถาปนาชุมชน/ เมืองขนาด
ใหญ่ ที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้คนใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยความสันติสุข 

ท าไมเราต้องศึกษารัฐศาสตร์ ได้มีผู้ตั้งค าถามไว้มากมาย อย่างที่ได้บอกไว้แล้วในเบื้องต้น รัฐศาสตร์มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง มีผลกระทบจากการกระท าและการตัดสินใจของรัฐ
ต่อชีวิตของประชาชนในรัฐนั้นๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้น า   การตัดสินใจชองผู้น า  ในการศึกษารัฐศาสตร์นั้น 
รัฐศาสตร์ถือได้ว่ามีความเป็นพลวัตร (Dynamic) สูง คือ มีความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวของมันเอง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาวการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เรียกง่าย ๆ คือ การไม่อยู่นิ่งตายตัว เพราะฉะนั้น  หากสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไม่ดีหรือดี   การเมืองก็จะต้องเปลี่ยนตามไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ หากการเมืองและสังคมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
หรือดี   เศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงตามไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้   และหากการเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี
หรือดี   สังคมก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้เสมอ 

ความเชื่อมโยงกันของมิติทางรัฐศาสตร์มีด้วยกัน ๓  มิติ คือ  ๑. มิติทางสังคม  ๒. มิติทางเศรษฐกิจ และ ๓.มิติ 
การเมือง หากตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อกัน เช่น หากประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจมั่งคั่ง ประชาชนจะ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าประเทศท่ีมีเศรษฐกิจด้อย สังคมและวัฒนธรรมก็จะปราศจากอาชญากรรมได้  ทั้งสามมิติ
จะต้องมีความเชื่อมโยงต่อกันซึ่งไม่อาจสามารถแยกออกจากกันได้  

การศึกษารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาแบบกว้าง คือ ให้ความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางการเมือง  ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ  การจัดการบริหารองค์กร  แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการน าพาสังคมไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความ
สมานฉันท์ (Conformity) หลักปราณีปรานอม  หลักฉันทานุมัติ (Consensus)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม  เป็น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมือง  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้ วยรัฐ (State) และรัฐบาล 
(Government)  ศึกษาเรื่องอ านาจ ผลประโยชน์สาธารณะ กลุ่มอิทธิพล  ตลอดจนกลุ่มพลังทางการเมือง รัฐศาสตร์มี

                                                        
๑ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค  วีระสยและคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป POL110. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ๒๕๕๗. หน้า ๓๒  
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วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  คือ  เป็นการผลิตคนให้มีความรอบรู้  มีความคิดความส านึกต่อสาธารณะ  ค านึงผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักส าคัญ  รัฐศาสตร์มุ่งศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้๒ 

๑. รัฐ (State) ศึกษารัฐในฐานะเป็นสังคมการเมืองที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ การก าเนิดของรัฐ  ส่วนประกอบปละ
วิวัฒนาการของรัฐ  รัฐในอุดมคติของนักปราชญ์ 

๒. สถาบันการเมือง  (Political  Institution)  ศึกษาถึงสถาบัน  หน่วยงานต่าง ๆ  ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปกครองรัฐ  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือแนวนโยบายของรัฐ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ  สถาบันอ านาจการบริหาร  สถาบันอ านาจตุ
ลการ  สถาบันอ านาจนิติบัญญัติ  พรรคการเมือง  ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 

๓. แนวความคิดทางการเมือง (Political  Ideology)   หรืออุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึงความเชื่อในลัทธิหรือ
ปรัชญาทางการเมืองต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อนักปรัชญาทางการเมือง  โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อบุคคลชั้นหัวหน้าของรัฐหนึ่ง 

๔. พฤติกรรมทางการเมือง  (Political  Behavior)  ศึกษาบทบาทของรัฐบาล  ปรากฏการณ์ทางการเมือง เช่น 
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยแสดงออกมาเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีธรรมชาติของมนุษย์และสังคม  เช่น  อิทธิพลต่างๆ  ที่มีผลต่อการเมือง  กลุ่มพรรคการเมือง  สื่อสารมวลชน  ฯลฯ  
แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์๓ 
 แนวการศึกษารัฐศาสตร์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น  ๓  แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

๑. แนวการศึกษาแบบคลาสสิค  (Classic Era/ Classical Approach)   
เป็นแนวการศึกษาเพ่ือการแสวงหาค าตอบ  เป็นแนวปรัชญาโบราณ  โดยมุ่งเน้นที่นครรัฐเป็นศูนย์กลาง  เนื่องจากว่า

นครรัฐเป็นหน่วยการปกครองหลัก  สมมติฐานที่ส าคัญของนักปรัชญาโบราณที่ว่า  รัฐที่ดีจะน ามาซึ่งชีวิตที่ดีและยุติธรรมของ
บรรดาสมาชิกได้   มุ่งแสวงหาค าตอบว่าสังคมการเมืองหรือนครรัฐที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร  มีโครงสร้างรูปแบบอย่างไร  
ผู้ปกครองที่ดีอันจะน ามาซึ่งความยุติธรรม เป็นต้น 

แนวการศึกษาแบบคลาสสิค  มีการน าเอาค่านิยม  เช่น ความดี - ความเลว ผิด – ถูก  ยุติธรรม – อยุติธรรม มา
พิจารณาด้วย    เปลโตพยายามที่จะค้นหารัฐที่ดีมีคุณธรรม  สามารถสร้างชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมได้   งานเขียนชิ้นส าคัญ
ของเพลโตคือ  อุตมรัฐ  (The  Republic)  เปลโตได้พยายามค้นหาค าตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐที่ดี  โดยชี้ว่ารัฐที่จะสร้าง
ความยุติธรรมให้กับสมาชิกของสังคมได้จะต้องเป็นรัฐที่มีผู้ปกครองที่มีคุณธรรม  รัฐที่ดีควรปกครองโดยราชาปราชญ์ 

ส่วนอริสโตเติ้ล   ผลงานชิ้นส าคัญคือ  Politics  ใช้เทคนิคการเปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของนครรัฐต่าง ๆ  เพื่อ
แสวงหารูปแบบของการปกครองที่ดีสุด   
 อาจสรุปได้ว่า  แนวการศึกษาแบบคลาสสิคนี้มุ่งศึกษาแนวปรัชญา  เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องค่านิยม  (Value)  เป็น
หลัก  ให้ความสนใจว่าการเมืองควรจะเป็นเช่นไร  เช่น  ผู้ปกครองที่ดีควรเป็นเช่นไร  รัฐที่ดีควรเป็นอย่า งไร เช่น  เพลโตกล่าว
ว่า  รัฐที่ดีต้องปกครองโดยราชาปราชญ์ 
 แนวนิติสถาบัน  ให้ความส าคัญกับ  กฎ  กรอบกฎหมาย  มีการคิดค้นหาสถาบันมากกว่าบุคคล เช่น อริสโตเติ้ล  เชื่อว่า
รูปแบบของการปกครองที่ดีท่ีสุดคือ  กฎหมาย/รัฐธรรมนูญ  เพราะเขาเห็นว่ากฎหมาย/รัฐธรรมนูญเป็นอ านาจสูงสุด 

๒. แนวการศึกษาเชิงพฤติกรรม๔  (Behavior  Era) 
แนวการศึกษานี้ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  (World  War  II)  (ระหว่างปี  ค.ศ.  ๑๙๕๐-

๑๙๖๐)  จิตวิทยาได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการศึกษาเชิงพฤติกรรม 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแนวการศึกษาเชิ งพฤติกรรมศาสตร์  ก็คือ  ความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบของ

ปรากฏการณ์ใด ๆ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์  คือ  ต้องอาศัยทฤษฎีหรือหลักการมีการสังเกตการณ์  มีการทดสอบกับข้อมูลที่เป็น

                                                        
๒ เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ,์ หลักรัฐศาสตร์ หน้า ๒. 
๓ รศ.สิทธิพันธ์  พุทธหุน, แนวการศึกษารัฐศาสตร์  หน้า ๙. 
๔ เร่ืองเดียวกัน หน้า  ๑๐. 



๑๒๑๙ 
 
จริง  ไม่ค านึงถึงค่านิยม  (Value  Free)  David  Easton  ได้สรุปฐานคติและเป้าหมายของพฤติกรรมศาสตร์ไว้ ๘  ประการ  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ความสม่ าเสมอ  เป็นเรื่องของการแสวงหารูปแบบใด ๆ  ที่สามารถพบได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก  
อันจะน าไปสู่การสร้างข้อสรุปทั่วไป  (Generalizations)  หรือหลักการเชิงทฤษฎี  ทฤษฏีที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้อธิบายหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

๒. สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง  ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อสรุปทั่วไปนั้นจะต้องสามารถพิสูจน์ได้โดยอาศัยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

๓. เทคนิค  อาศัยเทคนิคและวิธีการในการเก็บข้อมูลแปรความ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเชื่อถือได้ 
๔. ใช้วิธีเชิงปริมาณ  การได้มาซึ่งข้อสรุปทั่วไปนั้น  ต้องอาศัยวิธีการในเชิงปริมาณในแง่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๕. ค่านิยม  เน้นการอธิบายเชิงประจักษ์  ปลอดจาค่านิยม  แต่ขณะเดียวกันอาจศึกษาโดยการใช้การประเมินค่าเชิง

จริยธรรมด้วย  เพ่ือช่วยสร้างความกระจ่างให้กับพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
๖. เน้นการจัดระบบในการวิจัย  โดยปกตินั้นทั้งทฤษฎีและการวิจัยมักจะถูกมองว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้อย่าง

ใกล้ชิด  การวิจัยใด ๆ  ถ้าปราศจากทฤษฎีเป็นเครื่องชี้น าแล้ว  จะน ามาซึ่งความไม่เชื่อถือ เช่นเดียวกับกรณีการสร้างทฤษฎีโดย
ไม่มีข้อมูลมาสนับสนุน 

๗. ความเป็นศาสตร์บริสุทธิ์  การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นถือเป็นเรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์  เช่นเดียวกับความรู้
ความเข้าใจในทฤษฎี  จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  และยังช่วยเป็นฐานให้แก่นักพฤติกรรม
ศาสตร์ในการน าเอาความรู้ทางการเมืองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสังคมอีกด้วย 

๘. บูรณาการ  เนื่องจากสังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของมนุษย์ในทุกด้าน  ฉะนั้นนักวิจัย
ทางการเมืองจึงอาจละเลยไม่ให้ความส าคัญกับผลงานวิจัยของศาสตร์อ่ืน  ที่มีส่วนให้ข้อสรุปของตนด้อยลง  ในแง่ของความ
ถูกต้องและความเป็นสากล การศึกษาเชิงพฤติกรรมจึงกลับมาเน้นที่สหวิทยาการอีกครั้งหนึ่ง 

Robert  A. Dahl  ได้สรุปว่า  แนวการศึกษาเชิงพฤติกรรมเป็นความพยายามที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองด้วยวิธีการแสวงหาแนวทางที่จะอธิบายประเด็นเชิงประจักษ์ของการด าเนินการทางการเมือง  โดยอาศัยเครื่องมือต่าง 
ๆ  เช่น  วิธีการ  ทฤษฎี  และเกณฑ์การพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับกันตามหลักการ และกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ  ไป  และฐานคติของศาสตร์
เชิงประจักษ์  

๓. แนวการศึกษายุคหลังพฤติกรรมศาสตร์๕  (Post Behaviors Era) 
ในช่วงหลังทศวรรษ  ๑๙๖๐  ได้มีแนวโน้มของแนวความคิดหนึ่งได้พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโต้หรือเป็นแนวคิดที่ทวนกระแส

การศึกษาเชิงพฤติกรรมซึ่งให้ความส าคัญกับระเบียบวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดมากเกินไป  พวกนี้มีความคิดว่า
การศึกษาการเมืองนั้นควรจะสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคม  โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑. ควรให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ  (Substance)  มากกว่าเทคนิคหรือวิธีการ  เพราะสังคมมีปัญหาเร่งด่วน
มากมายควรมาก่อนการทุ่มเทให้กับการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

๒. แนวพฤติกรรมศาสตร์ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในแง่อุดมการณ์  ( Ideologically  conservative)  จ ากัดตัวอยู่
กับความเป็นนามธรรมทางทฤษฎีมิได้สัมผัสกับสภาพความเป็นจริงในระยะที่มีวิกฤตต่าง ๆ  ในสังคม 

๓. ความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ว่าจะประเมินได้ด้วยใจเป็นกลาง  ปลอดจากค่านิยม  (Value  free)  เพราะ
ข้อเท็จจริงไม่อาจแยกออกได้จากคุณค่าและการกล่าวอ้างความใด ๆ  จากค่านิยมต้องสัมพันธ์กับความรู้ 

๔. ปัญญาชนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้องกล้าหาญที่จะพิทักษ์ปกป้องคุณค่าหรือค่านิยมของมนุษย์ที่ก่อ
ตัวมาจากอารยธรรม  นักวิชาการมิใช่เพียงช่างเทคนิคที่อยู่โดดเดี่ยว  ไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อปัญหาใด ๆ  อันเกิดจากการ
ท างานของตน 

                                                        
๕ เร่ืองเดียวกัน  หน้า  ๑๒. 



๑๒๒๐ 
 

๕. ปัญญาชนต้องน าความรู้ออกมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ปฏิรูปสังคม 
๖. ปัญญาชนต้องเข้าร่วมในขบวนการต่อสู้แห่งยุคสมัย  และเข้าร่วมการชูบทบาททางการเมืองของวิชาชีพของ

ตน  และสถาบันวิชาการของตนให้โดดเด่น 

ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์๖ 

 วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก  จึงเป็นการยากที่ จะก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนของวิชารัฐศาสตร์  
รัฐศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ดังนั้น  วิชาต่าง ๆ  ในสาขาศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์เกือบทั้งหมด   
อย่างไรก็ตาม  สภาวิจัยแห่งชาติได้เคยวิเคราะห์ของเขตของวิชารัฐศาสตร์ไว้ว่า  วิชารัฐศาสตร์  คือ  โครงการศึกษาวิชาเกี่ยวกับ
รัฐและวิธีการอันเหมาะสมที่สุดในอันที่จะปฏิบัติตามวิชาการเกี่ยวกับรัฐ  ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์จึงรวมถึงส่วนประกอบทุก
ส่วนในความสัมพันธ์ภายในและภายนอกรัฐ  และมีที่มาจากวิชาประวัติศาสตร์  ปรัชญากฎหมาย  และวิวัฒนาการก้าวหน้าจนมี
ลักษณะเป็นวิชาของตนเองโดยเฉพาะ      
 
ขอบข่ายหรือสาขาของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ 

แม้ในปัจจุบันนักรัฐศาสตร์ต่างยังไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าการศึกษารัฐศาสตร์ควรมีขอบข่ายวิชาครอบคลุมไปในเรื่อง
ขอบข่ายอะไรบ้างและควรศึกษาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ และผู้เขียนเอกสารบรรยายก็มิได้มุ่งประสงค์
ที่จะชี้ข้อสรุปเช่นนั้น ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายการศึกษาวิชานี้ที่ได้ยกมาให้เห็นอย่างค่อนข้างหลากหลายแต่อย่างไรก็ดี  หาก
พิจารณาในทางหนึ่ง ไม่ว่าขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์จะเป็นไปในแบบใด  ต่างก็เน้นไปที่ความมุ่งหมายของการศึกษา
รัฐศาสตร์อย่างน้อย ๒ ประการ คือ  

      (๑) เพ่ือแสวงหาความเป็นศาสตร์ทางการเมือง   
(๒) แสวงหาหนทางไปสู่ความมีชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม ด้วยกันทั้งสิ้น 

การศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือแขนงวิชารัฐศาสตร์นั้น ได้มีนักวิชาการทั้งต่างประเทศและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ไทยได้
จ าแนกแยกย่อยขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ไว้หลายแขนง  เช่นที่ เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์๗ ได้จ าแนกขอบเขตการศึกษา
รัฐศาสตร์เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการวิจัย ออกเป็น ๖ แขนงประกอบด้วย 

๑. ทฤษฎีการเมืองและประวัติความคิดทางการเมือง (Political theory and History of political thought) กลุ่มนี้
วิจัยถึงทฤษฎี ต าราและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ส าคัญตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันเพ่ือทราบถึงเหตุและผล  รวมทั้งการ
ต่อเนื่องกันของสถาบันการเมือง 

๒. สถาบันทางการเมือง (political  institutions) สาขาวิชานี้เจาะจงวิจัยและนิยามระบบองค์ประกอบ และอ านาจ
ของสถาบันทางการเมือง รวมทั้งนโยบายการจัดตั้งและโครงร่างของการปกครองของรัฐ (รวมทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น) และ
การปกครองเปรียบเทียบระหว่างรัฐ (Comparative government) 

๓. กฎหมายสาธารณะ (Public laws) กลุ่มนี้มุ่งไปในงานวิจัยรากฐานของรัฐรวมทั้งปัญหาของการแบ่งแยกอ านาจ 
ค้นคว้าถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ และปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย การพิจารณา
ถึงอ านาจหน้าที่ของระบบศาลยุติธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างจารีตประเพณีกับกฎหมายด้วย 

                                                        
๖ รองศาสตราจารย์ด าริห์  บูรณะนนท์, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน, หน้า ๓. 
๗ เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ เร่ืองเดียวกัน หน้า  ๑๐-๑๑) 



๑๒๒๑ 
 

๔. พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพลและประชามติ (Political parties, Pressure Groups and publics opinion) กลุ่มนี้
พิจารณาถึงบทบาท จุดประสงค์การจัดตั้งและผลของพรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล และประชามติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความ
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อสถาบันทางการเมืองรวมทั้งการประเมินผลการใช้ปัจจัยทั้งสามโดยนักการเมือง 

๕. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public administration) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการก าลังคน เงินและวัตถุ ในอันที่จะปฏิบัติให้
เป็นไปตามเจตจ านงของการปกครองของรัฐ กลุ่มนี้จึงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ (execution) ให้เป็นไป
ตามอุดมคติและจุดประสงค์ของรัฐอย่างมีสมรรถภาพและได้ผลที่สุด 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relation) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย หลักการและวิธีการใน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแขนงวิชาที่รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่  นโยบายต่างประเทศ การเมืองและการบริหารระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและการด าเนินการทางการทูต 

 จรูญ สุภาพ ได้จ าแนกขอบเขตการศึกษารัฐศาสตร์ออกเป็น ๘ แขนง ประกอบด้วย 
๑. ทฤษฎีหรือปรัชญาการเมือง 
ค าว่า “ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)” นั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลายค าที่เราท่านอาจเคยได้ยินหรือคุ้นเคยมา

บ้างเช่นค าว่า “ความคิดทางการเมือง (Political Thought)” ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใน
ยุคหนึ่งยุคใดและปรัชญาทางการเมือง อันหมายถึง หลักจริยธรรมซึ่งถือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสังคม  อันเป็น
เสมือนหลักการแห่งเหตุผล หรืออธิบายในแง่หนึ่งได้ว่าเป็นเหมือนราดฐานของระบบการเมือง ซึ่งแต่ละรูปแบบระบบการเมืองก็
จะมีปรัชญาการเมืองเป็นเบื้องหลังแตกต่างกันไป ควบคู่ไปกับอุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) ซึ่งเป็นเสมือน
เป้าหมายทางการเมืองที่เป็นพลังผลักดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็น ไปตามเป้าหมายนั้น 
เหตุที่ทฤษฎีทางการเมืองเกี่ยวข้องกับปรัชญาทางการเมือง และความคิดทางการเมืองก็เนื่องมาจาก ทฤษฎีการเมืองเป็น
สาขาวิชาที่มีรากฐานมาจากวิชาปรัชญาการเมืองหรือความคิดทางการเมือง (ทินพันธ์ นาคะตะ ๒๕๔๑, ๑๙) 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเมืองนี้สิ่งส าคัญยังช่วยให้นักรัฐศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสาขาวิชาอ่ืน  และ
ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเมืองได้อย่างมีกรอบและทิศทางอ้างอิง  และสามารถน าข้อมูลนั้นมาหา
ข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติ เช่น การใช้หลักกฎหมายในการปกครองประเทศ การถ่วงดุลอ านาจ เป็นต้น 

๒. พรรคการเมือง มติมหาชน และกลุ่มอิทธิพล ซึ่งรวมเรียกว่า Political Dynamics 
สาขาวิชานี้นับได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ได้รับความสนใจกันทั่วไป   โดยเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาถึงพลังต่าง ๆ ที่มีผลต่อรัฐบาล

และการเมือง เช่น อ านาจทางศีลธรรม เศรษฐกิจสังคม เป็นต้น และพลังอ านาจเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงการด าเนินงานทาง
การเมืองและลักษณะแห่งปรากฏการณ์ทางการเมือง สาขานี้ครอบคลุมถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ องค์การ และ
วิธีการต่าง ๆ ของพรรคการเมือง บทบาทของกลุ่มอิทธิพล การวัดและการใช้มติมหาชน การวิเคราะห์การโฆษณาชวนเชื่อ และ
ค าที่สื่อความหมายทางการเมือง ประโยชน์ของวิชานี้คือช่วยในการวิเคราะห์ทางการเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การเมือง 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณะหรือกฎหมายมหาชน 
การศึกษารัฐศาสตร์ในสาขากฎหมายมหาชน นับได้ว่ามีพัฒนาการความเป็น มาอันยาวนาน กระทั่งกล่าวได้ว่ากฎหมาย

มหาชนเป็นองค์ประกอบที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐศาสตร์ ในอดีตกฎหมายมหาชนศึกษาเกี่ยวกับอ านาจและขอบเขตแห่งอ านาจของ
รัฐบาลการควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยรัฐบาล  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลกับ
รัฐบาล เช่น การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น  ส่วนปัจจุบันกฎหมายมหาชนได้หันมาศึกษาถึง
ปรากฏการณ์ทางกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับการเมืองการปกครอง เช่น แนวความคิดต่าง ๆ ที่เน้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การก าหนดและตีความในข้อบัญญัติเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของรัฐบาล กฎหมายปกครอง ตลอดจนการศึกษาในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน กระบวนการตุลาการกล่าวเช่นนี้ นักศึกษาจะเห็นภาพได้ว่า วิชารัฐศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับกฎหมายมหาชนอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากกิจกรรมเกือบทุกอย่างของรัฐบาลย่อมมีความเกี่ยวพันกับ
กฎหมายอยู่เสมอ 
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๔. รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ นับได้ว่าเป็นสาขาหรือแขนงใหม่ของวิชารัฐศาสตร์ เนื่องจากการที่

รัฐบาลมีขอบเขตการท างานหรือการบริหารงาน ที่ต้องน าเอากฎหมายและนโยบาลการตัดสินใจไปสู้การปฏิบัติที่กว้างขวางมาก
ขึ้นนอกจากนี้ ยังเป็นความส าคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดองค์การและการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในปัจจุบัน การศึกษารัฐประศาสตร์มีความสัมพันธ์กับรัฐศาสตร์และประกอบ
ไปด้วยการศึกษาที่ยึดหลักประสิทธิภาพในการบริหาร ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง 
นโยบาย และการบริหาร มนุษย์สัมพันธ์ ภาวะผู้น า องค์การสาธารณะ ระบบราชการ ทฤษฎีองค์การ  รัฐประศาสนศาสตร์
เปรียบเทียบ พัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคตลอดจนวิธีด าเนินการวิจัยทางการปฏิบัติการใหม่ ๆ เป็นต้น 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงทางการฑูต การเมืองระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ 

การศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ได้รับความสนใจอย่างมาก  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งก่อน
สงครามโลกครั้งดังกล่าว มิได้ถือกันว่าวิชานี้เป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ โดยต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นในภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในระยะหลังมีหลายสาขาที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาทิเช่น  การฑูต การเมือง
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และความรู้ของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ด้วย เช่น ภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเหล่านี้เป็น
ต้น 

๖. รัฐบาลเปรียบเทียบ 
สาขาวิชานี้นับได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดสาขาหนึ่ง พอ ๆ  กับวิชาทฤษฎีการเมือง ดูได้จากการศึกษาสังเกต

ลักษณะของรัฐบาลต่าง ๆ ของอริสโตเติ้ลในสมัยโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษารัฐบาลเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกของโลก 
สาระส าคัญของวิชานี้คือการส ารวจศึกษาระบบ รัฐบาลและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในนานาทวีป 

๗. สภา (Legislature) และการออกกฎหมาย (Legislation) 
๘. รัฐบาล และการธุรกิจ 

โรดี และคณะ (Rodee and Others ๑๙๘๓, ๗-๑๕) กล่าวว่า นับเป็นเวลาประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ที่วิชารัฐศาสตร์ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับรัฐในเรื่องการก าเกิดรัฐ การตัดสินความ ข้อจ ากัดอ านาจหน้าที่ กระบวนการและกระบวนการวิธีเหมาะสมใน
การศึกษา แต่กระนั้น นักรัฐศาสตร์ก็ยังไม่อาจหาข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับการจ าแนกแยกย่อยขอบเขตของการศึกษาวิชา
รัฐศาสตร์ที่สมบูรณ์และถูกต้องเพียงพอ (complete and sufficiently exact) 

โรดี และคณะ (Rodee and Others ๑๙๘๓, ๗-๑๕) ได้จ าแนกขอบเขตการศึกษารัฐศาสตร์ไว้ ๑๒ สาขาด้วยกัน 
กล่าวคือ 

๑. ปรัชญาการเมือง  
๒. การตัดสินความและกระบวนการทางกฎหมาย  
๓. กระบวนการทางบริหาร  
๔. องค์การทางการบริหารและพฤติกรรม  
๕. การเมืองว่าด้วยการนิติบัญญัติ  
๖. พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์  
๗. การออกเสียงและมติมหาชน  
๘. การกล่อมเกลาทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง  
๙. การเมืองเปรียบเทียบ  
๑๐. การพัฒนาทางการเมือง  
๑๑. การเมืองระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  
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๑๒. ทฤษฎีทางการเมืองและวิธีการศึกษา  
 

สรุป 
 แนวทางในการศึกษารัฐศาสตร์นั้นมีอยู่หลายแขนงด้วยกัน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันที่เป็นสาธารณะ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์นี้มักถูกแบ่งเป็นหลายด้าน เช่น รัฐศาสตร์เปรียบเทียบ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ปรัชญาทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ระดับชาติ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัย 

รัฐศาสตร์เป็นการศึกษากลุ่มหนึ่งของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี องค์การ รัฐบาล แนวปฏิบัติของรัฐ 
ปัจจุบันจะเน้นที่การศึกษาระบบการเมือง  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง รวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง การศึกษารัฐศาสตร์เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ 
โดยอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนมาช่วยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนการศึกษาวิชา 

วิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ได้เดินทางเรื่อยมากระทั่งถึง  ยุคใหม่ๆได้มีนักวิชาการ ได้อธิบายว่า ในยุคนี้ วิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์มักไม่สนใจในเรื่องมาตรฐานของความดีหรือความชั่วความควรหรือไม่ควรในทางการเมือง แต่หันไปให้ความสนใจกับ
การศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไปหรือที่เรียกกันว่า การศึกษารัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม  (behaviorism 
/“BEHAVIORALISM”) ด้วยการให้ความส าคัญกับแหล่งข้อมูลที่ได้จาการรวบรวมเชิงประจักษ์และผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ที่อิงแนวคิด ทฤษฎีหรือข้อสรุปทั่วไป (Generalization) มากกว่าในยุคแรกที่เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาทางการเมือง โดย
มุ่งพิจารณาเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการเสนอแนะรูปแบบการประพฤติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น นี่
เป็นสิ่งที่อธิบายให้เห็นได้ว่าเหตุใดการศึกษารัฐศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของ
การศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางเมือง 

รัฐศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของสังคมและการเมืองไทย อันได้ส่งผลให้รัฐศาสตร์เองมีแนวโน้มเปลี่ยนไปด้วยการถูก
มองและตีความในความหมายที่เปลี่ยนไปจากการมองรัฐและการเมืองในฐานะการสร้างภาวะสถาบัน เพ่ือความมั่นคงและความ
มีเสถียรภาพ  การพัฒนาและการมีส่วนร่วมจากศูนย์กลางอ านาจ  บทบาททางการเมืองของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ใช่แต่
เพียงการเมืองของผู้น า ทางการเมืองเท่านั้น รัฐศาสตร์แนวใหม่จะมองไปที่พฤติกรรมการเมืองที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน เช่น   
การเมืองบนท้องถนน (สภากาแฟ)  และการประท้วงต่อสู้ของผู้เสียโอกาส กลุ่มนอกระบบราชการ กลุ่มนักธุรกิจ สมาคมการค้า 
รวมไปถึงเอ็นจีโอ ชมรม สมาคม การก่อความรุนแรงและการก่อการร้าย เป็นต้น  

นักรัฐศาสตร์ จึงต้องมีคุณสมบัติที่ดูมีความเป็นวิชาการ มีความเป็นนักคิด มีความเป็นพลวัตรและจะต้องมีความโดดเด่น
ในหลายด้านหลายประการได้แก่ การมีจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์ (analytical mind) ที่สามารถเรียนรู้ เข้าใจและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้ ปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีความสลับซับซ้อน 
จนแยกจากกันไม่ออกความสามารถในการวิเคราะห์อาจจะเกิดขึ้นโดย  ดังนั้นในการศึกษารัฐศาสตร์ เราควรจะเน้นให้ผ่าน
กระบวนการฝึกฝนทางการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง  เพ่ือเป็นการสร้างแนวความคิด (conceptualization) 
ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด ของการวิเคราะห์ปัญหาในขั้นต่อไป การสร้างแนวความคิด อาศัยทักษะแห่งการคิด การตั้ง
ค าถาม การใช้ทฤษฎีการแสวงหาค าตอบ ด้วยข้อมูลและตรรกะเหตุผล ที่สอดคล้องต้องกัน รวมทั้งการวิเคราะห์หาจุด เด่นและ
ข้อด้อยของการสร้างแนวคิดที่เป็นระบบ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือการจะเป็นนักรัฐศาสตร์นั้น จะต้องไม่อคติหรือเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง  
ต้องยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้องน าความรู้ออกมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ปฏิรูป
สังคม  รัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  คือ  เป็นการผลิตคนให้มีความรอบรู้  มีความคิดความส านึกต่อสาธารณะ  ค านึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักส าคัญ  เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาถึงการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งยังไม่
สามารถที่จะหาทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม หรือหลักการที่จะมีรูปแบบการปกครองที่ ดี 
หรือมีรัฐบาลที่ดีที่สุด 

 



๑๒๒๔ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน. แนวการศึกษารัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ๒๕๔๖. 
รองศาสตราจารย์ด าริห์ บูรณะนนท์, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน, กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์นิติธรรม. 

๒๕๔๙. 
เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์. หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], ๒๕๑๕ 
ศ.พิเศษ.ดร. จิรโชค (บรรพต) วีระสย และคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑. 
จรูญ สุภาพ. การเมือง. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔. 
ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร. รฐัศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ. 
 
 
 

 
 
 



๑๒๒๕ 
 

ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการไทย 
Good governance and Good governance 

 
นางสาวพัชรินทร์   อยู่เย็น 

Miss Phatcharin  Yooyen 
 

บทคัดย่อ 
  

การบริหารราชการของไทยในปัจจุบันนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบราชการเป็นการบริหารงานขององค์การขนาดใหญ่มี
ความสลับซับซ้อน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ขาดความโปร่งใส จึงต้องให้ความส าคัญกับระบบราชการ เนื่องจากระบบราชการไทย
เป็นสถาบันทีมีความส าคัญต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศไทย  

บทความนี้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์การ ได้แก่ (๑) หลักนิติธรรม (๒) คุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักการมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดขอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังให้ระบบ
ราชการของไทยมีการบริหารกิจการที่ดี น าไปสู่การเป็นองค์การที่มีสุขภาพด ี(Organizational Health)    
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล การบริหารราชการไทย  

 
Abstract 

  At present , Bureaucracy in Thailand is steted for a system of government in which most of 
complex , corruption and non-transparency.T herefore,this article is written to suggest the approach of Thai 
Bureaucracy development. Good governance consists of 1. Rule of raw  2. accountability 3. transparency 4. 
Participatory 5.responsibility and officiency to apply the administration and development for Organizational 
health 
Keywords : Good governance Bureaucracy 
 
๑.บทน า 
 การบริหารราชการไทยในปัจจุบันนั้น หลักธรรมาภิบาลมีบทบาทส าคัญและทุกภาคส่วนให้ความสนใจกับหลักธรรมาภิ
บาลมากขึ้น เนื่องจากการบริหารงานของระบบราชการของไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบราชการของไทยนั้นเป็นองค์การที่มี
ขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อน การท างานมีความล่าช้า อีกทั้งประชาชนยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบราชการและการ
บริหารงานของรัฐยังท างานไปเรื่อย ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีทิศทาง ตอบสนองความคุ้มค่าต่อประชาชนผู้เสียภาษี จึงเกิดค าถามที่ว่า
ภาครัฐควรจะด าเนินการอยางไร เพ่ือหาค าตอบในเรื่องนีแ้ละสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารงาน  

การบริหารงานราชการของไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงน าหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดีนั้นน ามาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานของข้าราชการและการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส มีจิตส านึกในการท างาน มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย มีศีลธรรม และจริยธรรมในการ
ท างาน ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระการท างานของ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานภาครัฐได้นั้น จึงต้องมีการบริหารกิจการที่ดี ที่
เน้น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า เป็นกติกาในการท างานร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้น าและข้าราชการ เชน ความโปรงใส ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ เปนตน การมี
การจัดการที่ดีจะชวยให้เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี (Organizational Health)  ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้นจึงเป
นหลักในการบริหารและพัฒนาของระบบราชการไทยอย่างยั่งยืน 
๒. การบริหารราชการคือ 
 ค าว่ า  “การบริห ารราชการ” ในภาษาไทยนั้ น ตรงกับค า ในภาษาอังกฤษว่า  “Public Administration”  
 การบริหาร (Administration) หมายถึงความพยายามในการที่จะร่วมมือกันด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าที่วางไว้ 
 ราชการ (Public) หมายถึง ข้าราชการหรือกิจการต่างๆที่รัฐพังปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับราชการพลเรือน และ
ราชการทหารของฝ่ายบริหาร รวมกิจการต่างๆของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการด้วย (สมาน รังสิโยกฤษฏ์ ,๒๕๔๖ :  ๕) 
 ดังนั้น การบริหารราชการ (Administration)  คือการก าหนดนโยบายและทิศทางในการปกครองประเทศในด้านต่างๆ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐได้ก าหนดไว้ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศ 
 
๓. หลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
  หลักการบริหารราชการแผ่นดินของไทย มี อยู่ ๓ หลักคือ 
  หลักการรวมอ านาจปกครอง ( Centralization ) เป็นหลักที่ใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการ ได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆในส่วนกลาง 
  หลักการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เป็นหลักท่ีใช้ในการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค โดยใช้เฉพาะใน
กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องมีการแบ่งหรือมอบอ านาจในการบริหารราชการบางอย่างจากส่วนกลางไปให้หน่วยราชการหรือ
ตัวแทน (Agent) ของส่วนกลางที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาคของไทย ได้แก่ จังหวัด กับ อ าเภอ   

 หลักการกระจายอ านาจ ( Decentralization) เป็นหลักที่ใช้ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
โดย โดยการกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจในการด าเนินกิจการบางอย่างไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไปด าเนินการ
โดยตนเอง 
 
๔. การจัดระเบียบการบริหารราชการไทย 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบั น รัฐบาลได้ออกกฎหมายการปกครองขึ้นมา คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 



๑๒๒๗ 
 

 
การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕ ได้ก าหนดให้มี กระทรวงและส่วนราชการที่มี

ฐานนะเป็นกระทรวง จ านวน ๒๐ แห่ง คือ 
(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวงกลาโหม 
(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงการต่างประเทศ 
(๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (จัดตั้งใหม่) 
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันของมนุษย์ (จัดตั้งใหม่) 
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๘) กระทรวงคมนาคม 
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จัดตั้งใหม่) 
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จัดตั้งใหม่) 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน (จัดตั้งใหม่) 
(๑๒) กระทรวงพานิชย์ 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม  
(๑๕) กระทรวงแรงงาน (เปลี่ยนชื่อ ) 
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปลี่ยนชื่อ) 
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๙) กระทรวงสาธารณะสุข 
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
สุเทพ เอ่ียมคง ได้อธิบาย การจัดระเบียบบริหารราชการไทย ไว้ดังนี้ 

 (๑)     ระเบียบการบริหารราชการส่วนกลาง  ใช้หลักการรวมอ านาจโดยให้อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

(๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค   ใช้หลักการแบ่งอ านาจ โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอ านาจ แล้วแบ่ง
อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติของ
ภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อ
นโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84


๑๒๒๘ 
 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี ๒ ระดับ ดังนี้  

๑. จังหวัด เป็นหน่วยราชการที่ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประกอบขึ้นด้วยอ าเภอหลาย
อ าเภอหลาย อ าเภอ การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติในจังหวัดหนึ่ง ๆ มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง และกรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่านบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ อาจจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคณะปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้นเรียกว่า คณะกรมการจังหวัด
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด 
อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด รองผู้บังคับการต ารวจซึ่งท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้ก ากับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด แล้วแต่กรณีและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง และทบวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและ
เลขานุการให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้ 

(๑) ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้นมีหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด 

(๒) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ๒. อ าเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาครองจาก
จังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนจังหวัด การจัดตั้ง ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ กระท าได้โดยตราเป็น พระราช
กฤษฎีกา มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบการบริหารราชการของอ าเภอ 
นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่งกระทรวงต่าง ๆส่งมาประจ า
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ 

(๓)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อย่างอิสระ โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน กิจกรรมที่ท าได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุน
กิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีรูปแบบ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) สุขาภิบาล และ (๔) ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ กล่าวว่า การจัดระเบียบบริหารราชของไทย โดยภาพรวมแล้วมีลักษณะโน้มไปในทางรวมอ านาจ
ปกครองมากกว่าการกระจายอ านาจปกครองเพราะนอกจาก กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ได้จัด
ระเบียบราชการบริหารแบบรวมอ านาจปกครองแล้ว การปกครองส่วนภูมิภารในท้องที่ต่างๆทั่วป ระเทศ มีข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางเป็นตัวแทนประจ าอยู่ในเขตการปกครองดังกล่าว 

สรุปได้ว่าการจัดระเบียบการบริหารราชการทั้ง ๓ ส่วนนี้ ได้แก่  
(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง ๓ ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน อันครอบคลุมไปถึง
การก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ การอ านวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม
กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และส าหรับประเทศไทยนั้นได้ยึดหลักการรวมอ านาจไว้ที่
ส่วนกลางและหลักการแบ่งอ านาจไปให้ส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด เนื่องจาก รัฐบาลได้ใช้หลักการรวมอ านาจและหลักการแบ่ง

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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อ านาจผสมผสานกันไป ท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ทุกส่วนของประเทศโดยผ่านตัวแทนของตนในส่วนภูมิภาค มีผลท าให้
การบริหารประเทศมีเอกภาพและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
๕.แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการไทย 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การบริหารราชการของไทยนั้นมีความสลับซับซ้อนเพราะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ จึงท าให้
การบริหารราชแผ่นดินของไทยยังไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง จึงเกิดค าถามถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยนั้นตอบสนองเจตนารมณ์ของเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการบริหารได้
หรือไม่ การทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ ขาดความโปร่งใส ปัญหาต่างๆเหล่านี้ จึงต้องมีแนวทางในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance ) มาประยุกต์เป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาการบริหารราช
ของไทยและพัฒนาระบบราชการไทยควบคู่ไปด้วย เพ่ือมุ่งหวังให้การบริหารราชการของไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน น าไปสู่การเป็น 
องค์กรที่มีสุขภาพดี หรือ (Organizational Health)    

จิรประภา อัครบวร ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (อ้างถึงในชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
,๒๕๕๒)  จิรประภา อัครบวร ได้อธิบายสุขภาพขององค์การ ในผลงานเขียนเรื่อง  องค์การสุขภาพดีคืออะไร   คุณลักษณะของ
องค์การสุขภาพดีว่าเป็นองค์การที่มีความสามารถในการประกอบการและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเมื่อมี
ปัญหามารุมเร้า ไม่ว่าเป็นปัญหาภายในหรือจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  องค์การจะยังสามารถด ารงอยู่ได้ อันเปรียบได้
กับการมีสุขภาพดีของมนุษย์ที่หากแม้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน  ร่างกายของมนุษย์ก็ยังจะสามารถรองรับหรือด้านทานโรค
นั้นได้  บริบทของสุขภาพองค์การที่จิรประภาได้น าเสนอไว้นี้  ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แวดงวงวิชาการและการบริหารได้เห็นว่า 
องค์การที่มีสุขภาพดีนั้นมิได้เป็นเพียงอุดมการณ์เท่านั้น หากแต่ยังพึงได้รับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
องค์การ (Concept of Organization Development) เพื่อให้องค์การสามารถเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้  โดยประการนี้ 
สุขภาพองค์การ จึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่เรียกกันว่า  การวินิจฉัยองค์การ   

ดังที่กล่าวมาข้างต้นองค์การก็เปรียบเสมือนกับร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องการมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น สิ่งต่างๆนี้ก็เหมือนกับระบบราชการของไทยต้องพัฒนาเป็นเป็น
องค์การที่มีสุขภาพดี เช่น ข้าราชการมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึก โปร่งใส ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนให้ระบบราชการพัฒนา ผลที่ได้ก็จะเกิดกับความคุ้มค่าต่อภาษีของประชาชนและสามารถพัฒนาประเทศให้มีความ
เป็นเลิศได ้

๑. แนวทางในการบริหารราชการของไทยตามหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลหรือ good governance ในความหมาย กว้างๆ แล้ว เป็นค าที่มีความหมายถึงการปกครองหรือการบริหารที่ดี ที่มุ่ง 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองค์กรนั้น แต่หากพิจารณาให้แคบเข้า ค าว่า “ธรรมาภิบาล” หรือการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมาจากค าว่า “ธรรม” + “อภิบาล” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า good 
governance ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายว่า อภิบาล หมายถึง วิธีการใช้อ านาจเพ่ือบริหาร  ธรรมาภิบาล เป็นหลักการ
บริหารการปกครอง ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม  (ปธาน 
สุวรรณมงคล,๒๕๕๘ :๓-๔) 
   
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ ๖ ประการดังนี ้

๑. หลักนิตธิรรม  
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๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักความรับผิดชอบ 
๔. หลักความคุ้มค่า 
๕. หลักความมีส่วนร่วม 
๖. หลักความโปร่งใส 

๒. ความส าคัญของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ  

ปธาน สุวรรณมงคล กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้  มิติของภาครัฐ ช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับ 
ประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุง กระบวนการท างานให้มีความรวดเร็ว และประหยัดทั้ง
เวลาและงบประมาณ มีความคุ้มค่ามากขึ้นซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มี
ผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกุล่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
(ถวิลวดี บุรีกุล,๒๕๕๘ : ๗) 

 

หลักของนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นกรอบและ
กติกาของสังคม ถ้าผู้มีอ านาจในระบบราชการ ข้าราชการ บุคลากร จะใชกฎหมายตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชนของตนเองและ
พวกพอง มากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในคามถูกต้อง มีคุณธรรม เช่น ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทน เคารพในสิทธิของผู้อื่น  

หลักความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบชอบต่อประชาชนและสังคม มีความกระตือรือร้นในการท างาน ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่พึงได้รับ 

หลักความคุ้มค่า เป็นหลักการสร้างจิตส านึกของข้าราชการ ของหน่วยงานในการใช้อ านาจที่มีอยู่ใหคุ้มค่า มุ่งหวังเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนปละรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า
ที่สุด ลดขั้นตอนในการท างานและการให้บริการประชาชน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

หลักความมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของ
ภาครัฐได้ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนสามารถเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารที่เกิดการพัฒนาได้ 

หลักความโปร่งใส เป็นหลักความโปร่งใสเป็นการสร้างความพึงพอใจในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของรัฐ 
จากประชาชน ซึ่งในการท างานของระบบราชการนั้น มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ 
ความโปร่งใสจะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการของไทย 

 

๖.บทสรุป  
การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การทุจริต

คอรัปชั่น  ความคุ้มค่า จิตส านึกในความรับผิดชอบ ความโปร่งใส อีกท้ังประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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และการด าเนินงานต่างๆของภาครัฐ มีการใช้หลักนิติธรรมควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม คือ มีทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ ข้าราชการมี
จ าสึกนึก มีคุณธรรม การด าเนินงานและการปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายที่ภาครัฐก าหนดไว้ได้ 

การบริหารราชการของไทยนั้นผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจในงานที่ท า มีความเพียรพยายาม
เอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่อง มีความรอบคอบ การบริหารและระบบราชการของไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่คู่กับคน
ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ มุ่งหวังการน าระบบราชการให้เป็นองค์การที่มีสุขภาพดี 
(Organizational Health) เรื่องสุขภาพขององค์กรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจในแง่ของการบริหารและ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 

การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญ
ในอันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ  ดังนั้น การ
บริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุม
ถึงหน้าที่ในการบริหาร อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะ
ครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณที่ผู้บริหารทุกๆ องค์การ
จะต้องมีเพ่ือให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างาน 

 
ค าส าคัญ: แนวคิด, ทฤษฎี, การบริหาร 

 
Abstract 

 
Management is one of the eminent or important and essential parts of the organization's operation system. It is 

also called a great tool to point out success, failure and efficiency as well as the inefficiency of the agency. It is 

an indicator of progress too. Management has a collaborative nature of individuals in the organization; therefore, 

it plays an interesting role for the organization. Not only for the organization but also management is applicable 

and necessary for the society too to be practically applied for the day to day life. The concept of management 

covers the administrative functions, including organizational planning, ordering or assignment, coordination, 
reporting and budgeting etc. In addition, the key elements of the management process are consists of an exact 

purpose, an administrative resources, ‘there is synergy and performance Effectiveness management’. The 

management theories like Participatory management And strategic management use for the organizational 
planning and the Personnel management is apply for the acts such as ordering, coordination, reporting and 
budgeting etc. that create and make the organization bring systematically workable. It is also brings the good 

effects of the done works.  
Keywords: concept, theory, management 
 
๑. บทน า 

การบริหาร เกิดขึ้นควบคู่กับสังคมมนุษย์ และพัฒนามาเป็นล าดับ  ในระยะแรก อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสามัญ
ส านึก เช่นในครอบครัว  หมู่บ้าน  วัด  ชุมชน และอ่ืนๆ   ต่อมาเมื่อโลกมีความเจริญขึ้น สภาพแวดล้อมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  
มนุษย์จึงมีความจ าเป็นต้องร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม  มีการดูแลควบคุม  การแบ่งสรรงาน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์วางไว้ 
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ก่อน คริสตวรรษที่  ๑๘  แนวความคิดทางด้านการบริหารยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ลักษณะการท างาน
มีการใช้อ านาจ และอ านาจหน้าที่ (Power and  Authority)  ของผู้เป็นใหญ่ หรือผู้ปกครองเจ้าของทรัพย์สิน หรือนายทุน  ซึ่งไม่
ค านึงถึงเหตุผลหรือหลักการ กฎเกณฑ์ใดๆ ถือเป็นแนวความคิดด้านการบริหารจัดการในยุคนั้น 

 จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกาและยุโรป ระหว่างคริสต์วรรษที่ ๑๘  การผลิตเปลี่ยนจากสภาพ
ครัวเรือนมาเป็นโรงงาน   มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์การ องค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น ด าเนินการแบบธุรกิจ มีสภาพเป็นบริษัท และมี
กฎหมายคุ้มครอง   เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการไม่เจริญเท่าที่ควร การบริหารจัดการตั้งอาศัยเวลาในการพัฒนา การศึกษา
วิชาการบริหารอยู่ในรูปการจัดการทางธุรกิจจ ากัดในหลักเศรษฐศาสตร์   ต่อมามีการศึกษารูปแบผสมผสานวิชาการ มีการน า
ศาสตร์ ทฤษฎีต่างๆ  มาศึกษาร่วมกัน จึงท าให้การบริหารมีกฎเกณฑ์ และหลักการ และน าไปใช้อย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนา
สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในบทความนี้ผู้เขียนขอน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 
๒. ความหมายการบริหาร  

การบริหาร จ าเป็นต้องมีการบริหารที่ดีซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหาร เพราะการ
บริหารเป็นศาสตร์.และศิลปะ.(Science.and.Arts).ที่จะช่วย   ให้การบริหารประสบความส าเร็จ กล่าวคือ การบริหารศาสตร์จะ
ช่วยเป็นหลักวิชาการที่ระบุไว้อย่างแน่นอน.ชัดเจน.สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริง.และเป็นศิลปะเนื่องจากการน าไปใช้ให้ เกิดผล
นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกและทดลองใช้ซ้ าอีกในสถานการณ์ต่างๆ จนเชี่ยวชาญจนสามารถใช้งานได้ทันที  เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ.เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความ
มีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน.ดังนั้น.การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิต.
ของมนุษย์ในสังคม.มีนักบริหาร.และนักวิชาการมากมายหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะซึ่งพอสรุปได้
ดังนี้ 

กิตติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูป
นัย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันประสบผลส าเร็จ๑ 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ.มหาวิทยาลัยรามค าแหง.ได้กล่าวถึง.แนวคิดของ ฟาโย.(Henry.Fayol).นักวิชาการ
เหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส.ผู้เป็นต้นก าเนิดในการเสนอ      องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ที่เรียกว่า 

POCCC ไว้ดังนี้๒ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจในอนาคต 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าที่ โดยการผสมผสาน

ระหว่างวัตถุ คน และเงิน 
๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามที่ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งการ

บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนให้เกิดการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้การท างานส าเร็จ 
๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

จันทรานี  สงวนนาม ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ 
คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานโดย

                                         
๑ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๔. 
๒.คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ,.สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ,.(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๙),.หน้า ๙. 
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ลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม (Science) ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้า
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน
ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)๓ 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมาย          และจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๔ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ การบริหาร หมายถึง กระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหาร
รัฐกิจนั้น หมายถึง การน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ 

๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือปฏิบัติตามล าดับ วาง
แนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร      โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง.ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน   พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับ
ชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว 
รวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น 
ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน และการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์และพิจารณาโดย
รอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง .ๆ.ใน
องค์การ.เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ.ไม่มีการ    ท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน.สามารถท างานและประสานงาน
ให้เกิดความกลมกลืนกัน             เพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการ
บ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการใน
การจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๕ 

ธีรวุฒ.ิบุญยโสภณ.และวีระพงษ์.เฉลิมจิระรัตน์.ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่ง
ภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๖ 

ธณจรส พูนสิทธิ์.ได้กล่าวว่า.การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้น.อันประกอบด้วยการวางแผน.
(Planning).การจัดองค์การ.(Organizing).การอ านวยการ(Actuating).และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น๗ 

                                         
๓.จันทรานี สงวนนาม,.เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา-ระดับสูง, ๒๕๓๖, หน้า ๔. 
๔ ชาญชัย อาจิณสมาจาร, ศัพท์การบริหารการศกึษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘. 
๖ ธีรวุฒิ.บุญยโสภณ.และวีระพงษ์.เฉลิมจิระรัตน์,.องค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า 

๑๒. 
๗ ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร,.(กรุงเทพมหานคร:.สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 



๑๒๓๕ 
 

ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้น าของกลุ่ม ซึ่งจะต้อง
จัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ และ
ขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด๘ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting 
things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่จะตามมา
ในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล.เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

๒. O.คือ.Organizing.หมายถึง.การจัดองค์กร.เป็นการก าหนดโครงสร้างความ สัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองค์กร.มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓. S.คือ.Staffing.หมายถึง.งานบุคลากร.เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่.การพัฒนา 
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. D.คือ.Directing.หมายถึง.การอ านวยการ.เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน.ผู้บริหารต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

๕. C.คือ.Controlling.หมายถึง.การก ากับดูแล.เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร .
รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๙ 

พระเมธีธรรมาภรณ์.(ประยูร ธมฺมจิตฺโต).กล่าวว่า.การบริหาร.หมายถึง.ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืน.ซึ่งนักบริหารมีหน้าที่ในการวางแผน.จัดองค์กร อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ.ให้ด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้.หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่.๕.ประการ.คือ.การวางแผน.(Planning) การจัดองค์การ.
(Organizing).การแต่งตั้งบุคลากร.(Staffing).การอ านวยการ.(Directing).และการควบคุม.(Controlling).แม้ว่าหน้าที่ของนัก
บริหารทั้ง.๕.ประการ.จะถูกก าหนดโดยนักวิชาการสมัยใหม่ก็ตาม.แต่เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้ว.คนไทยเราก็บริหารบ้านเมืองแบบ
นี้มานานแล้ว.หน้าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององค์การตั้งแต่สมัยโบราณ๑๐ 

พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ 
ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด 
ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๑ 

พิทยา.บวรวัฒนา.กล่าวว่า.การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ.ไปปฏิบัติให้เกิดผล.ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ  ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้๑๒ 

มัลลิกา. ต้นสอน.ได้ให้ความหมายของการบริหาร.(Administration).ว่าหมายถึงการก าหนดแนวทาง.หรือนโยบาย.
การสั่งการ.การอ านวยการ.การสนับสนุน.และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๑๓ 

                                         
๘ ธงชัย.สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร:.ไทยวัฒนา-พานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 
๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หน้า ๓ - ๕. 
๑๐ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๒-๓.   
๑๑ พะยอม.วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร:.พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖. 
๑๒ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๒.  
๑๓ มัลลิกา  ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เอกซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 



๑๒๓๖ 
 

วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดย
อาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๑๔ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  กล่าวว่า กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น โพสด์คอร์บ.(POSDCoRB).เกิดจาก
แนวคิดของลูเธอร์.กูลิค.(Luther.Gulick).และลินดอล เออร์วิค(Lyndall.Urwick).ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ.
ได้แก่ .การวางแผน .(Planning)    การจัดองค์การ.(Organizing).การบริหารงานบุคคล .(Staffing) การอ านวยการ .
(Directing).การประสานงาน .(Coordinating).การรายงาน .(Reporting).และการงบประมาณ .(Budgeting).   ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี .ฟาโยล.(Henry.Fayol).ประกอบด้วย            ๕.ประการ.ได้แก่.การวางแผน.
(Planning).การจัดองค์การ.(Organizing).การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน.(Coordinating).และ การควบคุม
งาน.(Controlling).หรือรวมเรียกว่า พอคค์(POCCC)๑๕ 

สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา.(American.Association.of School.Administration) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่
ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า 

๒. การแสวงหา.และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์.(Allocation).หมายถึง.การแสวงหาก าหนดตัวบุคคล.และ
วัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน.เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมก าลังบ ารุง.(Stimulation).หมายถึง.การบ ารุงขวัญ.กระตุ้น.และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ.เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน.(Co.–.ordination).หมายถึง.การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานพบปะ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน 
โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการปฏิบัติงาน 
แ ล ะ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น  เ พ่ื อ ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ทุ ก ร ะ ย ะ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ขั้นสุดท้ายเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย เพ่ือ

เปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๒๒ 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๗ 
สิรภพ เหล่าลาภะ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร 

มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า 
บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อม
หนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป ๒) ค า

                                         
๑๔ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๑๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น และไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙. 
๑๖ สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา อ้างในธีระรัตน์ กิจจารักษ์,.เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา,.(บัญฑิต

วิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 
๑๗ สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 



๑๒๓๗ 
 
ว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration.แปลความหมายคือ.การปกครอง ด าเนินการ 
อ านวยการ จัดการ จัดให้ ส่งเสริม และบ ารุง๑๘ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารหมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๙ 

สมคิด บางโม ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๒๐ 

สมยศ นาวีการ ได้ให้ทัศนะว่า การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหาร
ว่าต้องกระท าอะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการกระท าของ

พวกเขาได้๒๒ 
สมพงษ์ เกษมสิน ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มา

ประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหาร
ได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน 
การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมี
เหตุผล๒๒ 

สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการ 
เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน๒๓ 

เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง๒๔ 
 คูนส์และไวฮ์ริช (Koontz & Weihrich) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวน การออกแบบและการด ารงรักษา
ไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคล ที่จะร่วมมือกัน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดพ้ืนฐานที่ต้องการพอขยายความได้ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการใน การวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล 
๒. การจัดการทุกชนิดในองค์กร 
๓. ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับชั้น 
๔. ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน.พยายามสร้างสิ่งต่างๆ.ให้สูงกว่ามาตรฐาน 
๕. การจัดการนั้นเกี่ยวข้องกับผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๕ 

                                         
๑๘ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๑๙ สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), 

หน้า ๑๒. 
๒๐ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
๒๑ สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
๒๒ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, ๒๕๑๔), หน้า ๓. 
๒๓ สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:.พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๒๔ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๓.  
๒๕ Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York: McGrew Hillbook, 1991), p. 4. 



๑๒๓๘ 
 

ไซม่อน (Herbert.A..Simon) กล่าวว่าการบริหารหมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น
ผลส าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือก๒๖ 

ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Drucker) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็น
ผู้ท า๒๗ 

โมลแมน (Moehlman) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการทุกอย่างที่ต้องการท าให้
นโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล๒๘ 

ยอร์ช (George).ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า กระบวนการที่ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การ

ด าเนินงาน และการควบคุมเพ่ือให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร๒๒ 

ลูเธอร์.กูลิค.(Luther.Gulick).ได้ให้ทัศนะว่า.การบริหารเป็นศาสตร์.สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับ
ผู้บริหารว่าต้องกระท าอะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการกระท า

ของพวกเขาได้๒๒  
ลูเธอร์.กูลิค.และ.ลินดอล.เออร์วิค.(Luther.Gulick.และ.Lyndall.Urwick) น าเสนอกระบวนการบริหารงาน.๗.

ป ร ะ ก า ร . เ รี ย ก โ ด ย ย่ อ ว่ า .“ POSDCoRB” . เป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร  บ ริ ห า ร ง า น ที่ น า เ ส น อ ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ .
“Papers.on.the.Science.of.Administration”.ในปีพ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วนของงานให้
เหมาะสมและลงตัว  

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างานและการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและ
ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามส่วนงานต่างๆ 
ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน  

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารงานและสมาชิก
ของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

                                         
๒๖ ไซม่อน (Herbert A. Simon) อ้างในเติมศักดิ์ ทองอินทร์, ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหาร-รัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
๒๗ ปีเตอร์.เอฟ.ดรักเกอร์.(Drucker).อ้างในธงชัย.สันติวงษ์,.องค์การและการบริหาร,      พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : 

คอมแพคท์พริ้นท์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๑-๑๒. 
๒๘ โมลแมน.(Moehlman).อ้างในชาญชัย.อาจิณสมาจาร,.การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพ- มหานคร : การศาสนา, ๒๕๒๗), หน้า 

๗. 
๒๙ ยอร์ช (George) อ้างในประดิษฐ์ บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการ-อาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ, 

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย-นเรศวร, ๒๕๓๘), บทคัดย่อ. 
๓๐ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๑๒๓๙ 
 

๗..งบประมาณ.(Budgeting).หมายถึง.การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึงการจัดสรร

งบประมาณและการจัดท าบัญชี๒๒ 

สรุปได้ว่า จากความหมายและค าจ ากัดความท่ีนักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวมานี้    พอสรุปได้ว่า การบริหารเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ 
หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความ
เจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ        มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นัก
บริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึ งความสามารถของนักบริหาร
และการเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ 
ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
 
  

                                         
๓๑ Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration,   (New York :  Institute of 

Public Administration, 1937), p. 37-38.   



๑๒๔๐ 
 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
จากความหมายของการบริหาร จึงเป็นการน าความรู้อันเกิดจากทักษะในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดและหลักการของศาสตร์และศิลป์ผสมผสาน
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่น ซึ่งจะท าให้การบริหารด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบเอกสารปรากฎว่า.มีผู้ให้
แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

เด่น  ชะเนติยัง ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ 
การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ .(knowledge).มีหลักเกณฑ์.
(principle).และทฤษฎี.(theory)     ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับ         
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหาร
แต่ละคนที่จะน าความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่อง
ศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๓๒ 

เติมศักดิ์.ทองอินทร์.ได้เขียนถึงหลัก.POSDCoRB.ในหนังสือความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ.ไว้ว่า.การบริหารรัฐ
กิจได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับการกล่าวถึง
เสมอและถือเป็นจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ.คือ.ผลงานการเขียนของ.Luther.Gulick.and.Lyndall.Urwick.ในปี ค.ศ.1937.
ชื่อหนังสือ.Papers.on.the.Science.of.Administration.ซึ่งมีการเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑ์การบริหารขึ้นมาจน
เป็นที่โด่งดัง.และต่อมา.Gulick.ได้พัฒนาปรับปรุงอักษรย่อหลักการบริหารเป็น ๗ ตัวโดยได้มาจากงานวิเคราะห์ของ.Henry 
Fayol.และกลายเป็นอักษรย่อต้นบัญญัติทั้ง.๗.อันหมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร อักษรย่อมีดังนี้ 
POSDCoRB (พอสด์คอร์บ)๓๓ 

ทองหล่อ เดชไทย ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยัง
เสนอว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน 
คือ ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ”  ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า 
“การบริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้๓๔ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช เขียนในหนังสือเรื่อง การจัดการสมัยใหม่ว่า แนวคิดทางการบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล ผู้เป็น
บิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ (Operational management.theory).หรือบางท่านก็ถือกันว่าเป็นบิดาของการ
บริหารจัดการสมัยใหม่.เชื่อว่า การบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะ และสนใจศึกษาองค์การโดยรวมและมุ่งเน้นที่กิจกรรม      การ
จัดการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมห้าอย่างคือ การวางแผน (Planning),.การจัดองค์การ(Organizing),.การบังคับบัญชา 
(Commanding),.การประสานงาน (Coordinating),.และการควบคุม (Controlling).หรือ.POC.พบว่าพนักงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องมาจากการมีความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน การตระหนักในมิตรภาพและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นวิถีทางที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในองค์การ๓๕ 

ประพันธ์ สุริหาร ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยใช้คนอ่ืน เป็นความ
ถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ

                                         
๓๒ เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ๒๕๓๓), หน้า ๕๒. 
๓๓ เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ, หน้า ๓๗.  
๓๔ ทองหล่อ  เดชไทย, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), 

หน้า ๕. 
๓๕ เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๘. 



๑๒๔๑ 
 
ความส าเร็จขององค์กรที่ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ และได้ขยายความ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารตามเป็นแนวคิดของ Gulick.ว่ากระบวนการบริหาร ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมหรือเรียกว่า 
POSDCoRB๓๖ 

สมคิด  บางโม  ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และต้องการอะไรจากการ

ด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาก
ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหาร การด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมาย
ก าหนดไว้แน่นอน 

๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน.(Money).วัสดุอุปกรณ์ (Material).และความสามารถในการ
จัดการ (Management).หรือ ๖Ms.ที่มีเครื่องจักร.(Machine).และตลาด.(Market).เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก
ขึน้ 

๓) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔Ms หรือ ๖Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าว
ได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่ เกิดขึ้นจริง ๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่
เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า บรรลุเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัย 
น าออกและรายได้ขององค์การ๓๗ 

สมยศ  นาวีการ ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานระยะยาว ขององค์การประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ จะมุ่งตรวจสอบ ประเมิน
โอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก และมุ่งตรวจสอบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง อุปสรร คภายใน 
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท๓๘ 

สมยศ  นาวีการ ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการ
และหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด.(one.best.way).อย่างไรก็
ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุก
ปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา          (case study) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่า
วิธีการใดท่ีสามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ๓๙  

สุพิณ เกชาคุปต์.ได้กล่าวถึง.การบริหารแบบมีส่วนร่วม.(Participation Management).เป็นแนวทางการบริหาร ที่
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด   การวางแผน และการตัดสินใจในงานต่างๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กร
                                         

๓๖ ประพันธ์ สุริหาร, ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแก่น.:.ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๘. 

๓๗ สมคดิ  บางโม, การบริหาร, หน้า ๖๒-๖๓. 
๓๘ สมยศ  นาวกีาร, การบริหารเชิงกลยุทธ,์ (กรุงเทพมหานคร.:.ส านกัพมิพด์อกหญา้, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒. 
๓๙ สมยศ  นาวกีาร, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร.:.บรรณกจิ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๙. 



๑๒๔๒ 
 
ใด ที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของพนักงาน ที่มีต่อความส าเร็จ
ขององค์การ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจ และรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซ่ึงเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง๔๐ 

เสนาะ  ติเยาว์ ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  
๑) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม 

คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างาน     ไม่ส าเร็จ สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ
จะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมาย
ได ้

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 
๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มี
คุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลา
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล หมายความว่า ท างาน
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่าย
ต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งาน
บรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยใน
โลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก  ๒ ข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมด
สิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการ
บริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถ
คาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น๔๑  

สุปรีชา กมลาศน์ อธิบายว่า แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบโดยเฮนรี่  ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐาน
ส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง.ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร.๕ ประการคือ 
การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็น
ตารางการบริหาร.เช่น.ทฤษฎีของลูเธอร์.กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน.ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย.ก าหนด
หน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า.POSDCoRB:.Planning.(การวางแผน).Organizing.(การจัดองค์การ) Staffing.(การจัดบุคคล
เข้าท างาน).Directing.(การสั่ งการหรืออ านวยการ).Coordinating (การประสานงาน).Reporting.(การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน).Budgeting.(การงบประมาณ)๔๒ 

                                         
๔๐ สพุณิ.เกชาคุปต,์.การจดัการปฏ ิบัติงาน,.(กรุงเทพมหานคร.:.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๙๒-๙๓. 
๔๑ เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑-๒. 
๔๒ สุปรีชา กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หน้า 

๒. 



๑๒๔๓ 
 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมายของมนุษย์จากแนวเดิม ซึ่งเป็นความคิดตาม
หลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอ่ืนๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า   การยึดมั่นในตัวตน (อัตตา) ท าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ท า
ให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคม ส่วนการละตัวตน จะท าให้คนเรามีความส านึกต่อสังคมได้มากข้ึน การละตัวตนจะต้องอาศัย
การจัดระบบสังคมเสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดท่ีผู้ปกครองซึ่งรักษาอ านาจของตนเนื่องจากตนมีฐานะที่
ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการบริหารที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล๔๓ 
ดังนี้ 

๑) ในการบัญญัติพระวินัย  มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุ แต่
พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช่สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ อย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตย จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ ท าให้ประชาชน
เกิดความเลื่อมใสและเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่า 
  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอ านาจประโยชน์ ๑๐ 
ประการ คือ เพ่ือความดีแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือข่มผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ 
เพ่ือป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่
เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพ่ือถือตามพระวินัย ๑”๔๔ 

๒) ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรงบริหารพระศาสนาด้วย
พระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมา
เมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้น และมีผู้ขอเข้าอุปสมบทในพุทธศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอ
บวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ใน
การท ากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็น
ต้น ซึ่งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรงก าหนดไว้นั่น เอง ส่วนการบริหาร  คณะสงฆ์ในรูป
องค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระวินัย แต่ก็ไม่ได้ขัดพระวินัย เป็นต้น 

๓) ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับสถาบันตุลาการทาง
อาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้เป็น     บรรทัดฐานแห่งการกระท าของบุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระท าหรือ
ความประพฤติ     ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม ฝ่ายอาณาจักมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง    ส่วนฝ่ายพุทธ
จักรมีวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดี หรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่
ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต 
เช่น ความผิดทางเพศ ส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด เป็นต้น 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์  ได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ 

                                         
๔๓ ปรีชา.ช้างขวัญยืน,.ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก ,.พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔๒-๔๓. 
๔๔ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐. 



๑๒๔๔ 
 

๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือปฏิบัติตามล าดับ วาง
แนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้น
แห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว 
รวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น 
ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน และการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์ และพิจารณาโดย
รอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ใน
องค์การ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท า งานประสานความ
กลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็ นการ
บ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการใน
การจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๔๕  

พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล กล่าวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐๔๖ ประการ คอื  
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้หน้าโดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ 

(Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set.Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop.strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้อง
ค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมี
การประสานงานกันอย่างดี 

๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing).หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

๔) การตัดสินใจ (Decision).หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะห์
ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕) การสั่งการ (Directing).หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดี 

๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการเป็นไปด้วยดี และราบรื่น 
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้น และด าเนินการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating).หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน
งาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ 
“จิตใจ” 

                                         
๔๕ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๔-๒๖.  
๔๖ พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร:.สถาบันราชภัฎ-นครปฐม, ๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 



๑๒๔๕ 
 

๘) การสื่อข้อความ (Communicating).หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพ่ือที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙) การรายงานผล (Reporting).หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิก
ของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public.Relation).แจ้งให้ประชาชน
ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 

วิโรจน์.สารรัตนะ.ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารควรประกอบด้วย.๔.ประการ๔๗ คือ 
๑) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมายและการตัดสินใจ เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่

จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒) การจัดองค์การ หมายถึง ก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
๓) การน า หมายถึง ความพยายามท าให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๔) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทาง

ที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง  
วิลเลียม.อูชิ.(William.Ouchi).ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร.คือ.ทฤษฎี.Z.โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของ

ธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และได้ท าการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร๔๘ ดังนี้ 
๑) การจ้างงานระยะยาว 
๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 
๖) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
๗) มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว  

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การสั่งการ 
การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ     ที่ผู้บริหารทุกๆ องค์การจะต้องมีเพ่ือให้การท างานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการท างาน 
 
  

                                         
๔๗ วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:            โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๔๘ William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971), p.283. 



๑๒๔๖ 
 
๕. บทสรุป 

การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญ
ในอันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่า ในครอบครัวองค์การใดย่อม
เกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหาร อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการ
บริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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ประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณที่ผู้บริหารทุกๆ องค์การจะต้องมีเพ่ือให้การท างานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการท างาน 
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ปัญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 

       พระครูอุทัยนิติธรรม 
        
 

บทคัดย่อ 
 
 พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ และเป็นศาสนาประจ า
ชาติ มีความส าคัญต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา 
ในฐานะท่ีเป็นศาสนาแห่งอิสระภาพที่สอนให้มีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
รักสงบ รักความเป็นไทย ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตค่านิยม  และวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติ ว่าด้วยการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดร้าง  และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของ
วัด ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหารการจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด  และก าหนดให้วัดเป็นนิติ
บุคคลและมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของ
วัดให้เป็นไปด้วยดี ในส่วนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) และ
วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชน
ประเทศชาติอย่างแนบแน่นและเพ่ือให้การบริหารของกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพ่ือความมั่นคงแห่งคณะสงฆ์ไทย 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ  , ศาสนสมบัติ  
 

ABSTRACT 
 Buddhism is the core of the lifestyle of the majority of Thailand. And a national 
religion Are important to society, Thailand As Religion Thailand's ancestors People 
respected Buddhist Thailand As a religion of freedom to teach liberal-minded, 
compassionate leniency. Complementary to each other peaceable love of Thailand. Not 
hurting each other It is the birthplace of civilization, culture. Life Values And this measure 
as a legal entity. For the sake of regime preservation ordinances of the measure the 
ecclesiastical property. Additional provisions on the treatment of religious properties 
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abandoned. And Sangha Act 2505, which is a tool for managing the assets of the temple 
and religious properties. Done good The management of the property and the property of 
the temple ordinances. And the temple as an entity and as a representative of the abbot 
of the monastery. The pastor is responsible for the maintenance and management of 
religious properties of the temples as well. In terms of management of religious properties 
are measured Regulation No. 2 (2511) and was a major Buddhist monastery. The institution 
of the country's ties with the country intimately, and to the administration of ecclesiastical 
affairs efficiently and effectively. And to the stability of the clergy Thailand. 
Keyword: Management , Ecclesiastical property 
 
๑. บทน า 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม เกิดปัญหาสังคม หลายฝ่ายต่างเร่งแก้ไข เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นสังคมที่มี
คุณภาพ มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักความสามัคคี มีความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรม และมีระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี โดยต่างหวังว่าการศึกษาจะเป็นกระบวนการช่วยสร้างคนให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงปัญหาสังคมใน
ที่นี้ จึงหมายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการท าผิดหรือละเมิดกฎหมายของคนในสังคม ซึ่งมีสาเหตุที่
แตกต่างอย่างชัดเจน  และปัญหาที่เกี่ยวกับตัวคนอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ  ซึ่งปัญหาระบบกฎหมายไทย
ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งได้รับการแก้ไขไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย ต่อมาปัญหาอ่ืน ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแต่ในประเทศที่พัฒนาได้วางระบบ
ต่าง ๆ ของสังคมไว้ดี มีความมั่นคง ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก็น้อย
กว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา และปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับระบบกฎหมายก็ย่อมมีน้อยกว่าเช่นกัน 

สาเหตุของปัญหา คือ สังคมไทยในการเมืองเป็นสังคมอ านาจนิยม ในสังคมแบบนี้ยึดหลักอ านาจคือ
ธรรม โดยความชอบธรรมถูกก าหนดโดยอ านาจปัจจุบันที่ผู้มีอ านาจมีอยู่ ดังนั้นระบบราชการและข้าราชการ
จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจและการใช้อ านาจ เหนือประชาชน  และความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ เป็น
สาเหตุส าคัญท าให้ข้าราชการผู้มีอ านาจเป็นเจ้าคนนายคน ซึ่งอุปถัมภ์ค้ าชู้ปกป้องและปกครองผู้อยู่ใต้
อุปถัมภ์ ท าให้สภาพกฎหมายไทยมีลักษณะให้อ านาจและเอกสิทธ์แก่ระบบราชการและข้าราชการ  และ
ปัญหาประการหนึ่งของประเทศที่ก าลังพัฒนา คือ สภาพโครงสร้างของระบบบริหาร และระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่สามารถพัฒนาและปรับตนเอง ได้ทันกับการผันแปรอย่างรวดเร็วของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวความคิดของนักกฎหมายซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กร อยู่
สถาบันต่าง ๆ ก็อาจปรับตนเองได้ไม่ทันกาลกับกฎหมายสาขาต่าง ๆ ที่รัฐได้ตราขึ้นมาใช้ 



๑๒๕๐ 
 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชน
ประเทศชาติอย่างแนบแน่น แนวคิดในเรื่องต่าง ๆ ทุกด้านในสังคม ไทยมีความสัมพันธ์มีรากเหง้ามาจาก
ความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น๑  ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซึ่งผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือท านุบ ารุงรักษา
วัดก็ยังประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ๒  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนด
แบบพิมพ์ต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้วัดใช้ คือ (๑) ทะเบียนทรัพย์สินของวัด  (๒) ทะเบียนทรัพย์สินจัดประโยชน์  (๓) 
ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย  (๔) แบบสัญญาต่าง ๆ  (๕) บัญชีรับจ่ายเงิน   (๖) บัญชีงบปี   (๗) ใบเสร็จรับเงิน  
และ(๘) กระดาษเขียนแผนผังวัด๓  

พฤติกรรมปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ศาสน
สมบัติและศาสนสมบัติกลาง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  เนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคล และวัดเป็นหน่วยงาน
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับ
วัดนั้น ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบัน
หรือองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์สูงสุด นอกจากนั้น วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความใน
มาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕๔ วัดจึงได้รับ
ความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ดังนั้น วัด
ทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเองมิได้ 
จ าเป็นต้อง มีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๕ การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นมี
ภาระกิจอยู่ ๖ ด้าน และเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารวัดและมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังนั้น 

                                                 
๑ สมบูรณ์  สุขสาราญ,  พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๗), หน้า ๑๕. 
๒ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 

และคาสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๓พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑๗-๔๒๖.  
๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 
 ๕ พระเทพปริยตัิสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หน้า ๑๖. 



๑๒๕๑ 
 
วัดจึงจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการวัดให้เรียบร้อยไปทุกด้าน ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นวัดทุก
วันควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด  แต่บางวัดอาจจะ
มีศักภาพไม่เท่าเทียบกัน วัดใหญ่ๆ มีการรับจ่ายเงินมากมีศาสนสมบัติบัติมาก วัดเล็กๆมีการรับจ่ายเงินน้อย
และมีศาสนสมบัติน้อย แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่หรือวัดเล็กก็จะต้องมีการจัดการศาสนสมบัติไปในแนวเดียวกัน 
ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติด้วยความเรียบร้อยปัญหาที่จะเกิดตามก็น้อยลงไปด้วย 
หรืออาจไม่เกิดปัญหาเลยก็ได้     
 วัดจะต้องแยกเงินของวัดออกเป็น ๒ ประเภท คือ เงินผลประโยชน์ ได้แก่เงินที่ได้มาจากการจัด
ประโยชน์ของวัดเช่น เงินค่าเช่า ค่าผาติกรรม ดอกเบี้ย ส่วนลด เงินค่าบ ารุง เงินค่าขายสิ่งของ เงินค่าชดเชย
เงินค่าปรับและเงินใดๆ ที่เป็นส่วนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด  และเงินการกุศล ได้แก่เงินที่มีผู้
บริจาคเจาะจงการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บริจาคเป็นค่าภัตตาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าก่อสร้างถาวรของ
เจ้าภาพเงินบ ารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเช่นนี้ 
 
๒. ปัญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและ 
ศาสนสมบัติกลาง 
 
 ๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 พระพุทธศาสนาในฐานะที่ เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยเป็นอย่างมาก   ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ด ารงอยู่ในฐานะหลักที่พ่ึงทางใจของชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธ 
ต่างได้ยึดถือหลักค าสอนเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และเป็นกรอบประเพณี วัฒนธรรมแสดงถึงความมี
สัญลักษณ์ความเป็นเอกภาพ บูรณภาพทางสังคม  วัด คือ สถานที่ส าคัญในฐานะศาสนสถาน เป็นแหล่ง
รวบรวมศาสนสมบัติ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ผู้มีบทบาท
หน้าที่ในการเผยแพร่ค าสอน สืบต่ออายุพุทธศาสนา พระสงฆ์ คือ บุคลากรที่ส าคัญ ศาสนาจะรุ่งเรืองด ารง
อยู่ได้ หรือตกต่ าล่มสลาย ย่อมขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ หรือ พุทธศาสนิกชน คือ ผู้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศาสนา โดยการผนึกก าลังศรัทธาอันเป็นส่วนน าพาให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งด้านศาสนพิธีต่าง ๆ  และ
แนวทางที่เกิดประโยชน์สองฝ่าย ผู้ปฏิบัติได้รับผลจริง ตามวัตถุประสงค์ และเกิดรูปแบบหรือเป็นศาสตร์ที่
ผู้อื่นสามารถยึดถือเป็นแนวทางได้  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ที่เรียกว่า 
กฎพระสงฆ์ขึ้นในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐ ฉบับ๖ ดังที่ปรากฎอยู่ในกฎหมายตราสามดวง 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ชุดแรก ที่ปรากฏหลักฐานอยู่ถึงปัจจุบัน ในการตรากฎหมาย

                                                 
๖ สิริวัฒน์  ค าวันสา,  สงฆ์ไทยใน ๒๐๐ ปี เล่ม ๑,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีอนันต์,  ๒๕๔๒), 

หน้า ๑๓. 



๑๒๕๒ 
 
คณะสงฆ์โดยส่วนรวม ทรงมีพระราชประสงค์ที่ส าคัญคือ เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ประพฤติปฏิบัติ
ตนเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ให้พระราชาคณะ เจ้าอธิการ และเจ้าหน้าที่สังฆการี ท าการก ากับดูแลและ
ลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ตามสมควรแก่โทษหนักเบา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ รวมทั้งที่
ทรงตราไว้ในกฎพระสงฆ์นี้ด้วย และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในรัชกาล
ปัจจุบัน) ได้ทรงพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๗  และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
เพ่ือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ 
 กฎหมายของคณะสงฆ์ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่เก่ียวข้องกับการคณะสงฆ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ปัจจุบัน) การปกครองคณะสงฆ์ไทย กฎหมายคณะสงฆ์ไทย ฉบับปัจจุบันว่าด้วยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ฉบับปัจจุบันเรียงตามล าดับมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ  เพ่ือเป็นการคุ้มครองที่ศาสนสมบัติกลางอันเป็นทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษผู้ที่หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสมเด็จ
พระสังฆราชเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิได้บัญญัติไว้อีกทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ 
กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่
ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดินของวัด 
อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 ๒. ศาสนสมบัติกลาง 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันส าคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ  ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ แต่ศาสนาหรือพุทธศาสนาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ์  ดังนั้น ทรัพย์สินที่
เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้  มารตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงบัญญัติไว้ว่า  “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือการนี้ (ซึ่งหมายถึง การดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติกลาง) ให้ถือว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย”ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาถึงปัญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ

                                                 
๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  คู่มือพระสังฆาธิการ,   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ๒๕๕๔),  หน้า ๑๕. 



๑๒๕๓ 
 
เงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์การศาสนาในขณะนั้น ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และมาตรา ๔๑ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทางบประมาณประจ าปี
ของศาสนสมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใด
วัดหนึ่ง คือ เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย ทรัพย์สินที่จัดเป็นศาสนสมบัติ
กลาง ได้แก ่
 ๑. วัดร้างที่ได้ประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแล้ว 
 ๒. ทรัพย์สินที่มีผู้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนา 
 ๓. ทรัพย์สินที่คณะสงฆ์จัดซื้อด้วยทุนศาสนสมบัติกลาง 
 ๓. ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินเหล่านี้ (ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓) 
 ๔. ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลางไม่ใช่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย
รวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางประจาปีนั้น ๆ เนื่องจากตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่ าด้วยคณะสงฆ์ และการที่
กฎหมายก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลางด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เป็นการให้เจ้าของศาสนสมบัติกลางที่แท้จริง ท่านได้ให้ความเห็นชอบใน
หลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการดูแลรักษา บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศาสนสมบัติวัด ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัด
และเงินผลประโยชน์ของวัดแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการ จัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
และจัดการศาสนสมบัติกลางประจ าปีนั้นเอง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือการนี้ให้ถือว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย   และ
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง   และการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้ให้ ถือว่ากรมการ
ศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัตินั้นด้วย  การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  และการที่จะดูแลทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการ
จัดการศาสนสมบัติและศาสนวัตถุในพระศาสนา  โดยแยกประเภทให้ เป็นสัดส่วน  จัดท าบัญชีศาสนสมบัติ
และศาสนวัตถุ  ให้เป็นหลักฐานสะดวกในการดูแลรักษาและท านุบ ารุงให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  รักษาเอาไว้ให้
เป็นแหล่งอารยธรรมทางศาสนา  เรื่องศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี  ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา 



๑๒๕๔ 
 
 ดังนั้น การดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของ กรมการศาสนา 
และให้ถือว่า กรรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ๓. ศาสนสมบัติวัด 
 อาศัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้๘  ซ่ึงวัดและศาสนสถานมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนส าหรับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยความสัมพันธ์ระหว่างวัดและศาสนสถานกับ
ชุมชนโดยรอบถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล  การฟัง
เทศน์ฟังธรรม และการบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น นอกจากนี้  ยังรวมถึงวันส าคัญทางศาสนาและงาน
ประเพณีต่าง ๆ เช่น การจัดงานพิธีของพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา ซึ่งจะมี
ประชาชนมาร่วมงานและท าบุญเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี   ปัจจุบัน วัดและศาสนสถานหลายแห่งได้เพ่ิม
บทบาทมากขึ้น  นอกจากการเป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมค าสอน ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย 
 ดังนั้น การจัดการศาสนสมบัติวัด หมายถึงการดูแลและรักษา การใช้จ่ายการจัดหาทรัพย์สินของวัด 
ตลอดจนการบัญชี ทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาส ให้
เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ๔. ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
 กฎหมายที่ฝ่ายอาณาจักรได้ออกมาเป็น พระราชบัญญัติฉบับต่าง  ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการคุ้มครอง ปกป้องและบริหารจัดการคณะสงฆ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง 
เมื่อส่งเสริมให้ประชาชน พลเมืองเป็นคนดี มีคุณธรรม จักท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีความสงบ
เรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุก ปราศจากโจรผู้ร้าย เพราะประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางพุทธ
ศาสนา แต่เนื่องจาก สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนไป พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ทุกฉบับข้างต้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ในห้วงเวลานั้น ๆ  
แต่ในปัจจุบันสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการ
ปฏิรูปเสียใหม่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีกระแสในการ

                                                 
๘ อุดมพร  พลดี,  “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย, (สุราษฎร์ธานี : ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔), หน้า ๒. 



๑๒๕๕ 
 
ในการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย คือเน้นการมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอ านาจ ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมในสังคม การปฏิรูปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงควรมองสภาพปัญหาส าคัญ  ๆ ของการ
จัดการคณะสงฆ์เป็นหลักให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสภาวะโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันดังกล่าว ว่าจะ
ปฏิรูปกฎหมายคณะสงฆ์ในแนวทางใด จึงจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติ
ของวัด ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นการบริหารการจัดการทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด รวมเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาประเทศใน ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน เพ่ือความผาสุกของประชาชน ตามวัตถุประสงค์
ของรัฐบาล โดยรวมต่อไป 
 ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัด ซึ่งศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัด
ใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแล
รักษาและจัดการก็เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแล
รักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใด ๆ จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้าอาวาสจะกระท าได้นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน  การจ าหน่ายออกจากทะเบียน การท า
ทะเบียนที่จัดประโยชน์ นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๑๔๘๔ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามล าดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบาง
ประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป คือ 
 ๑. การเป็นผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ๒. การแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด เป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ๓. การควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลย์อ านาจของผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 ๕. ลักษณะ ของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ  และผลผูกพันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ๖. อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์ในการควบคุมดูแลการจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติ
ของวัด 
 ๗. วัด ส านักสงฆ์ และท่ีพักสงฆ์ 
 ดังนั้น การจัดการการเงินของวัดตามกฎหมายและระเบียบของกรมศาสนาก าหนดแยกเป็น ๒ ส่วน
คือประการที่หนึ่งวิธีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด๙ ทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ เงิน 

                                                 
๙ ณดา  จันทรส์ม,  “ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,  รายงานการวิจัย, (ศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง : 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2555). 



๑๒๕๖ 
 
ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ กล่าวโดยรวมได้แก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และต้องจัดท า
ลงบัญชีรับและทะเบียนทุกนิดสุดแต่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นควรการแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดนั้น กรมการ
ศาสนาให้ข้อแนะน าไว้ ๔ ประการ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ แต่งตั้งไวยาจักร แต่งตั้งกรมการศาสนาหรือ 
แต่งตั้งมูลนิธิเป็นผู้จัดประโยชน์หรือไม่ก็แต่งตั้งเป็นรูปคณะกรรมการจัดประโยชน์การแต่งตั้งนั้นต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรและต้องระบุภารกิจให้ชัดเจน  และเพ่ือให้การบริหารของกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแห่งคณะสงฆ์ไทย  
 
 ๕. การบริหารจัดการศาสนสมบัติทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติ คือ กระบวนการที่ก าหนดและบ ารุงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของ
บุคคล เพ่ือให้มีการด าเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการ
คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญ
ในการบริหารงาน มีทรัพยากรอ่ืน ๆ แระกอบด้วยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็น
องค์ประกอบ๑๐  กระบวนการจัดการคือ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ  ความถนัด 
ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย 
องค์การจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๑ 
 วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดินและร่วมกันสร้างศาสน
วัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใช้ประกอบศาสนกิจทา ง
พระพุทธศาสนา การจัดประเภทของวัดพบว่าสามารถแบ่งได้หลายประเภท กล่าวคือ แบ่งตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีอยู่ ๒ ประเภท คือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและวัดประเภทส านักสงฆ์ 
แบ่งตามสภาพของวัดได้ ๓ ประเภทคือ วัดพระอารามหลวง  วัดราษฎร์และวัดร้าง ซึ่งสถานะของวัดนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการปรับสภาพของฐานะ แบ่งตามสังกัดนิกายได้ ๒ ประเภทคือ วัดสังกัด
มหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกันโดย
กฎหมาย และการบริหารจัดการวัดนั้นเจ้าอาวาสหรือสมภารวัดจะต้องมีศาสตร์และมีศิลป์ในการบริหารและ
การจัดการวัดของท่านศาสตร์ในการบริหารและการจัดการประกอบด้วยการวางแผนการจัดการองค์การการ
บริหารงานบุคคลการอ านวยการการประสานงานการประเมินผลงาน 

                                                 
๑๐ ธีรวุฒิ  บุญยภณ และวีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ ,  พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันเทคโนโลโยพระจอมเกล้า,  ๒๕๕๔),  หน้า ๑๒. 
๑๑พะยอม  วงษ์สารศร,ี  องค์การและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครสูวนดสุิต, ม.ป.ป.), 

หน้า ๓๖.  



๑๒๕๗ 
 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ นั้นให้ถือว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบทความตอนที่ผ่านมาได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า  เจ้า
พนักงานไว้แล้ว เจ้าพนักงานนั้นมีทั้งอ านาจและหน้าที่ซึ่งกฎหมายระบุไว้ เช่นต ารวจมีอ านาจจับผู้กระท า
ความผิดกฎหมายอาญา หรือผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนได้ และส าหรับอ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครอง
ระดับต่าง ๆ ให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้ออกกฎระเบียบในการบริหารจัดการ ส่วนอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
ได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับปัจจุบัน ลักษณะโครงสร้างองค์กรคระสงฆ์ มีสายการ
บังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์อ านาจการบริหารจัดการอยู่ที่ มหาเถรสมาคม โดยมี เจ้าคณะระดับต่างๆ 
เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ เป็นล าดับชั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ระบบการบริหารจัดการ มีลักษณะ
คล้ายการจัดการภาคราชการ โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้รับสนองงาน และอธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการ
มหาเถรสมาคม โดยต าแหน่ง ดังนั้น เอกสารทางราชการคณะสงฆ์ส่วนใหญ่จะส่งผ่านจากเจ้าอาวาส โดยผ่าน
เจ้าคณะปกครองตามล าดับขั้น ได้แก่ เจ้าคณะต าบล , เจ้าคณะอ าเภอ , เจ้าคณะภาค , เจ้าคณะหน  และมา
รวบรวมไว้ ที่กรมการศาสนา เพ่ือน าเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะพบว่า 
โครงสร้างองค์กรของสงฆ์ในปัจจุบัน มีวิธีบริหารการจัดการแบบระบบราชการ และมีระบบศักดินา โดยมี
ระบบอุปถัมภ์ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในทุกขั้นตอนปฏิบัติ 
 
 ๖. พฤติกรรมการกระท าผิดกฏหมายของศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 พฤติกรรมการกระท าผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหว
ร่างกายและไม่เคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีความคิดที่จะกระท า มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้ และต้อง
ได้กระท าไปตามที่ตกลงใจนั้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อประชาชนและสังคม ซึ่งขัดต่อ
บรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมนั้น ๆ  และพฤติกรรมที่มีการกระท าผิดโดยผู้กระท าผิดมีเจตนาในการ
กระท า โดยเป็นการกระท าความผิดที่มีลักษณะร้ายแรง มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบจ านวนมหาศาลต่อสังคม  อันเป็นการกระท าที่มีการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับโทษทั้งที่ไม่เป็นทางการจากสมาชิกในสังคม อาทิ การต าหนิ ติเตียน การไม่คบหา
สมาคมด้วย และการได้รับโทษท่ีเป็นทางการจากข้อก าหนดของกฎหมายบ้านเมือง โดยผู้กระท าผิดจะต้องถูก
ลงโทษโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมเป็นส าคัญ 
 ทางพระพุทธศาสนามี พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิด
และการกระท าผิดในครั้งต่อไปของพระภิกษุ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่
พระภิกษุรูปนั้น ๆ กระท าผิดที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท าให้พุทธศาสนิกชนขาด
ศรัทธาที่จะท านุบ ารุง และเพ่ือไม่ให้ภิกษุรูปอ่ืนยึดถือเป็นเยื้องอย่างในการกระท าผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา 
จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอย่างเดียวมา
ควบคุมลงโทษคงไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรับเงินรับ



๑๒๕๘ 
 
ทอง  และการแสวงหาทรัพย์สมบัติต่าง ๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะน าไปสู่ความพอกพูนซึ่งกิเลสให้มากยิ่งขึ้น
ต่อไป  ไม่น ามาซึ่งความสงบในจิตใจ  แม้พระภิกษุต้องปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว ปัจจุบันนี้
พระภิกษุก็ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายบ้านเมือง และภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม ที่มี
อ านาจตามกฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับต่อพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย และที่ปฏิบัติศาสนกิจใน
ต่างประเทศ ซึ่งตามหลักของพระธรรมวินัยในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมอบอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับคณะสงฆ์ แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงให้ความเคารพและปฏิบัติตามมติของสงฆ์ทุกประการ เพ่ือให้มติของ
สงฆ์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภิกษุทุกหมู่เหล่าจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งเป็นอย่างอ่ืน โดยยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเป็นหลัก 
 
๓. สรุป 
 พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักของวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ และเป็นศาสนาประจ า
ชาติ มีความส าคัญต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา 
ในฐานะท่ีเป็นศาสนาแห่งอิสระภาพที่สอนให้มีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
รักสงบ รักความเป็นไทย ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตค่านิยม  และวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปกครองดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดร้าง   และเมื่อพิจารณา
ในด้านกฎหมายจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดให้วัดเป็นนิติบุคคลและมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในส่วนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ก าหนดวิธีจัดการทรัพย์สินโดยให้เจ้าอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่ง
ในทางปฏิบัติเจ้าอาวาสจะแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “กรรมการวัด” เป็นผู้ดูแล
จัดการในเรื่องการเช่าที่ดินหรืออาคาร การท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัด
การเงินการกุศลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการวัด  
 วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดินและร่วมกันสร้างศาสน
วัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใช้ประกอบศาสนกิจทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งวัดเป็นสถานที่ส าคัญในฐานะศาสนสถาน เป็นแหล่งรวบรวมศาสนสมบัติ เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์
แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัด
หนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดินของวัด อาคาร



๑๒๕๙ 
 
เสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแลรักษา
และจัดการศาสนสมบัติกลางเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  
๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
(ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์) เช่น ปัจจัยสภาพสังคมที่ไร้ระเบียบ ตามแนวทาง
การศึกษาของทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ 
 ๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยท า
การเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ในภาคกลาง และพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น 
 ๓. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกระท าผิด โดยท า 
การเปรียบเทียบระหว่างฐานความผิด เช่น ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความคิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด เป็นต้น 
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หลกัธรรมาภิบาลกบัการอนุรกัษ์แม่น ้าเพชรบุรี 
THE MAIN CORPORATE GOVERNANCE WITH  THE PHETCAHBURI RIVER CONSERVATION. 

 
พระครูเกษมวัชรดิตถ์ (เกษม ฐิติสมปนฺโน) ๑  

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ผู้เขียนน าเสนอหลักธรรมาภิบาลกับการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือไปประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์แม่น้ าและ      แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนสนับสนุนให้บุคคลด ารงชีวิตอย่างฉลาด (หลักคุณธรรม)  โดย
ใช้ให้น้อยเพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด(หลักความคุ้มค่า) ท าให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา (หลักความรับผิด
ขอบ)       แนวทางการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีที่ยั่งยืนโดยใช้หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาควบคุมความประพฤติด้วยการ
สร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชนด้วยศีลถ้าทุกคนมีความรู้ (หลักการมีส่วนร่วม) ความเข้าใจในเรื่องแม่น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว (หลักความโปร่งใส) จึงต้องมีการสร้างกติกาหรือวินัยในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (หลักนิติ
ธรรม) ซึ่งศีลจะช่วยระมัดระวังควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืน ปลูกจิตส านึก และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยปัญญา และมีความรักต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากแม่น้ าและทรัพยากรธรรมชาติแบบพอเพียง  
 

ค ำส ำคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การอนุรักษ์, แม่น้ าเพชรบุรี  
 

Abstract 
 This research aims to study the good governance for Phetchaburi river conservation according to 
present knowledge about the principles of good governance to be applied to the conservation of river and 
natural resources.  The Buddhist teachings about conservation of natural resources are encouraging people 
to live smartly.  (morality)  Using less to make the most of (Effectiveness and efficiency)  understanding the 
environment around us.  ( responsibility)  For sustainable guidelines of Phetchaburi river conservation in 
Buddhist teaching, it points out that The Threefold Training (Tisikkha) – morality (Sila), concentration (Samadhi) 
and wisdom (Panna)  –  can be used to control persons’  behavior.  Because whenever persons firmly know 
and understand (participation)  they can softly create, control and maintain the rules of natural resource 
usage together. (accountability) Thereby, Sila can safely control the violators or wrongdoers, (the rule of law) 
moreover it also can be a background of good consciousness and wisdom  and the love on natural resources 
to use sufficient river resource.  
 

Keywords : Good Governance Conservation, Phetchaburi River 
 

๑. บทน ำ 

 แม่น้ าเพชรบุรีเป็นแม่น้ าที่ส าคัญสายหนึ่ง มีต้นก าเนิดจากเทือกตระนาวศรีเขต         อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ไหลผ่านจังหวัดเพชรบุรีเพียงจังหวัดเดียว มีความยาวล าน้ าประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร ในอดีตชุมชนริมสองฝั่งน้ ามีการใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพ่ือการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของแหล่ง
                                         

๑อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 
วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี. 



๑๒๖๒ 
 

ศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์จ านวนมาก มีสภาพป่าไม้ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีน้ าใสสะอาดไหลตลอดปี และทรัพยากร
สัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ 
                ปัจจุบันกระแสของการพัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย
ต่อแม่น้ าเพชรบุรี  ปัญหาของแม่น้ าเพชรบุรี. คือมีปริมาณ น้ าน้อย เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าเพชรบุรี  ๒ เขื่อน  ปัญหา
การปล่อยของเสียปฏิกูลลงในแม่น้ าเพชรบุรี  ท าให้มีการเน่าเสีย เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากท้ังบ้านพักอาศัย ร้านค้า ตลาด 
ร้านอาหาร หอพัก โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน และการกสิกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้น้ าอุปโภค   เป็นจ านวนมาก เช่น อาบ 
ซักล้าง ท าความสะอาดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ และปล่อยของเสียจากการใช้แล้ว  ลงท่อสาธารณะและท่อสาธารณะก็ปล่อยน้ าเสียลงใน
ล าน้ าเพชรบุรีในที่สุด  ปัญหาการรุกล้ าล าน้ าของสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ า/อาคาร โดยพบร่องรอยของการถมท าเขื่อนกันตลิ่งที่ริม
ฝั่งแม่น้ าเพชรบุรี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล การระบายน้ าในแม่น้ า ระบบการระบายน้ าตามธรรมชาติถูก
เปลี่ยนแปลงคือน้ าตื้นเขิน ท่วมขัง ท่วมหลาก การกัดเซาะริมน้ า การตกตะกอน   ของน้ า และท าให้ร่องน้ าเปลี่ยนรูปทรง
ชั่วคราวหรือถาวร บริเวณแม่น้ าลดลงแห้งขอด ในบางบริเวณ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของน้ าและการระบายน้ า ตลอดจนบาง
บริเวณมีน้ าท่วมซ้ าซาก๒ 

 สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ ได้แก่  ผลกระทบในด้านระบบนิเวศวิทยา     ของล าน้ า เนื่องจากการ
ลดลงอย่างรวดเร็วของป่าไม้ ท าให้ขาดตัวหน่วงในการไหลของน้ า ท าให้น้ าไหลเร็วขึ้น ขาดตัวกรองธรรมชาติ เช่น กรวด ทราย 
น้ าจึงขุ่นเกือบตลอดปี ระบบนิเวศของล าน้ าเพชรบุรีจึงขาดความอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ าและพืชลดลง บางสายพันธุ์ถึงกับสูญ
หายไป ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจและการเมือง ปัญหาของล าน้ าที่ขาดคุณภาพในการใช้สอยได้อีกต่อไป จะเป็นปัญหา    ต่อ
ส่วนรวมในการจัดหาแหล่งน้ าใหม่ หรือการลงทุนเพ่ือบ าบัดน้ าให้สะอาดก่อน การสืบสานวัฒนธรรม เนื่องจาก ล าน้ าเพชรบุรี
เป็นล าน้ าส าคัญสายหนึ่งที่กระทบวัฒนธรรมชุมชน ไปยังถิ่นอ่ืน รวมทั้งวัฒนธรรมจากถิ่นอ่ืนมา เพราะในอดีตการสัญจรไปมาใน
ล าน้ าจะท าให้มีการติดต่อสื่อสารกัน เมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้น ความส าคัญของล าน้ าก็ลดลงวัฒนธรรมของชุมชนริมฝั่ง
น้ าที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ าเพชรบุรีก็ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ า คุณภาพน้ าที่เสียหายส่งผล
ให้สิ่งแวดล้อมเน่าเสียตามไปด้วย เกิดทัศนะอุจาดไม่สวยงาม ท าให้จิตใจเศร้าหมองและคุณภาพชีวิต  ตกต่ าลง 

 อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาสภาพแวดล้อมของแม่น้ าเพชรบุรีตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัญหาสังคม อันเกิดจาก
รูปแบบการใช้ที่ดิน และกิจกรรมทางน้ า ส่งผลให้เกิดแรงหนุนในการใช้พ้ืนที่ริมน้ ามากขึ้น  โดยเฉพาะภูมทิัศน์ริมแม่น้ าซึ่งถือเป็น
จุดขาย ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มคนต่างถิ่น และสังคมที่ต้องการจับจองที่ดินริมน้ า  ท าให้เกิดการเก็งก าไร และการปั่นราคา
ที่ดินริมแม่น้ าให้  มีราคาแพง โดยสังเกตได้ว่าพ้ืนที่ของผู้อาศัยริมน้ าเพชรบุรีมักเป็นคนที่มีฐานะ เป็นคนต่างถิ่น  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแปลกแยกทางสังคม และวิถีชีวิตของคนท่ีอยู่อาศัยริมน้ าเริ่มหายไป 

 ดังนั้นการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักและวิธีการ อย่างถูกวิธีอีกด้วย  มิฉะนั้นความพยายามใน
การอนุรักษ์ก็จะเป็นการท าลาย  หากผู้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล และไม่เห็นถึงความส าคัญหรือไม่เข้าใจในหลักการ อาจท าให้
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรีเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าเท่าท่ีควร แต่หากให้ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวก็จะช่วยกันรักษา
และคอยให้ความรู้ชี้แนะกับชาวบ้านให้เห็นความส าคัญ และสร้างจิตส านึกว่าแม่น้ าเพชรบุรี เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติ  ที่
จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้แม่น้ าเพชรบุรีมีอายุยืนยาว เพ่ือให้ชนรุ่นหลังรับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นใน
ประเทศไทย  ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปท่ัวโลก  
 

๒. หลักธรรมำภิบำลเชิงพุทธ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์สังคมมีปัญหามากมาย นับตั้งแต่ปัญหาพ้ืนฐานไปจนถึงปัญหาระดับโครงสร้าง ตัวอย่างของปัญหา

ต่างๆ ได้แก่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเกิด การเกิดช่องว่างระหว่างความมีกับความไม่มีขยายตัวไปในวงกว้าง ปัญหาด้านสังคม
                                         

 ๒สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “กำรศึกษำศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 



๑๒๖๓ 
 

ปัญหาด้านการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ปัญหาข้อพิพาทระหว่างพรมแดน หลายประเทศประสบปัญหาเพราะไม่
สามารถ              สร้างสันติภาพภายในประเทศของตนได้ ปัญหาดังกล่าวก าลังรอแนวทางการแก้ไข ในแวดวงวิชาการปัจจุบัน
ได้มีความพยายามที่จะน าพระพุทธศาสนาเข้าไปผูกพัน (engage) เป็นอันหนึ่งอันเดียว       กับสังคม มีความพยายามที่จะ
ตีความพุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหาใหม่ๆ เนื่องจากพุทธศาสนาแบบจารีตที่เน้นการแก้ปัญหาแบบปัจเจกบุคคลไม่เพียงพอต่อ
การตอบปัญหาของสังคมยุคใหม่ที่          เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนได้ การแก้ปัญหาความทุกข์ของปัจเจกบุคคลและสังคม
สามารถด าเนินการควบคู่กันไปได้๓  ในทัศนะของผู้เขียนมองว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ที่มีความขัดแย้งน้อยที่สุด พระพุทธองค์สามารถสร้างสังคมสงฆ์ขึ้นมา     ให้เป็นแบบอย่างของรูป แบบการปกครอง หรือ
รูปแบบการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบัดนี้พระพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองได้ล่วง เลยมาแล้วกว่า 
๒๕๕๔ ปี หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่พระธรรมของพระพุทธองค์ก็ยั งคงอยู่ และมีความส าคัญ
เสมอมาสามารถน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยได้ ดังความตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า         “เราไม่ขัดแย้งกับ
โลก แต่โลกขัดแย้งกับเรา ผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับใครในโลก สิ่งที่บัณฑิตสมมุติว่าไม่มีในโลก แม้เราก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่มี สิ่ง
ใดที่บัณฑิตสมมุติว่ามีในโลก แม้เราก็บอกว่าสิ่งนั้นมี เช่น อุบล ปทุม บุณฑริก เกิดในน้ า เจริญในน้ า เติบโตพ้นน้ า ตั้งอยู่ในน้ าแต่
ไม่ติดน้ า แม้ฉันใด ตถาคตเกิดในโลก เติบโตในโลก ครอบง าโลก โลกฉาบทาไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน”๔ พุทธด ารัสข้างต้น     
ตีความได้ว่า ค าว่า“ตถาคต” หมาย ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรม” หมายถึง “ตถาคต” ดังพุทธพจน์ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่า
เห็นตถาคต” ดังนั้นพระธรรมของพระองค์หากรู้จักประยุกต์ใช้ย่อมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในโลกได้อย่างแท้จริง มีเพียงกิเลส
ของมนุษย์เท่านั้นที่เห็นว่าธรรมของพระพุทธองค์ล้าสมัย พุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลตามแนวพุทธเป็นกระบวนยุทธวิธี
หนึ่งที่ผู้เขียนสนใจศึกษาหาค าตอบ และพยายามน าเสนอในงานชิ้นนี้ เพ่ือใช้แก้ปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่งดังเช่น
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดธรรมาภิบาล หรือ good governance ตามแนวตะวันตกที่มีการกล่าวถึงอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันนั้นยังมีจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ทั้งในแง่ความหมาย เป้าประสงค์ รวมถึงกระบวน
วิธีการปฏิบัติหากจะท าให้สมบูรณ์ พระพุทธศาสนาจะมีทางออกของเรื่องนี้อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้  ทั้งนี้ผู้เขียน
ได้ท า   การวิเคราะห์ค าสอนในพระพุทธศาสนาโดยยึดคัมภีร์จักกวัตติสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ส าคัญยิ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรือการปกครอง และมีความใกล้เคียงกับหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด พร้อมกันนี้ยังได้น าหลักฐานจากส่วนอื่นๆ ในพระไตรปิฎก
มาสนับสนุนโดยพิจารณาจากกรอบหลักธรรมาภิบาลปัจจุบันและวัตถุประสงค์ในการศึกษาอ่ืนๆ ที่ผู้เขียนได้ก าหนดไว้เป็น
แนวทาง เช่น อะไรคือที่มา     ของแนวคิด ธรรมาภิบาล อะไรคือความแตกต่างของค าว่า ธรรมราชาหรือธรรมาภิบาล               
อะไรคือจุดอ่อนของธรรมาภิบาลแบบปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยพัฒนา   ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับ
สังคมโลกโดยรวมได้อย่างไร เป็นต้น 
 ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (Buddhist Good governance) ที่ปรากฏขึ้นในพระไตรปิฎก ในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย 
เกี่ยวกับการก าเนิดมนุษย์ที่ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้น สังคมของมนุษย์เริ่มมีการพัฒนาในสูตรนี้กล่าวว่า การปกครองเริ่มต้น
มาจากมนุษย์มีความเกียจคร้านน าข้าวมาเก็บ   สั่งสมและเกิดความนิยมท าตามกัน เกิดการปักปันกั้นเขตแบ่งส่วนข้าว คนโลภ
ลักส่วนของคนอ่ืน     มาเพ่ิมแก่ตน (เกิดอทินนาทาน) เกิดการต าหนิติเตียน การกล่าวเท็จ การท าร้ายลงโทษ การต่อสู้           ผู้
มีปัญญาเห็นความจ าเป็นต้องมีการปกครองสัญญาประชาคมของรุสโซ๕ สรุปว่า (สัญญาประชาคม    คือข้อตกลงของมนุษย์ที่จะ
สร้างสังคมการเมืองและจัดตั้งเครื่องสิทธิอ านาจอธิปไตยขึ้น)                เกิดการเลือกตั้ง (นี้เป็นแนวคิดที่ส าคัญซึ่งภายหลัง
ต่อมาเรารู้จักกันในนาม) เกิดมีค าว่า “กษัตริย์’      มีคนเบื่อหน่ายความชั่วร้ายในสังคม คิดลอยล้างบาปไปอยู่ป่าบ าเพ็ญฌาน 
บางพวกอยู่ใกล้ชุมชน    เล่าเรียนเขียนต ารา เกิดมีค าว่า”พราหมณ์”เป็นต้น คนมีครอบครัวประกอบการอาชีพประเภทต่างๆ 

                                         
๓พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา), ประเด็นโต้แย้งว่ำด้วยพระพุทธศำสนำเพื่อสังคม, วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 

๒ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๕๒. 
 ๔ส .ข.(ปุปผสูตร) ๑๗/๙๔/๑๗๘. 

    ๕ Leopold, A, The Land Ethics in a Sand Almanac County, (New York: : Ballantine Books), 1970, P 31. 



๑๒๖๔ 
 

เกิดมีค าว่า”แพศย์” คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลเลวร้าย ถูกเรียกว่า”ศูทร”’ คนทั้งสี่พวกนั้นบางส่วนละเลิก
ขนบธรรมเนียมของคน สละเหย้าเรือนออกบวช เกิดมี”สมณ”๖   
 จากพระสูตรพบรูปแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากการที่ประชาชนเลือกผู้น าขึ้นปกครองตนเอง และ
สมมุติเรียกว่า มหาชนสมมุติหรือราชา เพราะน ามาซึ่งความยินดี โดยมีกติกาอยู่ว่าผู้นั้นจะต้องมีธรรม พระราชาที่ครองแว่น
แคว้นโดยธรรม ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชา 
 ธรรมราชาในจักกวัตติสูตรได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการโดยยึดธรรมเป็นใหญ่    โดยการน าธรรมมาใช้
คุ้มครอง ป้องกัน ประชาราษฎร์ในแว่นแคว้นตามฐานะ ในพระสูตรชี้ให้เห็นว่าพระราชาจะทรงธรรมได้นั้นจะต้องมีที่ปรึกษาที่
ทรงธรรมนั่นก็คือ สมณพราหมณ์ ซึ่งท่านไม่เจาะจงนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ผู้เขียนจึงได้น าเสนอโครงสร้างการปกครอง
ของพุทธจักรที่สามารถ  อยู่ร่วมกันกับอาณาจักรได้เป็นอย่างดีมาเชื่อมต่อ เพ่ือให้เห็นความสอดคล้อง ซึ่งในประวัติศาสตร์       
พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางฝ่ายการเมืองโดยการแสดงธรรม คือหลักปฏิบัติต่างๆ ในหลาย
เหตุการณ์เช่น การสนทนากับพระเจ้าพิมพิสารที่เวฬุวัน (สวนไผ่)  การห้ามพระประยูรญาติมิให้ท าสงครามแย่งน้ า เป็นต้น 
 ๒.๑ ควำมหมำยของธรรมำภิบำล 

 ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ “มัชฌิมปฏิปทา”  ธรรมาภิบาลจึงจ าเป็น  ต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ในเรื่องของ
การบริหารจัดการ คือ ๑) สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ  หรือความเห็น  ทีถู่กต้อง ความเห็นที่ตรงต่อสภาพธรรมทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เพราะมีความเกิด มีความแก่และมีความตาย จึงมีเพราะความอยากมีความยึดมั่นคือ อุปาทานจึงมี ๒) สัมมาสังกัปปะ 
ความด าริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้อง ๓) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ การเจรจาชอบ มีวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ 
๔) สัมมากัมมันตะ การประกอบการงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ๗) 
สัมมาสติ ความระลึกได้ นึกได้ ส านึกอยู่ไม่เผลอ และ ๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด มี
อารมณ์เป็นหนึ่ง      ไม่ฟุ้งซ่านส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ มรรคทั้ง ๘ องค์นี้ ท าให้ผู้ปฏิบัติด ารงตนอยู่ในความสุจริต     ประพฤติ
แต่ในสิ่งที่เกื้อกูล ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน ท าให้กล้าเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความเข้มแข็ง หนักแน่น มีจิตใจ
สงบ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยความมีสติ    และปัญญาเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
ไดป้ระชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ควรด าเนินควบคู่กันไป อาจไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย๗  

 ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ ได้ให้ค านิยามของธรรมรัฐไว้ว่า คือ รัฐที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกต้องเป็น
ธรรมใน ๓ เรื่องใหญ่ ๆ คือ 

 
 ๑. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูกตรวจสอบได้ 
 ๒. ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. สังคมที่เข้มแข็ง ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ  และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ใน

ความถูกต้อง 
ได้ธรรมรัฐ เป็นการยกระดับกระบวนความสัมพันธ์ ความร่วมมือของส่วนต่าง ๆ ในสังคม       อันได้แก ่
๑) ภาครัฐ ภาคสังคมและภาคเอกชน 
๒) สถาบันต่าง ๆ ของประเทศ และ  

                                         
 ๖ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๑๑/๑๐๒. 
 ๗พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส ำหรับนักบริหำร,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธ
ธรรม), ๒๕๔๑, หน้า ๔๙. 
 



๑๒๖๕ 
 

๓) ระดับต่าง ๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคมภูมิภาค และระดับชาติ ให้มีลักษณะ     เป็นรัฐธรรมที่มีพลัง๘ 
 ดังนั้น ธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ระบบการปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความพอใจ ในกระบวนการปกครองและแก้ไขปัญหาการบริหารให้ดีขึ้น 
 ๒.๒ ควำมส ำคัญของธรรมำภิบำล 

 หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่
ทั้งระบบ โดยก าหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ ร่วมกัน
รับผิดชอบ แก้ปัญหา พัฒนาน าพาแผ่นดินนี้ไปสู่ความมั่นคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกลดังพระบรมราช
โองการ                ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" หลักธรรมาภิบาล จึงตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตย ที่
มุ่งให้ประชาชน สังคมระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การบริหารจัดการ การ
บริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององค์การภาครัฐใหม่ เพราะระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพและขาด
ความชอบธรรม กฎเกณฑ์เข้มงวด ช่องทางการสื่อสารขาดตอน รัฐไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้
ถูกต้อง ท าให้เกิดความขัดแย้ง ช่วงชิงอ านาจและความล้มเหลวของระบบราชการ       และรัฐบาล จึงท าให้ความคิดเกี่ยวกับ 
Government เปลี่ยนไปกลับกลายมาเป็น Governance       ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกล่าวคือ 

 ภำครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงาน/กลไกการบริหาร ให้
สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการน า
บริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน    โดยจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ท างาน
โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสามารถร่วมท างานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นเป็นมิตร 

 ภำคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและก าหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน เช่นบรรษัท บริษัท ห้าง
หุ้นส่วนฯ ให้มีกติกาการท างานที่โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรมต่อลูกค้า ความรับผิด ชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อสังคม รวมทั้งมีระบบ
ติดตามตรวจสอบการให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และร่วมท างานกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น 
เป็นมิตรและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 ภำคประชำชน ต้องสร้างความตระหนักหรือส านึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคม ในเรื่องของ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพ่ือเป็นพลั งของประเทศที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ     การสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมรัฐให้เกิดข้ึน
และท านุบ ารุง รักษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป๙ 
 ๒.๓ องค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำล 
 หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการดังนี้ 
 ๑) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจ    และถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
 ๒) หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม  โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ    ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
                                         
 ๘ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ,กำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนาเรือ่ง วิสัยทัศน์การศึกษาศาสนาในศตวรรษหนา้
, (จัดโดยบัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐, หน้า ๑๔. 
 ๙วุฒิสาร ตันไชย,กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, หน้า 
๕๒. 



๑๒๖๖ 
 

 ๓) หลักความโปร่งใส (Transparency) การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้ อมูล
ข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผล  ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้การท างานของภาครัฐ    และภาคเอกชน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๔) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในสังคมในทุกๆ 
ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนรว่มในการตัดสินใจที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อผู้คนและสังคม 
 ๕) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ๖) หลักความคุ้มค่า หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึด
หลักความประหยัดและความคุ้มค่า   ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม๑๐ 
 

๓. หลักกำรและแนวทำงในกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบุรี 
  ๓.๑ ควำมส ำคัญของแม่น  ำเพชรบุรี 
 เรื่องน้ าในแม่น้ าเพชรเป็นน้ าเสวยนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ๖      ได้ทรงกล่าวไว้ในพระ
ราชหัตถเลขาที่มีถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๖๕ ความตอนหนึ่งว่า “เรื่องแม่น้ าเพชรบุรีนี้ 
เคยทราบมาแต่ว่าถือกันว่าเป็นน้ าดีเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ รับสั่งว่านิยมกันว่ามันมีรสแปลกกว่าล าน้ า
เจ้าพระยา  และท่านรับสั่งพระองค์เองเคยเสวยน้ าเพชรบุรีเสียจนเคยแล้วเสวยน้ าอ่ืนๆ ไม่อร่อยเลยต้องส่งน้ าเสวยจากเมือง
เพชรบุรีและน้ านั้นเป็นน้ าเสวยจริงๆตลอดมาจนกาลปัจจุบัน” ซึ่งน่าจะเป็น  ความภาคภูมิใจของชาวเมืองเพชรที่ เล่าขานเสมอ
มาว่าน้ าเพชรฯ นั้นดีจืดอร่อย  แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ก็
ยังทรงโปรดเสวยน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีที่ท่าวัดท่าไชยศิรนิับเป็นเกียรติคุณที่ชาวเพชรภาคภูมิใจ 
 ความส าคัญของน้ าในแม่น้ าเพชรสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๔๖๕ โดย ได้เปลี่ยนเป็นน้ าประปาแทน     ทั้งนี้เพราะทางราชการได้
พิจารณาเห็นว่า แม่น้ าเพชรบุรีตลอดสองฝั่งมีบ้านเรือนของราษฎร        ตั้งอยู่อย่างหนาแน่น น้ าในล าน้ ามีสิ่งปฏิกูลสกปรกไม่
เหมาะสมที่จะเป็นน้ าเสวยอีกต่อไป  จึงได้กราบบังคมทูลในรายงานของพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย                                    
ลงเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชกระแสให้งดการตักน้ าจาก
แม่น้ าเพชรบุรี 
 พระยาปริยัติธรรมธาดา ( แพ ตาละลักษมณ์) ได้กล่าวในต านานเมืองเพชรว่า“น้ าก็เป็นเพชร  คือมีความบริสุทธิ์ผ่อง
ใสสะอาด เป็นน้ าแร่โลหะเพชรรัตนธาตุหรือว่าใสดุจน้ าเพชร  น้ าจึงเป็นน้ าเสวยส าหรับพระเจ้าแผ่นดินไทย”  ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับความเชื่อถือ 
 ดังนั้น น้ าเพชรฯ หรือน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรี จึงมีความส าคัญเสมือนเส้นชีวิต  ของชาวเพชรบุรีเป็นสิ่งทีก่อให้เกิด
ความสมบูรณ์นานาประการเช่นทาง  ด้านการเกษตร  คมนาคม  อุตสาหกรรมครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นน้ ากินน้ าใช้  
ในชีวิตประจ าวัน  ถือว่าเป็นน้ าอร่อย ใสสะอาดจืดสนิท  มีคุณภาพพิเศษต่ออุตสาหกรรม   ข้าวเกรียบ ขนมเชื่อม ข้าวแช่ และ

                                         
 ๑๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส ำหรับนักบริหำร,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธ
ธรรม), ๒๕๔๑, หน้า ๒๖-๒๗. 



๑๒๖๗ 
 

ยังมีคุณค่าที่เป็นเกียรติคุณ คือ เป็น น้ าสรง น้ าเสวย  น้ ามงคล     ในพระราชพิธี  นับเป็นคุณสมบัติของแม่น้ าเพชรฯ อีก
ประการหนึ่ง๑๑ 
 ๓.๒ สำเหตุของกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบุรี  
 วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ าจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความต้องการน้ าใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความต้องการน้ าใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ าระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้น้ าในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ขาดแผนการใช้ที่รัดกุมและเหมาะสมรวมทั้งขาดองค์กรระดับชาติที่จะเข้ามาบริหารจัดการแหล่งน้ า ตลอดจนแหล่งน้ าที่
มีอยู่ในปัจจุบัน     มีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่สามารถน ามาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี้         เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น 

           ๑. สภาพแหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย การบุกรุกท าลายแหล่งน้ า ส่งผลให้ พ้ืนที่ต้นน้ า    ล าธารอันเป็นแหล่งก าเนิด
น้ า ไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน้ าไว้ในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงท าให้       มีน้ าไหลบ่าลงมาท่วมพื้นท่ีตอนล่างอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง 

           ๒. สภาพน้ าท่า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ตกชุก ในทุกๆ ภาคของประเทศมี ปริมาณ     น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่ามีปริมาณลดลงไปด้วย 

           ๓. การใช้น้ าและความต้องการน้ าเพ่ิมขึ้นในทุกลุ่มน้ า กิจกรรมต่างๆ ทั้งทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคและ
บริโภค การท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม   ล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความต้องการใช้น้ าเพ่ิมมาก
ขึ้น 

          ๔. การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ าต่างๆ การขยายตัวของบ้านจัดสรร โรงงาน อุตสาหกรรม การพัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง โดยขาดการวางแผนก่อให้เกิดการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือ  อาจท าให้มีการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ า๑๒ 

 ๓.๓ วิธีกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบุรี 
 ๑. ให้มีการศึกษาวางแผนการจัดการแม่น้ าเพชรบุรี คือ แหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น    โครงการผันน้ า โครงการเขื่อน
เก็บกักน้ าใต้ดิน เพ่ือเป็นการรองรับการใช้น้ าระยะยาว ซึ่งการวางแผนต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อมต้องมีการก าหนดนโยบายและแผนการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ๒. ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแม่น้ าเพชรบุรี ทั้งแหล่งน้ า    ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดย
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน้ าในระยะยาว รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ  แม่น้ าเพชรบุรี และต้นน้ าล าธาร 
รวมถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดและการมีบทลงโทษอย่างรุนแรง     ต่อการตัดไม้ ท าลายป่าต้นน้ าล าธาร 

 ๔. ให้ความส าคัญในการปรับปรุงแม่น้ าเพชรบุรี รวมถึงการระมัดมะวังมิให้   น าพื้นที่ชลประทาน แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ระบบชลประทานมาใช้เพื่อประโยชน์อื่น 

                                         
 ๑๑สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, “กำรศึกษำศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗. 
 ๑๒ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ และคณะ, “พระพุทธศำสนำเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ”, รายงานวิจัยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและ

พรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๓๘. 



๑๒๖๘ 
 

 ๕. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี การใช้น้ าอย่างประหยัดเพ่ือให้มีวินัยในการใช้น้ าอย่างถูกต้อง 
รวมทั้งการอนุรักษ์น้ าอย่างถูกวิธี ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ     ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของทรัพยากร
น้ า๑๓ 

 ๓.๔ แนวทำงกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบุรี 
 ๑. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น้ าเพชรบุรีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 
 ๒. สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน   ในการจัดการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรีและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๓. อนุรักษ์  ฟื้นฟูที่ป่าและป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
 ๔. บ าบัดฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 ๗. อนุรักษ์  ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  
 

๔. กำรประยุกต์หลักธรรมำภิบำลกับกำรอนุรักษ์แม่น  ำเพชรบุรี 
 ธรรมาภิบาลเป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมาไม่นานนัก กล่าวโดยเนื้อหาสาระคือ การบริหารราชการแผ่นดิน โดยธรรมเพ่ือ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชน คือหลักการที่เราใช้กันมาในสังคมในอดีต   และปัจจุบันเช่น “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” “พิทักษ์สันติ
ราษฎร์” และผลที่มีการเรียกร้องต้องการ  ในส่วนต่าง ๆ ของโลก เช่น สวัสดิภาพ สวัสดิการ สันติภาพ สันติธรรม อยู่ร่วมกันฉัน
มิตร เป็นต้น     อันเป็นผลของการบริหารที่ยึดหลักธรรมเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจที่อาศัยการเทียบเคียงกับ   ความยุติธรรม 
ด้วยธรรมและเป็นธรรม เราอาจจะบัญญัติค าหรูๆ ว่า ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล  เรียกผู้บริหารระดับประเทศว่าเป็นธรรมิกราช 
จนถึงพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตกาล ธรรมาภิบาล       จึงมีลักษณะเป็นความฝันเป็นจินตนาการ ที่ตนในส่วนต่าง ๆ ของโลก
ใฝ่ฝันมาเป็นเวลานาน   และลักษณะการเหล่านี้เคยพัดผ่านสังคมโลกบางจุดแต่ในเวลาสั้นและแผ่วเบา ที่เราเรียกว่าเป็น   “ยุค
ทองทางพระพุทธศาสนา” 

 ดังนั้น ในการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี จากหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วในนามต่างๆ หากน าไปสู่ภาคบริหารจัดการคน 
งาน องค์กร ตลอดถึงรัฐ ย่อมน ามาซ่ึงประโยชน์สุขโดยอาศัยองค์ประกอบ       ๓ ประการ คือ 

 ๑. เจตนารมณ์ ประกอบด้วยกุศล มีปัญหาในการบริหาร คน งาน องค์กร ระบบต่าง ๆสามารถมองทุกอย่างในรูป
ของเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น แล้วด าเนินงานไปตามเส้นทาง    แห่งกุศลธรรมที่ก ากับด้วยสติ ปัญญายึดหลักของอวิ
โรธนะอันเป็นข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรม ไม่ท าอะไรให้วิปลาสคลาดเคลื่อนจากธรรมคือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตและ
แผนวัฒนธรรม ศีล ศีลธรรม คุณธรรม 

 ๒. ในส่วนของคนที่เจตนาประกอบด้วยกุศล มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นหลักการของสังคห
วัตถุ ๔ ประการ คือ “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน  วางตนได้เหมาะ สม” และพรหมวิหาร ๔ ประการ กับการ
เว้นคติ ๔ ประการ ในการบริหารคน หากใครเอาใจเขามาเป็นพวกตน ให้เขามีความรู้สึกยอมรับ นับถือ ศรัทธา เชื่อ และพร้อมที่
จะฟังและท าตามได้ จะสามารถยึดครองจิตใจของเขาไว้ได้ หากท าได้ แต่นั้นจะไม่มีอะไรยุ่งยาก ตามหลัก          ที่ท่านกล่าวไว้
ว่า“ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจ 

                                         
 ๑๓กรมป่าไม,้ “กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสารนิเทศกรมป่าไม,้ ๒๕๔๘), 

หน้า ๖๙. 



๑๒๖๙ 
 

 ๓. ต่อภารกิจการงานที่ต้องบริหารจัดการ จะต้องมีปัญญา ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักความมีปัญญา 
ฉลาดเฉลียวมีไหวพริบปฏิภาณ มีความฉลาดในการบริหารจัดการ  ท าการงานได้ ท าการงานดี ท าการงานเป็น จนถึงเป็นงาน๑๔ 

 ในการท างานนั้นหากคนมีใจกว้างมากพอ บริหารคนเป็นคนสามารถแจกจ่ายงาน  ในองค์กรให้ตามความรู้
ความสามารถของคนในองค์กร จนถึงงานบางอย่างที่คนในองค์กรไม่สามารถมากพอ คนฉลาดก็อาจจะอาศัยผู้ช านาญการใน
เรื่องนั้นช่วยจัดการให้ได้ปัญหาที่กลายเป็นอุปสรรค   ในการบริหาร งาน บริหารคน ในความเป็นจริงมาจากใจคนที่ท าหน้าที่
บริหารที่แสดงความเป็นเรา     เป็นเขาออกมามากจนกลายเป็นอุปสรรค ในขณะที่คนเก่ง คนดีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น 
ๆ   แม้จะมีอยู่ แต่พอดีคน ๆ นั้นไม่เป็นพวกของตน หากให้เขาท างานผลงานจะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ    ยกย่องจากคนเบื้องสูง 
ตนและพวกของตนจะสูญเสียโอกาสเมื่อในโลกมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต        ในตัวคนเราก็บริหารตนให้เป็นหลักก่อนแล้ว เปิด
ใจให้กว้างยอมรับนับถือ มีความพร้อมที่จะส่งเสริมยกย่องคนที่มีความรู้ดี ความคิดดี ความสามารถดีมีศีลธรรมน าจิตใจ ครอง
ชีวิตด้วยความสุจริต       และยุติธรรม ปัญหาที่ท าหน้าที่ขจัดความมืดบอดในด้านเหตุผล สติปัญญาก็จะคลายลง การเข้าถึง การ
เข้าใจคนก็จะปรากฏชัดมากขึ้นในขณะนั้นใจเราโกรธจัด โลภจัด หลงจัดอยู่ เราจะไม่สามารถท างานที่ประณีตอย่างนั้นได้ อาการ
ของธรรมาภิบาลจึงเป็นการลดลงของอกุศลมูลทั้ง ๓ ประการ   ช่วยให้ใจสามารถลด 

 - ความโลภ (โลภ) ความอยากได้เพ่ือตนเองลดลงไป แต่กลับเป็นอยากได้เพ่ือทุกคน        ในท้องถิ่นและตวัเอง 
 - ความโกรธ (โทส) ความประทุษร้าย แต่กลับมีความรู้สึกเป็นมิตรที่มีความพร้อมจะ ร่วมหลักความคิด ร่วมกิจกรรม 

ร่วมผลประโยชน์กัน จิตใจจะมีสมานฉันท์กัน สมานสามัคคีกัน      เพ่ือความก้าวไปสู่เป้าประสงค์อันเดียวกัน 
 - ความหลง (โมห) คือความไม่รู้ไม่เข้าใจ จะกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจมีปริมาณมากพอ  ต่อการเข้าถึงคน เข้าถึง

งาน เข้าถึงวัตถุประสงค์อุดมการณ์ของงาน ที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบ  มีปัญญาประเภทบริหารตนได้ดี บริหารคนได้ดี บริหาร
องค์กรที่ตนสังกัดได้ดี ตามกรอบและขอบข่ายงานที่ตนรับผิดชอบในองค์กร 

หากอารมณ์อันเกิดจากโลภ โกรธ หลง ลดลง จนสามารถอยู่ในก ากับควบคุมของสติปัญญา    ได้ สิ่งที่คนเข้าไปบริหาร
จัดการจึงเป็นเพียงเพ่ิมปริมาณข้ึนเท่านั้น แต่คุณภาพก็คงเดิมท านอง  การผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง รถยนต์คันหนึ่งอาจจะท า
ด้วยมือ แต่รถยนต์ส่วนมากจะท าด้วยเครื่องจักร แต่ก็คือรถยนต์ที่ใช้ประโยชน์ได้ในทางเดียวกันองค์ธรรมที่ยกมาในนามต่างๆ ก็
มีลักษณะอย่างนั้น ในภาคสนามเพียงแต่เพ่ิมปริมาณธรรมขึ้น คนที่มีธรรม เพ่ือใช้ในการก ากับความรู้ ความคิด ความสามารถ
ของคนจ านวนมากขึ้นเท่านั้นปริมาณงานมากขึ้น แต่คุณภาพอยู่ในลักษณะเดียวกัน      พึงดูกระบวนการของธรรม คุณสมบัติ
เหล่านั้นในความเป็นจริงท าหน้าที่เป็นตัวน าเท่านั้น  แต่ในภาคสนามจะเป็นกระบวนการแห่งกุศลธรรมท างานหนุนช่วยกัน 
ในขณะนั้นนั่นเอง อกุศลก็ลดลงจากคลายลง  ไป ตามปริมาณของกุศลธรรมที่บังเกิดเพ่ิมขึ้น๑๕ 

 ดังนั้น ในการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี ขอเพียงแต่ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการ มีคุณธรรม ที่สอดคล้องกับอาการอกุศลที่
ลดลง อยู่ภายใต้การควบคุมของกุศลธรรมที่กล่าวมาแล้วได้เท่านั้นหลักธรรมที่กล่าวมาในตอนต้นๆ สามารถใช้ไปในการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาล  ได้เสมอเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการแห่งกุศลธรรมหรือกุศลมูลดังกล่าว 
 
บทสรุป 
 มนษุย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรโดยตรง ซึ่งย่อมจะต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อม ถ้า
หากพิจารณา ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม แล้วจะเห็นได้ว่า ล้วนเป็นเหตุมาจาก การเพ่ิมจ านวนประชากร และการเพ่ิมปริมาณ การ
บริโภคทรัพยากร ของมนุษย์เอง โดยมุ่งยกระดับมาตรฐาน การด ารงชีวิต และมีการผลิตเครื่องอุปโภค     มากขึ้น มีการน าใช้ 

                                         
 ๑๔ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ , “ธรรมำภิบำล กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกระบวนกำรทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม”, (กรุงเทพฯ : สายธาร,  ๒๕๔๔.),หน้า ๔๘. 
 ๑๕พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), “ธรรมะและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๓๘. ), หน้า ๒๕. 



๑๒๗๐ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ก่อให้เกิดสารพิษ อย่างมากมาย แม่น้ า หรือสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถจะปรับตัวได้ทัน และท าให้
ธรรมชาติ ไม่สามารถรักษา  สมดุลไว้ได้ อันจะส่งผลต่อมนษุย์และโลกในที่สุด 
           ปัญหาแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ จะเห็นได้ว่า เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นจริง ของบริบท
ของแม่น้ าและสิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นจริง       ของชีวิต และองค์ประกอบอ่ืน ของความเป็นมนุษย์ 
โดยที่มนุษย์เอง ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ดังนั้น การน าความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุง พัฒนาการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ให้กลมกลืน กับแม่น้ าและสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็น มาตรการที่ดีที่สุด ในการที่จะท าให้มนุษย์ สามารถที่จะด ารงชีวิต
อยู่ได้ อย่างมั่นคง มีความสอดคล้อง และสามารถกลมกลืน กับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
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บทคัดย่อ 

การแข่งขันในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การในการเพ่ิมคุณภาพ การให้บริการใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการที่องค์การจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการท าให้การเรียนรู้ในองค์การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การมี
กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่ งปันและใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้คือ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  องค์ความรู้ทีส าคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคน ดังนั้น องค์การจะต้องมี
กระบวนการและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้ 

การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น
เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท าให้คนในองค์การเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ  

 
คําสําคัญ : พุทธวิธีการจัดการองค์การ, องค์การแห่งการเรียนรู้     

  
Abstract 

Competitiveness nowadays depends on ability of an organization to create and utilize non-
material property such as knowledge, technology and organization's culture of value-adding, new service, 
inventing innovation to correctly and rapidly response to customer's need and expectation. However, the 
ability to create and maintain advantages in competitiveness of an organization is depends on  its capability 
to create continuous flow of knowledge which will only be possible when the organization establishes 
process of searching, creating, collecting, filing, distributing, transferring, sharing and applying systems. This 
process is known as Knowledge Management (KM) .  Most important knowledge is tacit knowledge which 
embeds in individual, so, an organization must create process and environment which facilitate an 
exchange of knowledge in order to usefully apply it for organization's advantage.  

Knowledge Management and Learning Organization are significantly connected as the concept of 
establishing learning organization is the encouragement on member of organization to learn from outside 
and within organization in order to apply gained knowledge in self-development and organization's 
performance. Or we can also say that a learning organization which know how to adapt and searching for 
new means of product or service creation that will lead to a growth in organization's performance. 
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However, to enable an ability of effective learning and development of the organization, knowledge 
management should always be implemented along side.    

 
Keywords : Buddhist learning organization management, learning organization 

 
๑. บทนํา 

ในโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุ
สิ่งของซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวพัฒนาเพ่ือพร้อมรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เองจึงท าให้กระแสความต้องการที่จะปรับพัฒนาองค์การให้มีความ
คล่องตัวมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจึงมีอิทธิพลมากไปทั่วโลก 

องค์การ และการจัดการเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างยาวนาน องค์การในอดีตเป็นองค์การที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการชุมชน สังคม และรัฐ เป็นด้านหลัก ส าหรับองค์การในยุคใหม่นั้นมีความหลากหลายทั้งวัตถุประสงค์ และ
รูปแบบในการจัดตั้ง ความหลากหลายเหล่านี้เกิดจากความซับซ้อนของบริบททางสังคมนั่นเอง๑มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์การตั้งแต่เกิด คือ ครอบครัว หรือ ตระกูล ซึ่งนับเป็นองค์การแบบไม่เป็นทางการ เมื่อเจริญเติมโตขึ้นถึงวัยเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์การแบบเป็นทางการ นั้นแสดงว่ามนุษย์ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การแล้วโดยไม่รู้ตัว องค์การมี
อยู่ทุกๆที่และเป็นที่คุ้นเคยกับมนุษย์ทุกคน องค์การจึงเป็นระบบทางสังคมส าคัญที่มนุษย์ต้องท าความเข้าใจและจะต้องสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในองค์การนั้น และการใช้ชีวิตอยู่นั้นก็ต้องเพ่ือการด ารงอยู่ได้ต่อไปขององค์การนั้นๆ ด้วย การ
บริหารจัดการทรัพยากรองค์การที่ดีมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการประสบความส าเร็จและการด ารงอยู่ขององค์การอย่างมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน เพราะเป็นการควบคุมก ากับการใช้ทรัพยากรขององค์การ เช่น คนเงิน เวลา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช่ต่างๆ ให้
คุ้มค่า และส าเร็จประโยชน์มากที่สุด๒ 

ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดได้ 
แต่ความรู้มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง และสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารรวมถึงวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น ล้วนต้องใช้ความรู้ในการพัฒนาทั้งสิ้น ผู้บริหารขององค์กร
จึงต้องหันมาให้ความส าคัญกับความรู้ของคนในองค์กร โดยน ากลยุทธ์การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารซึ่งใน
ปัจจุบันการจัดการความรู้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้มีหลายรูปแบบ แต่สิ่งส าคัญของทุกรูปแบบ
คือการก าหนดความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือน า
ความรู้ของพนักงานแต่ละคนในองค์การมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนและต่อยอด ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๓ 

พระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้สถาปนาองค์การพระพุทธศาสนาขึ้น หลังจากที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้แสดงพระธรรมเทศนาจนมีคนศรัทธาเชื่อและได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกองค์การพระพุทธศาสนาจึง
เกิดข้ึน พระพุทธองค์ทรงประทานแนวคิดและหลักธรรมค าสั่งสอนในส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การของสงฆ์ ให้มีความมั่นคง
ยั่งยืนและด ารงอยู่มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ และอีกอย่างองค์การพระพุทธศาสนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้องค์การแห่ง
การศึกษา 

๒. การบริหารจัดการองค์การ 

                                                 
๑พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
๒วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔. 
๓ ยุทธนา แซ่เตียว, การจัดการความรู้สร้างองค์การอัจฉริยะ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดคูเอช่ัน, ๒๕๔๗), หน้า ๗ 
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การศึกษาองค์การสมัยใหม่ได้เริ่มต้นประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๘ และเริ่มมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๑๙ นับตั้งแต่นั้นมาการศึกษาองค์การก็ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสาขาวิชาต่างๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้ได้
เกิดขึ้นพร้อมๆ กับกระบวนการการเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernization) ซึ่งเป็นสังคมที่มนุษย์มีแนวโน้มอาศัยและใช้ชีวิตใน
องค์การมากขึ้นทุกขณะ จนมีการกล่าวกันว่ามนุษย์องค์การ ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม มนุษย์จ านวนมากใช้เวลาใน
องค์การอย่างน้อยหนึ่งในสามของเวลาในชีวิตประจ าวัน และมีไม่น้อยที่ใช้เวลามากกว่านั้น การใช้ชีวิตในการองค์การของมนุษย์
เช่นนี้ ท าให้องค์การเป็นแหล่งที่บันดาลทั้งความสุขและความขมข่ืนให้กับมนุษย์ องค์การเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์การด้วยเช่นเดียวกัน การศึ กษาเพ่ือท า
ความเข้าใจองค์การและการจัดการมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง๔ 

๑) ความหมายของการบริหารจัดการ มีนักวิชาการหรือผู้มีความรู้หลายท่านได้ความหมายของการบริหารจัดการ
ดังเช่น 

“บริหาร” มาจากค าว่า Administration หรือบางต าราก็ใช้ค าว่า Management ตาม 
หนังสือ Webster Dictionary ค าว่า Administration มีความหมายเหมือนกับค าว่า Managementฉะนั้น จึงมีการใช้ทั้งสองค า
นี้ในลักษณะเดียวกัน แต่ค าว่า Management มักจะใช้ในการบริหารองค์การหรือหน่วยงานที่มุ่งในด้านผลก าไร แต่การบริหาร
ในวงการศึกษาหรือการบริหารงานโครงการสุขภาพในสถานศึกษานี้มิได้มุ่งหวังผลก าไรจึงควรใช้ค าว่า Administration จึงจะ
เหมาะสมกว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์๕ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล่าว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) มีลักษณะวิธีด าเนินงานเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking)หรือการวางแผน 
(Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และมีจุดมุ่งหมาย คือ การพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน๖ 

๒) ความหมายขององค์การ มีนักวิชาการหรือผู้มีความรู้หลายท่านได้ความหมายขององค์การ ดังเช่น 
จอมพงศ์  มงคลวนิชกล่าวว่า องค์การ คือ การรวมตัวกันของบุคคลเป็นหน่วยงาน ท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมาย

เดียวกัน มีแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการจัดการและประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบ  องค์การเป็นระบบสังคม (Social 
System) คือมีบุคคลหลายส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ละคนต่างมีหน้าที่ที่จะท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน อาจมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะเป็นนายจ้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นสถานประกอบการ เป็นสมาคม หรือฐานะอ่ืนๆได้หลาย
ฐานะ๗ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตกล่าวว่า องค์การ เป็นหน่วยทางสังคมที่อยู่ภายใต้และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งสมาชิกมีค่านิยม และผลประโยชน์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
เป้าประสงค์นั้นจึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือรวบรวมกลุ่มงาน กิจกรรม และก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งมี
การสร้างระบบการประสานงาน และยุทธศาสตร์เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่น๘ 

๓) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การ 
ลูเธอร์ กูลิค และลินดัลเออร์วิค ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และได้เสนอแนวคิดหลัก POSDCORB ซึ่ง

หมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 
                                                 

๔ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑ 
๕ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New York :Macmillian, ๑๙๔๗), p. ๓. 
๖ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
๗ จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 
๘ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒ 
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๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะท าอะไรบ้าง เพ่ืออะไร มี
แนวทางปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องท าก่อนการลงมือปฏิบัติ 

๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองค์กร กล่าวคือ เป็นการจัดสายงานแบ่งแยกอ านาจการบริหารให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๓. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคลอันได้แก่การจัดอัตราก าลัง การสรร
หา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีการประเมินผลการท างาน และการให้พ้นจากงาน 

๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการท างานเสนอแนะวิธีการท างานหลังจากที่ได้
วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่า ควรจะท าอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด 

๕. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยและ
บุคคลในต าแหน่งต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสื่อสารการก าหนดระเบียบแผ นใน
การท างาน เป็นต้น 

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การท างานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่า
ตนเองได้ท าอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลประการใด 

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรม๙ 

๓. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization- LO) เริ่มมีการพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพ่ือ

การปฏิบัติในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ ต่อมาองค์การเรียนได้รับการสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อ Peter Senge(๑๙๙๐) ได้เขียนหนังสือ
ขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อ The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization. โดย Senge ชี้ให้เห็นว่า ใน
ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์แหล่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือความสามารถและอัตราที่องค์การสามารถเรียนรู้และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็วกว่าคู่แข่ง  ในแวดวงวิชาการด้านองค์การการเรียนรู้มีแนวคิดท่ีมีการถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง คือ องค์การเรียนรู้ (LO) กับการเรียนรู้ขององค์การ (OrganizationLearning - OL) นักวิชาการบางคนใช้ศัพท์ทั้ง
สองตัวนี้ในความหมายที่เหมือนกัน ขณะที่บางคนพยายามแยกศัพท์สองตัวนี้ออกจากกัน ความเป็นเอกฉันท์เก่ียวกับความหมาย
ของ LO และ OL ยังไม่เกิดขึ้น ยิ่งกว่านั้นข้อถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ของบุคคลกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ในองค์การ รวมทั้งการถ่ายทอดระหว่างการเรียนรู้ทั้งสองลักษณะก็ยังหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไม่ได้
เช่นเดียวกัน๑๐ 

การแข่งขันในยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสร้างและใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
ความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การในการเพ่ิมคุณภาพ ลดต้นทุนลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และการที่องค์การจะสร้างและ
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการท าให้การเรียนรู้ในองค์การไหลเวียนอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การมีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด 
แบ่งปันและใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ทีส าคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคน ดังนั้น องค์การจะต้องมีกระบวนการและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การได้ โดยปกติแล้วยากที่จะสามารถจัดการ
ความรู้ องค์การไม่สามารถสั่งให้ผู้รู้คนนั้นถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อ่ืนได้ องค์การต้องสร้างบรรยากาศที่เอ้ือก่อให้เกิดการ

                                                 
๙ Gulick L.  and Urwick J. , Papers on the Science of Administration, ( New York : Institute of Public 

Administration, ๑๙๗๓), pp. ๑๘-๑๙ 
๑๐ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องค์การ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๕๔. 



๑๒๗๕ 
 

แลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้นและเห็นจริงได้ ซึ่งจะน าไปสู่ค่านิยมและเป็นวัฒนธรรมองค์การในที่สุด โดยกระบวนการของการ
จัดการความรู้ (KM Process) เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีกระบวนการหลักๆ ที่ส าคัญ คือ  

๑) การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
๒) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieve) 
๓) การใช้ความรู้ (Knowledge Usage / Utilization) 
๔) การเคลื่อนย้าย / กระจาย / การแบ่งปันความรู้(Knowledge Transfer / Distribution / Sharing) 
๕) การสร้างความรู้ใหม่( New KnowledgeCreation)๑๑ 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น

เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท าให้คนในองค์การเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ๑๒ 

Pedlerได้ให้แนวคิดว่า องค์ประกอบของบริษัทแห่งการเรียนรู้มี ๕ ด้านได้แก่  
๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)  

-ใช้การเรียนรู้เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ (Learning Approach to Strategy)องค์การมีแนวทางที่จะใช้แนวทางการ
เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 

-การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องค์การจะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายได้อย่างไรบ้าง 

๒) ด้านการมองภายในองค์การ (Looking In)  
-ข้อมูลข่าวสาร (Information) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การเพ่ือกระจายอ านาจและข้อมูลให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
-ระบบบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจัดท างบประมาณ การ

รายงานผลระบบบัญชีขององค์การควรจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานว่าองค์การมีการบริหารเงินเป็นอย่างไร 
-การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) เป็นการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์การมองเห็นว่า

หน่วยงานอื่นๆ เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
๓) ด้านโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองค์การ โครงสร้างหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง

ขั้นตอนกระบวนการท างานเป็นเหมือนกับโครงสร้างที่ไม่ถาวร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก เพ่ือให้เหมาะสมกับงาน 
ผู้ใช้งาน และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

๔) ด้านการมองภายนอก (Looking Out) 
-การให้พนักงานเป็นผู้วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  (Boundary Workers as Environment 

Scanner)  
-การเรียนรู้ระหว่างองค์การ (Inter – organization Learning) องค์การควรเรียนรู้จากพันธมิตรและองค์การ

อ่ืนๆ ด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
๕) ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities)  

                                                 
๑๑ จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕๓ – ๒๕๖. 
๑๒ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร  : จิรวัฒน์เอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๘), หน้า 

๒๕ – ๒๖. 



๑๒๗๖ 
 

-บรรยากาศการเรียนรู้ (learning Climate) ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่พ้ืนฐานที่จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิด
การเรียนรู้จากการทดลองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านทางการตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสนับสนุน 

-โอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน (Self-development Opportunity for All) การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเจอกับลูกค้าโดยตรง รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง๑๓ 

๔. พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู ้

๑) พุทธวิธีการจัดการองค์การ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 

(Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 

วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี
เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก 
การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าที่ (Function) ของนัก
บริหารมีอยู่ ๕ ประการตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC  

P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาใน
อนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร 

O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน 

D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 

C คือ Controllingหมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้ง
กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรเราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการและการก ากับดูแลตามล าดับ๑๔ 

การจัดองค์การ(Organization)ซึ่งในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการ
ก าหนดให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือต าแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามาใน
องค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสาย คือ แม่น้ าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี  ไหลถึงมหาสมุทร
แล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 
ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอั น
นับว่าสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”  

                                                 
๑๓ อ้างใน จอมพงศ์  มงคลวนิช, การบริหารองค์การ และบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕๙. 
๑๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๔๙), หน้า๓ - ๕. 



๑๒๗๗ 
 

พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด การอยู่ร่วมกัน
ของคนที่เท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายในองค์กร เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่า เท่าเทียมกับคน
อ่ืนก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้ใคร ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกันน าทุกข์มาให้  ถ้าเป็น
เช่นนั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กรก็มีไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามล าดับพรรษา ผู้บวชที
หลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน 

เมื่อสาวกมีจ านวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จาก
การที่ทรงกระจายอ านายให้คณะสงฆ์ด าเนินการอุปสมบท เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องท าร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถ
บริหารจัดการเอง หรือเมื่อมีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอ านาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการ
แก้ปัญหา 

พระพุทธเจ้าทรงด ารงต าแหน่งเป็นธรรมราชา คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เรา
เป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรอง
ประธานบริหาร อยู่ในล าดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะ
เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายรับผิดชอบ งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ช านาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ เช่น พระมหากัสสปะเป็นผู้ช านาญด้านธุดงค์ 
พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ช านาญด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป็นผู้ช านาญด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ช านาญด้าน
การแสดงธรรมการแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของกระจายอ านาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา 

ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้มีความช านาญในด้านต่าง 
ๆ ก็สอดคล้องกับการแต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส่วนการที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่
พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยกย่องพระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ได้เหมือนกัน 

๒) พุทธวิธีการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้(Knowledge Management) เป็นกระบวนการแนวความคิดที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
โลกแนวความคิดหนึ่งการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรู้ทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดการความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี
การจัดการความรู้ทั่วไปท าการศึกษาเรื่องความรู้ ส่วนการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญา ซึ่งเป็นหลักการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุขในการบรรลุ
ธรรมดังนั้นจึงมีค าสองค าท่ีต้องท าความเข้าใจก็คือค าว่า ความรู้ กับค าว่า ปัญญา  

เราต้องเห็นตรงกันก่อนว่า ปัญญาคืออะไร ค าว่าปัญญาในภาษาไทย หมายถึงความรู้ (Knowledge) และความรอบ
รู้ (Wisdom) ตรงนี้แหละที่เราใช้ค าก ากวม ความรู้ทั่วไป (Knowledge) เราก็เรียกว่าปัญญา แม้กระทั่งความรู้ในการประกอบ
อาชีพ เราก็เรียกว่าปัญญา ดังข้อความที่ว่า “ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน ทั่วแคว้นแดนดิน มีสิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียจ
คร้าน บ่พานพบเลย”ในภาษาอังกฤษเราใช้ค าว่าความรู้ต่างจากค าว่าปัญญานั่นคือค าว่าความรู้หมายถึง สุตะ (Knowledge)ส่วน
ค าว่า ปัญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู้ (Wisdom) 

ความรู้คืออะไรต่างจากปัญญาอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค านิยามค าว่าความรู้ไว้ว่า เป็นสิ่งทีสั่ง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าและประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติหรือทักษะ เป็นความเข้าใจหรือสารสนเทศ
ที่ได้จากประสบการณ์  อาจกล่าวได้ว่า ความรู้ต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ หรือ Information นั่นคือความรู้เป็นเรื่องของการรับ
ข้อมูลข่าวสารบวกมาสร้างประสบการณ์ ส่วน ปัญญาไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารหรือInformation เพียงอย่างเดียว ปัญญาไป
ไกลกว่าการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูลข่าวสาร ท่านเรียกว่าสัญญาคือความจ าได้หมายรู้ สัญญาเป็นความรู้ขั้นจ า คือ
รู้เท่าที่เห็น เข้าใจเท่าที่ฟัง เวลาที่เราจัดการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษา บางที่ผู้เรียนก็ได้แค่สัญญาคือความจ า เขาไม่ได้



๑๒๗๘ 
 

ปัญญา ค าว่าปัญญา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง “ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” 
การเรียนมากได้ข้อมูลมากเป็นความรู้แต่ยังไม่ใช่ปัญญา ปัญญา เป็นความฉลาดรอบรู้ที่เกิดจากการเรียนและการคิด๑๕ 

พระพุทธเจ้านับว่าเป็นยอดแห่งนักบริหาร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีนักบริหารคนใดที่เหนือกว่าพระองค์
เลย การบริหารจัดการความรู้ที่หลายคนคิดว่าเป็นของใหม่นั้น ความจริงพระพุทธเจ้าได้ท ามาก่อนแล้ว และการบริหารจัดการ
ความรู้ของพระองค์นับได้ว่าประสิทธิผลดีเยี่ยมไม่แพ้ทฤษฎีของใคร หากพิจารณาตัวองค์กรพุทธศาสนานั้น ก็จะเห็นว่า องค์กร
ของพุทธ เป็นองค์กรแห่งความรู้โดยตรง 

เพราะค าว่า “พุทธ” ก็หมายถึง “รู้” อยู่แล้ว การด าเนินการทุกอย่างจึงเป็นไปเพ่ือการเข้าถึงความรู้ และไม่ใช่แค่
เป็นความรู้ธรรมดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังเป็นความรู้อันสูงส่งที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากวังวนของความทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวง ความรู้ประเภทนี้เป็นการเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์นั้นอย่างถูกต้องนั่นเองหากมองในแง่นี้
องค์กรพุทธ จึงเป็นองค์กรแนวหน้าของทุกยุคทุกสมัย รวมถึงสมัยนี้ และสมัยหน้าต่อๆ ไปด้วย 

พุทธวิธีการจัดการความรู้ พอที่จะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ท่านก็ทรง
เริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบ่งปันความรู้ที่พระองค์มีอยู่สู่ประชาชนนั่นเอง พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก
รวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา 
พอหมดหน้าฝน ดินฟ้าอากาศแห้งก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคต่างๆ โดยพระองค์ได้ตรัสสั่งว่า… 

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งท่ีเป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์, แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วง
ทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ (เช่นกัน) พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์, พวกเธออย่าได้ไปรวมโดยทางเดียวกันสองรูป, จง
แสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด, จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบ
บริบูรณ์ บริสุทธิ์, สัตว์ทั้งหลายจ าพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสน้อยมีอยู่, แต่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อม, ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายแม้เราก็จักไปต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม” 

พระด ารัสนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้จนภิกษุเหน่านี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้
ส่งภิกษุเหล่านี้ไปในทิศต่างๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ต่อไปค าสอนของพระพุทธศาสนาจึงถูกเผยแผ่ต่อๆไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั้ง
ปัจจุบัน 

สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดในวิธีการจัดการความรู้ของพุทธศาสนาไม่ว่าผู้นั้นจะจบการศึกษาระดับใดมาก็ตาม หลังจากเข้า
มาบวชแล้ว จะต้องให้อยู่กับอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งในระหว่างที่อยู่กับอุปัชฌาย์นี้ ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายเพราะ
พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพระภิกษุ และพระธรรมค าสอน
ต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมนั้นด้วย จึงเรียกได้ว่า วิธีการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็น
ภูมิปัญญา) และความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือวิชาการ อยู่ในต ารา คู่มือ
ปฏิบัติงาน) เพราะอุปัชฌาย์จะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน จึงท าให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปด้วย ส่วนผู้ที่
จะเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ได้ก็มีการก าหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้ หากเทียบกับองค์กร
สมัยใหม่ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ นั่นเอง 

นอกจากนั้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์แก่กันและกันนั้น พระพุทธเจ้าก็มีแนวทางชัดเจน เน้นให้
หมั่นประชุมกัน และให้ประชุมกันในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบด้วยสารประโยชน์ เช่น ประชุมกันเพ่ือสนทนาธรรมวินัย เป็นต้น 
สาวกจึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจนกระทั้งถึงปัจจุบัน และไม่เพียงเท่านั้น พระพุทธเจ้ายังได้สร้า ง

                                                 
๑๕ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชาติรอด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑-๑๒. 
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วัฒนธรรมองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทุกคนในอง๕กรส่วนใหญ่จะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อ
เป็นเช่นนี้การแลกเปลี่ยนความรู้จึงเกิดขึ้นได้ง่าย 

นอกจากนั้นก็ยังมีค าสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ด้วย เช่น ท่านได้สอนไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทาน
ชนะการให้ทั้งปวง” นั้นก็หมายความว่า หากเรามีความรู้แล้วเราแบ่งปันให้ผู้อ่ืนมากเท่าใด เราก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้น ทุกคนจึง
อยากที่จะแบ่งปันความรู้ และคอยระมัดระวังที่จะไม่ให้ความรู้ผิดๆ แก่ผู้อ่ืน เพราะการให้ความรู้ที่ผิดนับว่าเป็นการกระท าบาป
อันยิ่งใหญ่ ค าสอนแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่เอ้ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันหลายองค์กรมีปัญหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่พนักงานขาดความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากในการถ่ายทอดความรู้นั้น ทั้งผู้ถ่ายทอดและรับการ
ถ่ายทอดจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดความรู้จึงจะประสบผล ในองค์การที่มีวัฒนธรรมของการแก่งแย่งชิงดี 
หรือบรรยากาศของการเป็นศัตรูระหว่างบุคลากรภายใน ย่อมยากที่จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างไม่
ไว้วางใจ และเกิดความหวาดระแวงที่จะถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน 

ในพุทธศาสนาไม่ได้มีเฉพาะการจัดการความรู้เท่านั้นยังมีการวัด หรือประเมินความรู้ (Measuring Knowledge) 
ด้วย การวัดความรู้นี้ที่ท าให้รู้ว่า พระรูปใดมีความรู้มากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึง
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ เกณฑ์ที่ใช้วัด ท่านแบ่งไว้ดังนี้ ระดับปุถุชน ระดับโสดาบัน ระดับสกิทาคามี ระดับอนาคามี 
และระดับอรหันต์ 

ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์วัดที่ชัดเจนว่า ต้องละกิเลสอะไรบ้าง หากเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังละกิเลสไม่ได้
แต่ก็ควรมีศีล ๕ เป็นอย่างต่ า หากเป็นพระโสดาบัน ก็ต้องสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกจฉา และสีลัพพตปรามาสได้หากเป็นพระ
สกิทาคามีก็จะต้องละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส โลภะ โทสะ และโมหะบางส่วนให้จางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูง มี
ความผูกผันอาลัยอยู่ในกามภพแต่เพียงเล็กน้อยที่สุด หากเป็นพระอนาคามี ก็ต้องละกิเลสชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีทั้งหมด 
แล้วก็ยังต้องละกามราคะ และปฏิฆะได้ด้วย เมื่อถึงพระอรหันต์ ก็ต้องละกิเลสได้ทั้งหมดมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสครอบง า
ทุกประการ นี่คือเกณฑ์วัดความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

องค์กรพุทธไม่เพียงแต่มีการจัดการความรู้ และการวัดมาตรฐานความรู้เท่านั้น ยังมีการสร้างคลังความรู้ด้วยซึ่งจะ
เห็นได้จากการท าสังคายนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ในการสังคายนาแต่ละครั้ง จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ผู้มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจ านวนมากมาร่วมสังคายนา เพื่อช่วยกันกลั่นกรองช าระสอบทานและ
จัดหมวดหมู่ค าสอนของพระพุทธเจ้า แล้ววางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนั่นก็แสดงว่าคลังความรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว และ
ต่อมาจึงได้มีการจารึกค าสอนเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า พระไตรปิฎก ซึ่งนับว่าเป็นคลังความรู้อันยอดเยี่ยมที่ตกทอด
มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คลังความรู้นี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ  มากมาย และในปัจจุบันได้มีการจัดท าเป็นซีดี และใส่ไว้
ในอินเทอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น เมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาจึงนับว่าได้ท า KM อย่างสมบูรณ์มานานแล้ว และมีคลัง
ความรู้ที่ดีเยี่ยม ทุกคนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา๑๖ 

๕. บทสรุป 
การจัดการความรู้  (Knowledge Management) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น

เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือการที่จะท าให้คนในองค์กา รเรียนรู้
ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินงานขององค์การ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนและค้นหาวิธีทางใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การที่องค์การจะสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีการ
จัดการความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ 

                                                 
๑๖พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, พุทธบริหาร สู่สุดยอดนักบริหารผู้ทรงภูมิที่ลูกน้องรักและเทิดทูนอย่างจริงจัง, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธิงค์ บิยอนด์บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๗-๑๔๔. 



๑๒๘๐ 
 

พุทธวิธีการจัดการองค์การแห่งความรู้ในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการความรู้ทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกต่างกัน กล่าวคือ การจัดการความรู้ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการความรู้ทั่วไปท าการศึกษาเรื่องความรู้ ส่วนการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญญา ซึ่งเป็นหลักการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ความสุขในปัจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุข
ในการบรรลุธรรมพุทธวิธีการจัดการความรู้ พอที่จะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ท่านก็
ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบ่งปันความรู้ที่พระองค์มีอยู่สู่ประชาชนนั่นเอง พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดหน้าฝน
แรกรวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระ
ศาสนา พอหมดหน้าฝน ดินฟ้าอากาศแห้งก็ได้ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้ วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดในวิธีการจัดการความรู้ของพุทธศาสนาไม่ว่าผู้นั้นจะจบการศึกษาระดับใดมา
ก็ตาม หลังจากเข้ามาบวชแล้ว จะต้องให้อยู่กับอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งในระหว่างที่อยู่กับอุปัชฌาย์นี้ ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มากมายเพราะพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพระภิกษุ และพระ
ธรรมค าสอนต่างๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมนั้นด้วย จึงเรียกได้ว่า วิธีการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน 
เป็นภูมิปัญญา) และความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือวิชาการ อยู่ในต ารา 
คู่มือปฏิบัติงาน) เพราะอุปัชฌาย์จะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกัน จึงท าให้ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปด้วย ส่วน
ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอุปัชฌาย์ได้ก็มีการก าหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชื่อถือได้ หากเทียบกับองค์กร
สมัยใหม่ก็เรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ นั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เป็นผู้น าในสถานศึกษาที่จะท าการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า  คุณสมบัติของภาวะผู้น าที่ ดีได้แก่เป็นผู้มี
ความรู้สึกรับผิดชอบ รู้ควรไม่ควร มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีมนุษย์สัมพันธ์ น าหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพ่อค้ามา
พัฒนา โดยที่ผู้จะประสบความส าเร็จต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มี
ความสามารถให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีวิธีการพัฒนาด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา การ
ประเมินผลการพัฒนา 
   
ค าส าคัญ: ทุติยปาปณิกสูตร, การพัฒนาภาวะผู้น า, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 Education Manager, is a person with a major in education.  Leadership in Education Study will be 
administered.  Managed to achieve the goals of the organization.  Executive education must have a 
leadership. Feature of good leadership is a sense of responsibility. What you should know, Knowledgeable, 
visionary] friendly bring principles of Tuthiyapapkanikhasutta. The principles of leader development. Those 
who succeed are those who have vision. Is well versed in the practice. And attitude to wards colleagues. 
Leadership, trails, ethical. According to Buddhism’s educational administrators. They are way to improve, 
the needs assessment for development.  Design development, action development, evaluation and 
development. 
.  
Keyword:   Tuthiyapapkanikhasutta, leadership development, educational manager 
 
บทน า 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เป็นผู้น าในสถานศึกษาที่จะท าการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๔๕ กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการบริหาร เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวทาง หลักการและ
มาตรฐานการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และน าไปสู่การบรรลุผลตามการปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 



๑๒๘๒ 
 

 
 
 

๒๕๔๒ การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
บริหารโดยองค์คณะบุคคล การประเมินภายในและการประเมินภายนอก และการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้น าทางวิชาการ จึงจ าเป็นต้องมี สมรรถภาพ ทั้งความรู้ ทักษะ 
ภาวะผู้น า และมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง๑ Wright และ คณะ(1992:15) พูดถึงกลยุทธ์ 
หมายถึง แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร๒Learned และ
คณะ(1973:107) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ แบบแผนของวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย หรือนโยบาย
หลัก รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ที่จะช่วยองค์กรจะอยู่รอดหรือควรจะอยู่ในธุรกิจประเภทใด และองค์กรควรจะเป็นชนิดใดจึงจะมี
ความเหมาะสมและดีที่สุด๓ 
 
๑. ทุติยปาปณิกสูตร 
 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก ๑๒ ได้แสดงไว้ในเรื่อง ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้า สูตรที่ ๒ 
ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าประกอบด้วย องค์ ๓ ประการไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์  องค์ ๓ ประการ 
อะไรบ้างคือ พ่อค้าในโลกนี้ 
 ๑. มีตาด ี
 ๒. มีธุรกิจด ี
 ๓. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย 
 พ่อค้าชื่อว่ามีตาดี เป็นอย่างไร คือ พ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าว่า “ สินค้านี้ ซื้อมาเท่านี้ ขายไปอย่างนี้ จักมีมูลค่า
ประมาณเท่านี้ มีก าไรเท่านี้” พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเท่านี้แล 
 พ่อคา้ชื่อว่ามีธุรกิจดี เป็นอย่างไร คือ พ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้ พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดี เป็นอย่างนี้แล 
 พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างไร คือ คหบดีหรือบุตร คหบดีผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มาก
ย่อมรู้จัก พ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่า “พ่อค้าผู้นี้แลมีตาดี มีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดู บุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้
ตามก าหนดเวลา” คหบดีหรือบุตรคหบดี เหล่านั้น ย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่า “นับแต่นี้ไป ท่านจงน าโภคทรัพย์ไป
เลี้ยงดูบุตรภรรยา และใช้คืนให้พวกเราตามก าหนดเวลา” พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แล 
 พ่อค้า ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้และ ไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ไพบูลย์ในกุศลธรรม 
 ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑. มีตาดี ๒. มีธุรกิจดี ๓. เพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย 
 ภิกษุชื่อว่า มีตาดี เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ซักถามความเป็นจริง “นี้ทุกข์ นี้ทุกข์สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ภิกษุชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แล 
 ภิกษุชื่อว่ามรธุรกิจดี เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรมเพ่ือให้กุศลธรรมเกิดมี
ความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่ามีธุรกิจดี เป็นอย่างนี้แล 
 ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูต ผู้เรียนจบ
คัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามเวลาสมควร สอบสวนไต่ถามว่า “พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้

                                                           

 ๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.สภาพและปญัหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศ
ไทย. ๒๕๔๕ ข.๘  

 ๒ Wright, P. Reingle, C.D. and Kroll, M.J. Strategic Management : Text and case. Massachusetts : Alyn and Bacon. 
1992 p.15  

 ๓ Learned, C.R. and others. Bussiness Policy Text and  Cases. Illinors : Richard, D. 1973 p. 107   



๑๒๘๓ 
 

 
 
 

เป็นอย่างไร” ท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผย ท าให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ท าให้ง่าย และบรรเทา
ความสงสัย ในธรรมที่น่าสงสัย หลายอย่างภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัย เป็นอย่างนี้แล 
 ภิกษุประกอบด้วย ธรรม ๓ ประการนี้แล ไม่นานนักก็บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรม๔ 
 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า ปาปณิกธรรม ๓ หลักพ่อค้า องค์คุณของพ่อค้า คือ 

๑. จักขุมา (Cakkbuma : shrewd) ตาดี (รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถค านวณราคา กะทุน เก็งก าไร แม่นย า) 
๒. วิธูโร (Vidburo : capable of administering business) จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหว

ความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จิตเอาใจลูกค้า) 
๓. นิสยสัมปันโน (Nisayasampanno : having dood credit rating) พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย(เป็นที่เชื่อถือ

ไว้วางใจในหมู่ แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย)๕ 
สรุปได้ว่า ทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพ่อค้า ประกอบด้วย องค์ ๓  ที่มี จักขุมา มีตาดี วิธูโร จัดการธุรกิจดี และ 

นิสสยสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัยหรือสรุปได้ว่า ผู้ที่จะประสบความส าเร็จต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ รอบรู้
ในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
 
๒. ความหมายของภาวะผู้น า 
 กวี  วงศ์พุฒิ (๒๕๔๒:๒)  ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า ดังนี้  ภาวะผู้น า ( Leadership) หรือการเป็นผู้น า ใน
สถานศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการ หรือผู้น า โดยตรงกล่าวว่า ภาวะผู้น าตามการวิเคราะห์ศัพท์มีความหมายที่ส าคัญ ๓ 
ประการ คือ ๑) ความสามารถของหัวหน้าที่จะต้องเป็นผู้น า คือหัวหน้าต้องมีความสามารถในการน าลูกน้อง จะต้องเป็นผู้
สามารถชี้แนวทางหรือก าหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกต้อง เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ๒) ความสามารถ
ของหัวหน้าที่จะต้องเอาชนะจิตใจลูกน้องได้แก่ ความภักดี ต่อหัวหน้า และความร่วมมือร่วมใจของบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะ
ปฏิบัติงานหลักในทางรัฐศาสตร์จึงตั้งว่า “ความส าเร็จของงานนั้น” อยู่ที่เอกภาพของการท างานและการที่จะเกิดเอกภาพในการ
ปฏิบัติการได้นั้นส่วนใหญ่อยู่ที่ความรู้สึกของบรรดาลูกน้องทั้งมวลที่มีพันธะทางใจอยู่ต่อผู้เป็นหัวหน้า ๓) ความสามารถของหัว
หน้าที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการท างานซึ่งอยู่กับบุคลิกภาพของผู้ที่เป็นหัวหน้าเอง ที่จะต้องเป็นคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีศักยภาพต่อหัวหน้าที่แสดงให้เขารู้ว่าจะท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร แม้มีอุปสรรคก็
ช่วยแก้ไขจนบรรลุเป้าหมาย๖ และอานันท์  ปันยารชุน(๒๕๔๐:๓๗) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น า ว่า หากมีในบุคคลใดแล้วจะท าให้
ผู้อ่ืนอยากท าตามโดยสมัครใจ ไม่จ าเป็นต้องสั่งการเพราะความเป็นผู้น าไม่ได้มาจากการอุปโลกน์หรือแต่ตั้งตนเอง แต่ต้องเกิด
จากการที่มีผู้อ่ืนเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้น า ดังนั้น คุณสมบัติของภาวะผู้น าที่ยั่งยืนได้แก่ความรู้สึกรับผิดชอบรู้ควรไม่ควร โดยมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องควบคุม ผู้น ามีความสามารถให้ผู้อ่ืนคล้อยตามความสามารถในการสื่ อสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้แค่
ค าพูดในสิ่งที่เป็นจริง มีความเป็นผู้ยึดมั่นในหลักการ มีระบบการคิด และการบริหารที่มีวิสัยทัศน์ จะต้องคิดแบบทีละก้าวแต่ต้อง
คิดครบทั้งกระบวนการและรู้จักคาดคะเน ความเป็นนักวิชาการรู้จักหาความรู้และพ่ึงพาความรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง๗ 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า ( Leadership) หรือการเป็นผู้น า ในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับการบริการ หรือผู้น า
 หัวหน้าต้องมีความสามารถในการน าลูกน้อง จะต้องเป็นผู้สามารถชี้แนวทางหรือก าหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกต้อง 

                                                           

 ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย. พระสุตตันตปิฎก 
๑๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙) หน้า ๑๖๓-๑๖๕ 

 ๕ พระพรหมคณุาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖. (กรุงเทพมหานคร : เอส.
อาร์พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑) หน้า ๑๑๔ 

 ๖กวี  วงศ์พุฒิ, ภาวะผู้น า (พิมพ์ครั้งท่ี ๕).(กรุงเทพมหานคร:บีเค อินเตอร์ปริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๔๒) หน้า ๒-๑๑ 
 ๗อานันท์  ปันยารชุน,ภาวะผู้น าความส าคญัต่ออนาคตไทย.(กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ไทย, ๒๕๔๐) หน้า ๓๗-๓๙   
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เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  ความสามารถของหัวหน้าที่จะต้องเอาชนะจิตใจลูกน้อง ความส าเร็จของงาน
นั้น หัวหน้าต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการท างานซึ่งอยู่กับบุคลิกภาพของผู้ที่เป็นหัวหน้าเอง ต้องเป็นคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีศักยภาพที่แสดงให้เขารู้ว่าจะท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร คุณสมบัติของภาวะผู้น าที่
ยั่งยืนได้แก่ความรู้สึกรับผิดชอบรู้ควรไม่ควร โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องควบคุม มีความสามารถให้ผู้อ่ืนคล้อยตามใน
การสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้ด้วยการบริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
 
๓. ความส าคัญของภาวะผู้น า 
 การบริหารงานในสถานศึกษา มีส่วนประกอบหลายอย่าง ซึ่งการบริหารจัดเป็นส่วนส าคัญในองค์กร ท าให้องค์กรนั้น
ด าเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรื่องไม่มีปัญหา และท าให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ สิ่งส าคัญที่เป็นสิ่งที่จะท าให้งานมีประสิทธิผล
และจะขาดไม่ได้คือผู้น าผู้บริหาร หรือหัวหน้า หรือผู้ที่มีหน้าที่บังคับบัญชาขององค์กรนั้น ๆ ดังที่ สะอาด  ราชเฉลิม(๒๕๔๑:๑๐) 
ได้กล่าวว้าว่า ผู้บริหารหรือผู้น าจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น านั้น ๆ การด าเนินกิจการหรือการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในองค์กรเกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ใช้อิทธิพล หรืออ านาจที่มีอยู่จงใจให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ตามในขณะนั้น 
เกิดความศรัทธายอมรับและพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้  ความส าคัญของภาวะผู้น า ภาวะผู้น า หรือ ความ
เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ในอันที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างมากความล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆ ที่เป็นมา สืบเนื่องมาจากผู้น ามีหลายแบบแล้วแต่จะเลือกใช้แบบใดให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การเลือกแบบภาวะผู้น าควรค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์และบุคลิกภาพของผู้น าเอง๘ 
 Bateman & Carl(1990:480)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ขึ้นต้นอยู่กับภาวะ
ผู้น าการบริหารองค์กรจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในการปฏิบัติขององค์กรก็ตาม แต่ปัจจุบันภาวะผู้น าก าลังเป็นสิ่งที่
ขาดแคลนมากไปเกือบทุกองค์กร๙  
 สรุปว่า ความส าคัญของภาวะผู้น า ผู้บริหารหรือผู้น าจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น านั้น ๆ
เกิดความศรัทธายอมรับและพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้  ความส าคัญของภาวะผู้น า คือความเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ในอันที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างมาก 
 
 ๔. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า 
 วิธีการพัฒนาภาวะผู้น ามีนักการศึกษาได้ให้ความจ ากัดความไว้ เช่น  ดนัย  เทียมพุฒ(๒๕๔๕:๓๖) ได้น าเสนอโมเดล
วงจรการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไป ซึ่งมีท้ังสิ้น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ความจ าเป็นซึ่งมีความหมาย ๒ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นสิ่งที่ขาดหรือบกพร่องในเรื่องสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน และ ๒) เป็นโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุงงาน ซึ่งข้ันตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

๒. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
๓.  การบริหารหลักสูตร โดยมีการแบ่ง เป็น ๓ ระยะ คือ ๑) การวางแผนจัดหลักสูตรการพัฒนา ๒) การด าเนินการ

อบรมและพัฒนา ๓) การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
๔.  การประเมินผลและติดตามผลมีวิธีการประเมินผลหลายวิธี คือ ๑) การประเมินผลตามช่วงอบรมและพัฒนา เช่น 

การประเมินก่อนการฝึกอบรม การประเมินขณะด าเนินการ และ ประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาและด าเนินการติดตาม
ผล ๒) ประเมินผลแนวทางประเมิน ปฏิกิริยาด้าน ความพึงพอใจหรือความรู้สึกต่อการอบรม ๓) ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและ
                                                           

 ๘สะอาด  ราชเฉลิม, แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด อุตรดิตถ์ . วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ส านักงานวิชาการ (เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑) หน้า ๑๐   

 ๙ Bateman. T.S,& Cart, P.Z. Management : Function and strategy. Boston : Irwin. 1990 p. 480-481   



๑๒๘๕ 
 

 
 
 

หลังการอบรมและพัฒนาเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในระหว่างการฝึกอบรมและ ๔) ประเมินผลลัพธ์ที่หน่วยงาน
วัดผลธุรกิจหรือต้นสังกัดต้องการ๑๐  

Dessler (2002:312)กล่าวถึง ๕ ขั้นตอนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมซึ่งประกอบด้วย  
ขั้นที่ ๑  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
๑) การก าหนดทักษะการปฏิบัติงานที่สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานมีผลผลิตสูง 
๒) การวิเคราะห์บุคคลที่จะพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมการพัฒนาว่าควรพัฒนาในด้านใด เช่น 

ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจส่วนบุคคลที่บุคคลจ าเป็นต้องมี 
๓) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนา 
ขั้นที่ ๒  การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 

เป็นการออกแบบที่พัฒนาครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรวิธีการพัฒนา เพ่ือสาระของการพัฒนา
และกิจกรรมของหลักสูตรซึ่งการออกแบบ หลักสูตรการพัฒนาจะต้องมีความชัดเจน และสามารถน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ได้โดยตรง 

ขั้นที่ ๓  การประเมนิผลก่อนด าเนินการ 
 เป็นการน าหลักสูตรการพัฒนาเข้าสู่การแนะน าและตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมก่อนจะมีการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปเพื่อประกันว่าเป็นโปรแกรมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ ๔  การด าเนินการพัฒนา 
 เป็นขั้นตอนที่จะท าการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นหลักการคือ การท าให้งานมุ่งสู่ความส าเร็จด้วยการฝึกอบรม และพัฒนา
ผู้รับการฝึกอบรมที่มีความสามารถและทักษะในการน าเสนอที่ดีนอกเหนือจากความรู้ในเนื้อหาที่จะอบรม 

ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 
 เป็นขั้นตอนที่รวมถึงการติดตามผลเพ่ือพิจารณาว่าผลลัพธ์จากการฝึกอบรมและพัฒนาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาให้ด้านต่าง ๆ หรือไม่เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการพัฒนา การเรียนรู้ พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับการ
พัฒนา๑๑  

Carrell, Kuzmits & Elbert(1992:314) ได้กล่าวในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารนั้นมักจะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน หลัก
ดังต่อไปนี้ 

๑. การประเมินความต้องการจ าเป็นมีองค์ประกอบ คือ การประเมินความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน ความต้องการใน
ระยะยาว และความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล 
 ๒. การออกแบบโปรแกรม มีองค์ประกอบ คือ การพัฒนาในขณะท างาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการท างาน 
 ๓. การประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินใน ๔ ระดับ ได้แก่ การประเมินปฏิกิริยา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา และ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพขององค์กร๑๒  
 Cacioppe(1998:215)  ได้ท าการเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยท าการอ้างอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงให้มี
การประเมนิและการวัดผลแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดย แผนการพัฒนาภาวะผู้น าดังกล่าว มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. การระบุความต้องการจ าเป็นจากสถานการณ์ในซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
                                                           

 ๑๐ ดนัย  เทียนพุฒ,การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กร(พิมพ์ครัง้ที่ ๒). (กรุงเทพมหานคร:นาโกต้า, ๒๕๔๕) หน้า ๓๖-๔๐   
 ๑๑ Dessler, G. Aframework for human resource management (2nd ed.) New Jersey : Prentice Hall. 2002 p.213  
 ๑๒ Carrell, M.R., Kuzmits, F.E.,& Elbert N.F. Personnel human resource management, New York : Macmillan.1992 p. 
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๑๒๘๖ 
 

 
 
 

๒. ตั้งวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจะได้รับหลังจากมีการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าแล้ว และท าการระบุอย่างชัดเจน
ว่า หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมแล้วความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงด้านใดที่ควร 

๓. ระบุเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนานั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผ่านกรณีย์
ศึกษา การเข้ากลุ่มสร้างทีม และการมอบหมายโครงการให้ท าร่วมกัน เป็นต้น 

๔. ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ ในส่วนของขั้นตอนนี้ เป็นเรื่องของการลงรายละเอียดในเรื่องของบริบทองค์ความรู้ 
และท่ีจะใช้ในการฝึกอบรม รวมไปจนถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนา 

๕. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนแรกของการประเมินนั้น จะเป็นการตรวจสอบบริบท
และกิจกรรมของโปรแกรม เพ่ือท าให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นสามารถให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการได้ 

๖. น าโปรแกรมการพัฒนาผสมผสานเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
๗. วัดผลคุณค่าของโปรแกรมการพัฒนาโดยรวม โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการพัฒนากระบวนการในการรวมทั้งหมด ว่า

สามารถส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กรได้หรือไม่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ รวมถึงเป็นการที่โปรแกรมการพัฒนาถูก
ตรวจสอบว่าด าเนินไปอย่างไร เมื่อไหร่ และท่ีไหน๑๓  

อุทัย  โล้วมั่นคง(๒๕๕๒:๘๖) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ทางจริยธรรมตาม
แนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และได้ท าการสรุป
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าว่ามีท้ังสิ้น ๔ ขั้นตอน ดังนี้  

๑. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
๒. การออกแบบการพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย ๖ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านเนื้อหาสาระ ๒) วิธีการพัฒนา 

๓) การเตรียมความพร้อมผู้รับการพัฒนา ๔) การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ ๕) วิทยากร ๖)อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้การ
พัฒนา 

๓. การด าเนินการพัฒนา 
๔. การประเมินผลการพัฒนา๑๔  
สรุปว่า วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า มีหลายวิธีดังนี้ การวิเคราะห์ความจ าเป็นซึ่งมีความหมาย การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การประเมินผลและติดตามผล หรือ  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  การ
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนา  การประเมินผลก่อนด าเนินการ  การด าเนินการพัฒนา  การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาผู้บริหารนั้นมักจะประกอบด้วย  การประเมินความต้องการจ าเป็นมีองค์ประกอบ คือ การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน ความต้องการในระยะยาว และความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล การออกแบบโปรแกรม มี
องค์ประกอบ คือ การพัฒนาในขณะท างาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการท างาน การประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็นการ
ประเมินใน ๔ ระดับ ได้แก่ การประเมินปฏิกิริยา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา และการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพ
ขององค์กร  การเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยท าการอ้างอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงให้มีการประเมินและการ
วัดผลแยกออกจากกันอย่างชัดเจน การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา  การประเมินผลการ
พัฒนา   

 
บทสรุป 
                                                           

 ๑๓ Cacioppe, R. Anintegrated modle and approach for the design of eftective. 1998 p.215  
 ๑๔อุทัย  โล้วมั่นคง,การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ า ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๒) หน้า ๘๖ 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เป็นผู้น าในสถานศึกษาที่จะท าการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า  ภาวะผู้น า ( Leadership) หรือการเป็นผู้น า 
ในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการบริการ หรือผู้น า หรือหัวหน้าที่ต้องมีความสามารถในการน าลูกน้อง จะต้องเป็นผู้
สามารถชี้แนวทางหรือก าหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกต้อง เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  ความสามารถ
ของหัวหน้าที่จะต้องเอาชนะจิตใจลูกน้อง ความส าเร็จของงานนั้น หัวหน้าต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการท างานซึ่งอยู่กับบุคลิกภาพ
ของผู้ที่เป็นหัวหน้าเอง ต้องเป็นคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีศักยภาพที่แสดงให้เขารู้
ว่าจะท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร คุณสมบัติของภาวะผู้น าที่ยั่ งยืนได้แก่ความรู้สึกรับผิดชอบรู้ควรไม่ควร มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มี
มนุษย์สัมพันธ์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องควบคุม โดยมีหลักธรรม ทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพ่อค้า ประกอบด้วย 
องค์ ๓  ที่มี จักขุมา มีตาดี วิธูโร จัดการธุรกิจดี และ นิสสยสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัยหรือ ผู้ที่จะประสบ
ความส าเร็จต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความสามารถให้ผู้อ่ืนคล้อย
ตามในการสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้ด้วยการบริหารที่มีวิสัยในการบริหารงานในสถานศึกษา การบริหารจัดเป็นส่วนส าคัญใน
องค์กร ท าให้องค์กรนั้นด าเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรื่องไม่มีปัญหา และท าให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ สิ่งส าคัญที่เป็นสิ่งที่จะท า
ให้งานมีประสิทธิผลและจะขาดไม่ได้คือผู้น าผู้บริหาร หรือหัวหน้า หรือผู้ที่มีหน้าที่บังคับบัญชาขององค์ กรนั้น ๆ ผู้บริหารหรือ
ผู้น าจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น านั้น ๆ การด าเนินกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในองค์กร
เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ใช้อิทธิพล หรืออ านาจที่มีอยู่จงใจให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ตามในขณะนั้น เกิดความศรัทธายอมรับและ
พร้อมที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้    ความส าคัญของภาวะผู้น า ผู้บริหารหรือผู้น าจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ได้ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น านั้น ๆเกิดความศรัทธายอมรับและพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้  ความส าคัญ
ของภาวะผู้น า คือความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ในอันที่จะด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก   วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า มีหลายวิธีดังนี้ การวิเคราะห์ความจ าเป็นซึ่งมีความหมาย การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การประเมินผลและติดตามผล หรือวิธีการอีกแบบคือ  การวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา  การประเมินผลก่อนด าเนินการ  การด าเนินการพัฒนา  การ
ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนพัฒนาผู้บริหารนั้นมักจะประกอบด้วย  การประเมินความต้องการจ าเป็น มี
องค์ประกอบ คือ การประเมินความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน ความต้องการในระยะยาว และความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล 
การออกแบบโปรแกรม มีองค์ประกอบ คือ การพัฒนาในขณะท างาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการท างาน การประเมินผล 
ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินใน ๔ ระดับ ได้แก่ การประเมินปฏิกิริยา ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา และการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ด้านประสิทธิภาพขององค์กร  การเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผู้น า โดยท าการอ้างอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงให้มีการ
ประเมินและการวัดผลแยกออกจากกันอย่างชัดเจน การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ทางจริยธรรมตามแนวพุท ธศาสนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา การ
ประเมินผลการพัฒนา   
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การบริหารจัดการพุทธศิลปเ์พื่อความยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา 
The Management of Buddhist Arts According for Sustainable of Buddhism Integrative 

 
พระครูวศินวรกิจ,ดร.๑ 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งน าเสนอถึงความส าคัญของการบริหารจัดการพุทธศิลป์ในยุคปัจจุบันโดยมีการน าเสนอถึงความส าคัญของ
การน างานพุทธศิลป์ ที่มีการบริหารจัดการโดยหลักการบริหารเชิงพุทธ ซึ่งการที่จะสามารถอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ให้ยั่งยืนต่อไป 
ต้องอาศัยการบริหารจัดการ 6Ms คือคน ( Man ), เงิน ( Money ) วัตถุดิบ ( Material ), วิธีการ  /  จัดการ (  Method / 
Management ), เครื่องจักรกล ( Machine ),การตลาด ( Market ) และหลักการบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย สังคหวัตถุ ๔, ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔, สัปปายะ ๗, อิทธิบาท ๔, จริยธรรม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ท าให้
เกิดความศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยองค์รวมของการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ต่อไป 

ค าส าคัญ:  พุทธศิลป์, ความยั่งยืน, การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

Abstract  

Objective of this academic article is to present the importance of Buddhist arts management in 
present time through the presentation of Buddhist art importance which is managed by Buddhist 
management approach.  A sustainable conservation of Buddhist art is rely on 6Ms Management; Man, 
Money, Material, Method /  Management, Machine, Marketing and Buddhist managements which are 
Sangahavatthu 4 (Bases of social solidarity),  Ditthadhammikatthaprayodh 4 (Virtues conducive to benefits 
in the present), Sappaya 7 (beneficial or advantageous conditions), Iddhipada 4 (paths of accomplishment) 
and ethics. Buddhist managements is a management approach that leads to faith, belief and devotion in 
Buddhism and Buddhism is eventually passed on to the next generation. 

Keyword:  Buddhist arts, sustainability, Buddhist management  

๑. บทน า 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา ด้วยการส่งพระ
สมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ๙ สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในขณะนั้น 
ส่วนประเทศไทยนั้นได้ผนวกรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางและมีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดน
ส่วนนี้ไม่น้อยกว่า ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ขณะเดียวกันในบริบททางสังคมไทยในอดีต
ค าสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลมากต่อการด าเนินชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากพุทธศาสนิกชนต่างมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก และมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเชื่อในกฏแห่งกรรม ท าให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้น้อม
น าค าสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติและยึดถืออย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งยังได้สะท้อนหลักธรรมค าสอน 
ไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือใช้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตาม

                                                           
๑ อาจารย์ประจ าหลักสตูรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หน่วยวิทยบริการพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สถานที่ส าคัญๆ ทางศาสนา และสะท้อนออกมาเป็นวิถีชีวิต จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งมีความผูกพันกับวิถีการด าเนิน
ชีวิต ในส่วนของงานศิลปะที่สะท้อนออกมาในรูปแบบพุทธศิลป์จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะแบบชนชาติไทย และศิลปะกับวัดก็มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาเป็นเวลาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม ซึ่งเป็นศิลปะแขนง
ต่างๆ    

ปัจจุบันเราจะได้ยินค าว่า “พุทธศิลป์” บ่อยครั้งมากและในบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการศึกษาในสาขานี้โดยตรง โดย
เปิดการเรียนการสอนในสาขานี้งานศิลปะประเภทต่างๆ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการเผยแพร่และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความ
ศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยสิ่งที่ผู้สร้างงานศิลปะได้พยายามสื่อหรือ
สอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป์ คืองานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยู่ใน
งานศิลป์นั้นซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของงานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอนอยู่ โดยแบ่ง
ศึกษาออกเป็นประเภทต่างๆทั้งพระพุทธรูป สถูปเจดีย์ อาคารสถานที่และวัตถุสิ่งของ จึงสามารถกล่าวได้ว่างานศิลปกรรม
เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง  

ปัจจุบันการนับถือและการเลื่อมใสของในพระพุทธศาสนาเริ่มมีความเปราะบาง ส่วนหนึ่งเกิดจากที่การพัฒนาประเทศ
มุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะในสังคมเครือข่ายสื่อออนไลน์ซึ่งท าให้เกิดการ
รับสารข้อมูลทางด้านศาสนาพุทธในทางที่ผิด และท าให้เกิดความไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยทางศีลธรรมจริยธรรมมีมาก
ขึ้น สุดท้ายก็เลยขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนท าให้เกิดสภาวะเสื่อมและไม่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาในที่สุด ดังนั้นการ
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจะเป็นหนทางที่จะท าให้คนในสังคมได้เข้าถึงความเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนมากขึ้น 
และจะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งในที่สุด ในส่วนของด้านพุทธศิลป์นั้นปัจจุบันยังโชคดีที่
ประเทศไทยยังมีการถ่ายทอดงานศิลปกรรมแนวประเพณีร่วมสมัย และก าลังได้รับความสนใจจากกลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์บน
รากฐานความคิดที่ต้องการอนุรักษ์และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นงานศิลปะ
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เป็นเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สถาปัตยกรรมของโบสถ์ วิหาร วัดวาอาราม ประติมากรรม
พระพุทธรูปปางต่างๆ จิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือปริศนาธรรม ฯลฯ ดังนั้นการน างานพุทธศิลป์
มาเป็นสื่อในการสอนปรัชญา ธรรมะต่างๆ ก็ถือเป็นกุศโลบายที่บรรพบุรุษได้ใช้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง 
ท าให้พุทธศิลป์จึงเป็นศิลปกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือสนองตอบและรับใช้งานพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในด้าน จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยไม่เลือกว่าจะเป็นลัทธิมหาญาณหรือเถรวาทนอกจากนั้นพุทธศิลป์ยังได้ก่อให้เกิดความ
ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 

๒. ความหมายของพุทธศิลป์ 

พุทธศิลป์ (Buddhist Art) หมายถึง งานศิลปะประเภทต่างๆ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม และจิตกรรม ซึ่ง
สร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้
เกิดความศรัทธาปสาทะ ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งในลัทธิหินยาน (เถรวาท) และ
ลัทธิมหายาน (อาจาริยวาท)๒ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงอธิบายพุทธศิลป์ด้วยเนื้อหาใจเความว่า ในสมัยนั้นพุทธ
บริษัทนับถือพระไตรสรณคมน์ ไม่มีวัตถุอ่ืนเป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงเป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนา ต่อมา
เจดีย์ในพระพุทธศาสนาจึงมี 4 ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์ เกิดในภายหลัง๓ ขณะที่
ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะ ได้ให้ความหมาย พุทธศิลป์ ว่า พุทธลักษณะทุกประการที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระพุทธรูป๔ 
                                                           

๒ สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์, สารานุกรมศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๔๘๑ 
๓ กรมพระยาด ารงราชานิภาพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ, ต านานพระพุทธเจดีย์, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา), ๒๕๑๘. 
๔ ศรีศักร วัลลิโภดม, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๔๐๒ พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒน

พานิช, ๒๕๓๕), หน้า ๔๘๑ 



๑๒๙๑ 
 

นอกจากนี้ ชะลูด นิ่มเสมอ๕ ได้ให้ความหมายพุทธศิลป์ ต่างจากท่านอ่ืน โดยค าว่าพุทธศิลป์ มาจากความว่า “พุทธะ” หมายถึง 
พระพุทธเจ้า, พระพุทธศาสนา “ศิลป์” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงออกซ่ึงอารมณ์ ปัญญา ความคิด ความงาม 

ค าว่าพุทธศิลป์มีรากฐานที่ผูกพันกับวิถีการด าเนินชีวิต ของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีลักษณะเฉพาะของ
พิเศษแบบชนชาติไทยศิลปะกับวัด มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาเป็นเวลาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปัตยกรรม 
และวรรณกรรม ซึ่งเป็นศิลปะแขนงต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพุทธศิลป์ โดยมีเหตุผลส าคัญประการหนึ่ง เพราะ
สร้างขึ้นในปริมณฑลของวัด เนื้อหาสาระมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสดา เช่น พุทธประวัติ พุทธปฏิมาเกี่ยวข้องกับค าสอนโดยอาศัย
วิธีการต่างๆ 

ค าว่า “พุทธศิลป์” หากสรุปอย่างง่ายเพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนที่สุดน่าจะหมายถึง งานศิลปะประเภทต่างๆ ทั้ง
ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
โดยตรง และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่ผู้สร้างงานศิลปะได้พยายามสื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเป็น
ปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป์  คืองานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยู่ในงานศิลป์นั้นซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของ
งานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอนอยู่  โดยแบ่งศึกษาออกเป็นประเภทต่างๆทั้งพระพุทธรูป  สถูป
เจดีย์  อาคารสถานที่และวัตถุสิ่งของ  จึงสามารถกล่าวได้ว่างานศิลปกรรมเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง ดังนั้นการน า
งานพุทธศิลป์มาเป็นสื่อในการสอนปรัชญา  ธรรมะต่างๆ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง  ดังความสัมพั นธ์
ระหว่างศิลปะและศาสนาที่ว่า “มีศิลปะอยู่ที่ไหนศาสนาก็สว่างไสวอยู่ที่นั้น” เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ท้ังเรื่องราวและหลักฐานเพื่อ
สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นั้นได้ถือก าเนิดขึ้นหลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วถึง 2–3 
ศตวรรษ หรือเม่ือมีการสังฆยานาพระไตรปิฎกเกิดขึ้น ส่งผลให้การถ่ายทอดวิทยาการทางด้านพุทธศาสตร์มีรูปแบบที่หลากหลาย
แตกต่างกันออกไป  ขณะที่ต ารามุ่งถ่ายทอดพุทธประวัติและชาดกต่างๆ แต่ในการถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์กลับพบว่า ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดที่ได้ผลกว่า พุทธศิลปะจึงได้แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ด ารงคง
อยู่และสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายพันปีกระทั่งถึงในปัจจุบัน ในยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองวัดนอกจากจะเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา
แล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการสอนจริยธรรมให้แก่ผู้คนผ่านงานพุทธศิลป์ โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญอาทิเช่น จิตรกรรมฝาผนัง รูป
แกะสลัก วรรณคดีและศิลปะอ่ืน ๆ หากพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดี อาจถือได้ว่าวัดในพุทธศาสนาเป็นต้นก าเนิดศิลปะ
วิทยาการแห่งโลกตะวันออกและเป็นแหล่งอารยะธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 

นอกจากความงดงามทางด้านศิลปะแล้ว พุทธศาสนายังชื่นชมความงามของธรรมชาติ ทั้งป่าเขาล าเนาไพร สายน้ าไหล
ในแม่น้ าและล าธาร และความงดงามของถ้ าต่างๆ ขณะเดียวกัน ดนตรีและโสตทัศนศิลป์ก็ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อถึง
ปรัชญาของพุทธจริยศาสตร์ เพราะช่วยในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปล่อยวางและเป็นสื่อธรรมะที่มีความลึกซึ้งเหนือกว่าค า
บรรยายใดๆ ดังนั้นพุทธประวัติที่ถูกบันทึกไว้พระไตรปิฎกกว่า 550 เรื่องจึงได้น าออกมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งจิตรกรรมฝาผนังและรูปแกะสลักซึ่งต่อมาจึงได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย ในความรับรู้ทั่วไปนั้นจิตรกรรมฝาผนัง
ได้รับการยกย่องให้เป็นสื่อธรรมะที่ทรงอิทธิพล เพราะสามารถถ่ายทอดเรื่องผลของบุญและบาปทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า
ออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ดังนั้นการศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องราวที่ได้เขียนไว้ตามฝาผนังจึงสามารถช่วย
ยกระดับจิตจนเกิดมรรคญาณให้ส าเร็จความเป็นอริยบุคคล ส่วนชาวสิงหลนั้นได้น าเอาพระสูตรต่างๆ มาถ่ายทอดในรูปแบบของ
โสตทัศนศิลป์ เพ่ือให้คนส่วนใหญ่ในสังคมได้รับฟังธรรมะ ช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสร้างความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

 
๓. ความส าคัญและประเภทพุทธศิลป์ 

                                                           
๕ ชะลูด นิ่มเสมอ, การเข้าถึงศิลปะในงานจิตกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ), ๒๕๓๒. 



๑๒๙๒ 
 

 งานพุทธศิลป์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) สถาปัตยกรรม  ๒) ประติมากรรม ๓) จิตรกรรม ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายแต่ละประเภทดังนี้  
 ๑. สถาปัตยกรรม๖ หมายถึง อาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่กระท าขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ก าหนดขอบเขต 
ปริมาตรของที่ว่าง ให้เกิดบรรยากาศและประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการของมนุษย์ทั้งนามธรรมและรูปธรรม โดยอาศัย
หลักการทางศิลปะ ความงามและวิทยาศาสตร์เหตุและผลสถาปัตยกรรม ยังหมายรวมถึงศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่
ประกอบด้วยศิลปะลักษณะสถาปัตยกรรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท๗ ดังนี้ 

๑) สถาปัตยกรรมเวียง ได้แก่ ตัวเมือง ก าแพง ถนน ป้อมปราการ ย่านการค้าและบ้านเรือน 
๒) สถาปัตยกรรมวัง ได้แก่ ปราสาท ราชมณเทียร พระท่ีนั่ง เป็นต้น 
๓) สถาปัตยกรรมวัด ได้แก่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นพุทธศิลป์ 
๔) สถาปัตยกรรมเวิ้ง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและผังเมือง 

๒. ประติมากรรม  
  ประติมากรรม เป็นศิลปะที่สื่อความด้วยการเห็น มีปริมาตร สามารถสัมผัสรู้ลึกถึงความกว้าง ความยาว และ
ความสูง รวมทั้งความลึกและความนูนได้ การสร้างงานประติกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่
ถ่ายทอดคติ ความเชื่อ และแนวคิดทางศาสนาให้เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ด้วยตา (การเห็น) ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องราว
ในศาสนา ตลอดจนความประทับใจอันน าไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธา๘ 
 ๓.  จิตรกรรม หมายถึง งานพุทธศิลป์ มิได้เพ่ิงจะเริ่มมีมาในยุคปัจจุบันนี้ แต่มีมาตั้งแต่เดิมอดีตกาล ซึ่ง ถือว่าพุทธศิลป์
เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาก็ว่าได้ โดยคุณค่าและความส าคัญของพุทธศิลป์ เราจึงควรอนุรักษ์ไว้ให้
พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เลื่อมใสและมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง  ซึ่ง อ านาจ ยอดทอง๙ ได้อธิบายไว้ซึ่งคุณค่า
หรือความส าคัญของพุทธศิลป์ ท าให้เห็นคุณค่าที่พุทธศาสนิกชนควรต้องอนุรักษ์ไดด้ังนี้      

๑) เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนให้
ความเคารพนับถือเลื่อมใส และเป็นแบบอย่างแห่งมนุษย์ผู้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนได้เป็นพระ
สัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง) ศิลปะที่ให้คุณค่าในด้านนี้ได้แก่ ประติมากรรมต่างๆ 
เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีความงามในด้านศิลปะแล้ว พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยังให้ความเคารพ
นับถือเสมือนเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๒) เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และยังเป็นการแสดงถึงความศรัทธาปสาทะต่อพระรัตนตรัย คือ 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณค่าหลักทางพุทธศิลป์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภท
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และปฎิมากรรม โดยเฉพาะศิลปะด้านสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในประเทศไทยได้แก่ ดอยสุเทพ เชียงใหม่ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม เจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น 

๓) เป็นการบันทึก หรือเล่าประวัติความเป็นมาขององค์พระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า (พุทธประวัติ) หรือประวัติ
ของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา (สาวกประวัติ หรืออนุพุทธประวัติ) ที่ส าคัญ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 
ศิลปะด้านนี้ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังต่างๆ ภาพวาดพุทธประวัติ สาวกประวัติ ภาพเรื่องราวในชาดกอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักเกี่ยวกับพุทะประวัติ สาวกประวัติ และชาดกต่างๆ เช่น 
เวสสันดรชาดก เป็นต้น 

                                                           
๖ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, สรุปการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง เน่ืองในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไท, (กรุงเทพมหานคร : จุลสารไทย

คดีศึกษา, ๒๕๕๗), หน้า ๔๗-๖๐. 
๗ กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐), หน้า ๓๑. 
๘ สุรศักดิ์ เจริญวงศ,์ ๒๕๓๕, ไม่ปรากฎเลขหน้า 
๙ อ านาจ ยอดทอง, สืบค้นจาก  
http://oknation.nationtv.tv/blog/academicbuddhism/2015/08/30/entry-1 



๑๒๙๓ 
 

๔) เป็นแหล่งเก็บรวบรวมหลักพระธรรมวินัย หรือหลักพระธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ศิลปะในด้านนี้
ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์พระไตรปิฎกนี้ยังมีรูปแบบในลักษณะของประติมากรรมพระไตรปิฎกอีก
ด้วย เช่น พระไตรปิฎกท่ีแกะสลักบนหินอ่อน เป็นต้น 

๕) เป็นที่พักอาศัยของนักบวชในทางพระพุทธศาสนา เช่น วัด อาราม นอกจากนี้วัดยัง เป็นสถานที่ที่เก็บ หรือ
รวบรวมศิลปะทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เอาไว้ด้วย เนื่องจากว่า “พุทธศิลป์” เหล่านี้ พุทธศาสนิกชนไม่นิยม
สร้างขึ้นและเก็บไว้ในสถานที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่วัด ดังนั้น พุทธศิลป์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม และปฎิมากรรม ล้วนเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือประดับตกแต่งพุทธสถาน คือ วัด หรือสถานที่ที่
เนื่องด้วยวัดทั้งสิ้น เช่น เจดีย์ วิหาร สถูป เป็นต้น แต่ถึงแม้พุทธศิลป์บางอย่าง เช่น ภาพพุทธประวัติ หรือ
พระพุทธรูป แม้พุทธศาสนิกชนจะสามารถเก็บรักษาไว้ในบ้านของตน ก็มิใช่เพ่ือความสวยงามแต่อย่างใด แต่
ตั้งไว้ เพ่ือเป็นพุทธานุสสติ คือ เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย หรือเพ่ือเป็นพุทธบูชา (การ บูชา
พระพุทธเจ้า) เท่านั้น 

๖) แสดงถึงความศรัทธา ความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขของบ้านเมือง  อย่างเช่น พระมหากษัตริย์ไทย
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในยามที่บ้านเมืองสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้าก็มักจะสร้างวัดวาอารามต่างๆ 
เช่น วัดเบญจมบพิธฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้าง เป็นต้น 

๔. หลักการบริหารจัดการ 

ค าว่า “การบริหาร” (Administration) ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การก าหนดแผนหรือนโยบายในลักษณะของกลุ่ม
กิ จกรรมที่ ป ระกอบด้ วย  การวางแผน  (Planning) การจัดองค์ กร  (Organizing) การสั่ งการหรือการอ านวยการ 
(Leading/directing) หรือการก ากับดูแลและควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร 
(4Ms /6Ms) เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการบริหาร โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่วนค าว่า “การจัดการ” (Management) ส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้ และนิยมใช้ในภาคธุรกิจ (Business) ที่เน้นการจัดการทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร๑๐ 

การบริหารจัดการยังหมายถึงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ตาม
หลัก 4Ms  หรือ 6Ms ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 
จริยธรรม (Moral) และการตลาด (Market) เป็นเงื่อนไขในการด าเนินงาน๑๑ การบริหารจัดการยังหมายถึงภาระหน้าที่ของผู้น า
กลุ่มซึ่งจะต้องจัดการ  ให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคนและวัตถุมาประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ภารกิจขององค์กรส าเร็จเสร็จสิ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด๑๒ ในบางครั้งการ
บริหารยังเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ที่จะน าเอาทรัพยากรการบริหาร(Administration Resource) มาประกอบการหรือ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๓ ใน
เรื่องนี้นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ชื่อว่า Luther Gulick มองว่า การบริหารเป็นศาสตร์ที่จะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับ
ผู้บริหารว่าต้องกระท าอะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้เกิดคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการกระท า
ของได้๑๔ ขณะเดียวกัน Terry นั้นมองการบริหารว่าหมายถึงการด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน 
                                                           

 ๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , รศ. และคณะ, องค์การและการจัดการ (Organization and Management), (กรุงเทพมหานคร : 
Diamond in Business Word, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙. 

๑๑ สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๑๒ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 
๑๓ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๑๔ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘.   



๑๒๙๔ 
 

(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน๑๕ โดยมีความสอดคล้องกับนักวิชาการอีกหลายท่านที่มองว่าการบริหารหรือการ
จัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการ
บริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบ๑๖ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการนั้นส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลด
ขั้นตอน และการลดพิธีการ ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญ เรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน 
แผนงาน โครงการ (4Ps = Policy Plan Program Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารจะเน้นเรื่องการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน๑๗ การบริหารหรือการจัดการบางครั้งจึงถูกมองว่าเป็นศิลปะในการใช้คน 
เงิน และวัสดุอุปกรณ์ขององค์กรและนอกองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทรัพยากรอันเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐาน 4Ms๑๘ โดยการบริหารจะต้องมีการวางแผน ( Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้น า (Leading) และ
การควบคุม (Controlling) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการบริหารภายในองค์กร แต่การบริหารเชิงกลยุทธ์ จะเป็นการจัดการซึ่งส่วน
หนึ่งจะอยู่ภายในองค์กร๑๙ ทั้งเพราะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์คุณภาพของ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารจัดการในการบริหาร เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์
และคุณภาพปัจจัย๒๐ 

ทรัพยากรในการบริหารได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ 
ทรัพยากรในการบริหารได้แก่ 4Ms /6Ms คือ บุคคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) ความสามารถ
ในการจัดการ (Management) หรือที่มีจริยธรรม (Moral) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามา ปัจจุบันทรัพยากรทางการบริหารถือ
ว่ามีความจ าเป็นมากขึ้น ทั้ง 4Ms หรือ 6Ms จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมี
ระบบของการท างานร่วมกัน จากค ายืนยันของ Ricky W. Griffin ยังบอกว่าการบริหารนอกจากจะมีกลุ่มของบุคคลมาร่วมกัน
ท างานตามโครงสร้างและการประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด
เป้าหมายไว้แล้ว สิ่งที่จ าเป็นอีกอย่างก็คือจะต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่เรียกว่า 6Ms  มาประกอบด้วย ทั้ง ๑) คน (Man) 
๒) เงิน (Money) ๓) วัตถุดิบ (Material) ๔) รูปแบบการบริหาร (Management) ๕) จริยธรรม (Moral) และ ๖) การตลาด 
(Market) 

๕. หลักการบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการองค์กรนั้นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่า พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ต่างได้ให้ความคิดเห็นว่าเป็น
ทางเลือกส าคัญที่ควรจะน าไปประยุกต์ใช้ในทุกองค์กรเนื่องจากเข้ากับบริบทสังคมไทยและสังคมพุทธ ส่วน มหาตมะ คานธี ได้
น าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์เป็นอหิงสาธรรมในฐานะที่เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ในความพยายามต่อสู้ทาง
การเมืองท่านได้แสดงแก่ชาวโลกถึงอหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)และความอดทนสามารถใช้ต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมและการยึด
                                                           

๑๕ ธณจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑),        หน้า ๒๐.   
๑๖ ธีรวุฒิ บุญยโสภณและวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒.   
๑๗ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ  

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548), หน้า 5.  
๑๘ มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ทจ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า 57-58. 
๑๙ ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๕), หน้า 11. 
๒๐ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2544), หน้า ๖๑. 



๑๒๙๕ 
 

ครองทุกชนิดในโลกที่แวดล้อมไว้ด้วยแนวคิดที่หลากหลายและความเป็นอยู่ที่ แตกต่างกันทั้งทางภาษาและศาสนา และ ดร.เอ็ม
เบคการ์ แห่งประเทศอินเดียก็ใช้ธรรมะน าการเมืองของอินเดียสมัยต่อสู้เอกราชจากอังกฤษจนได้รับการยอมรับและถูกเลือกให้
เป็นผู้น าของรัฐและเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย อีกท้ังยังเป็นที่ศรัทธาของชาวอินเดียทั่วไปจนหลายล้านคนกลับใจหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถือเป็นรากฐานส าคัญต่อการการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. หลักอปริหานิยธรรม ถือเป็นหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยมีข้อปฏิบัติที่
เน้นการมีร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยกันป้องกันความเสื่อมน าพาองค์การไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ๒๑ ประกอบด้วย ๑ 
การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมถือเป็นการพึง
กระท าสิ่งต่างๆด้วยความพร้อมเพรียงกัน ๓) ไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ ที่เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิด
หรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้ว ๔) ให้ความเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก ๕) การให้เกียรติและคุ้มครองสตรีมิให้มีการกดขี่ข่มเหง
รังแก ๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย์คือ ศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ าปลุกเร้าให้เรา
ท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ๗) ให้การอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ 
ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก 

๒. หลักสาราณียธรรม๒๒ หมายถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง หมายถึงมีความปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล
กัน ประกอบด้วย ๑) เมตตากายกรรม คือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท าดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนท าร้ายกัน มุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกัน ๒) เมตตาวจีกรรม คือ หลักการเจรจาให้เข้าใจกันไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน ๓) เมตตามโนธรรม คือ การไม่คิดท าร้ายซึ่ง
กันและกันมีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน ๔) การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งใน
ด้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่างๆ ๕) รักษาศีลเสมอกัน ด าเนินการต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ๖) การยอมรับในกฎกติกาทางสังคมท่ีก าหนดไว้ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน 

๓. หลักสังคหวัตถุ๒๓ คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ ก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมและผูกพันให้มั่นคงตลอดไป 
ประกอบด้วย ๑) ทาน คือ การแบ่งให้ เฉลี่ยให้ ปันให้ เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรี ผูกสามัคคีกันไว้ ๒. ปิยวาจา คือ พูดค าที่สุภาพ
อ่อนโยน ฟังแล้วชื่นใจ สบายใจ ๓) อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ๔) สมานัตตา คือ ความเป็นคน
เสมอต้นเสมอปลายในการให้ความนับถือเพ่ือนมนุษย์ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลที่ด้อยกว่าตน  

๔. หลักพรหมวิหาร๒๔  คือ หลักควบคุมความประพฤติให้ชีวิตหมดจดโดยปฏิบัติต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์
ทั้งหลายโดยชอบธรรม ๔ประการ คือ ๑) เมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนาดีต่อเพ่ือน ๒) กรุณา คือ ความคิดทีจ่ะปลดเปลื้อง
บ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อเพ่ือนมนุษย์ ๓) มุทิตา คือ ความยินดี แช่มชื่น เบิกบาน และพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข 
๔) อุเบกขา คือ ความจิตใจเที่ยงตรงไม่เอนเอียง ไมมี่อคติ 

๕. หลักเบญจศีล หรือ ศีล ๕ ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะสร้างเสริมสันติให้เกิดขึ้นด้วยการเคารพในชีวิตของคนอ่ืน
หรือผู้อ่ืน (ปาณาติปาตา เวรมณี) การเคารพในทรัพย์สินหรือทรัพยากรของผู้อ่ืน (อทินนาทานา เวรมณี) การเคารพในคู่ครอง
ของผู้อ่ืน (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) การเคารพในความทุกข์ที่จะเกิดจากค าพูดหรือการพูด (มุสาวาทา เวรมณี)  และสุดท้าย
คือการไม่ประมาทและขาดสติของเรา (สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี)  

๖. หลักทิศ ๖๒๕ คือบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัวซึ่งเราจะต้องมีหน้าที่
หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งในส่วนตัวหรือในที่ท างานประกอบด้วย ๑) ปุรัตถิมทิส๒๖ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา  ๒) 
                                                           

๒๑ พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, หน้า ๒๑๑. 
๒๒เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๒๐๑. 
๒๓เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๔๒. 

 ๒๔เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๒๔. 
๒๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 
๒๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



๑๒๙๖ 
 

ทักขิณทิสทิศ๒๗ เบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ๓) ปัจฉิมทิส๒๘ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา  ๔) อุตตรทิส๒๙ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ 
มิตรสหาย ๕) อุปริมทิส๓๐ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ และ ๖) เหฏฐิมทิส๓๑ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับ
นายจ้าง 

๗. หลักสัปปุริสธรรม ๗๓๒  หมายถึงคุณสมบัติ ๗ ประการของผู้มีคุณค่าที่เหมาะแก่การแก้ไขในทุกปัญหาความขัดแย้ง  
ประกอบด้วย๑) เป็นผู้มีธัมมัญญุตา๓๓ จักเหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ ๒) เป็นผู้มีอัตถัญญุตา รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผล ๓) เป็น
ผู้มีอัตตัญญุตา รู้จักตนว่า มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และปฏิภาณ ๔) เป็นผู้มีมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
ตามหลักแห่งมัชฌิมาปฎิปทาและหลักสันโดษ ๕) เป็นผู้มีกาลัญญุตา รู้จักเวลาอันเหมาะสม ๖) เป็นผู้มีปริสัญญุตา รู้จักชุมชน
หรือสังคมอย่างถูกต้อง ๗) เป็นผู้มีปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักเลือกคบคนให้ถูกต้อง 

๘. หลักอคติ ๔ หมายถึง หลักธรรมส าหรับการบริหารจัดการจะต้องละเว้น๓๔ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทาคติ ล าเอียง
เพราะชอบ เพราะพอใจ หรือเพราะรัก ๒) โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง ไม่ชอบหน้า ไม่พอใจ๓) โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลงหรือ
เขลา ไม่รู้ความจริง ๔) ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว๓๕ 

๙. หลักปธาน ๔๓๖ หมายถึง ความพยายามด้วยใจอันเด็ดเดี่ยว บากบั่น จริงจัง ขยัน มั่นคงและสม่ าเสมอจนส าเร็จใน ๔ 
ด้าน คือ ๑) เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น คือ ไม่ประพฤติชั่วทาง กาย ทางวาจา และทางใจ (สังวรปธาน) ๒) เพียรละความชั่ว
ที่เกิดขึ้นแล้ว คือ สิ่งที่ไม่ดีที่เราเผลอท าไปแล้วก็ให้พยายามละ และไม่ประพฤติซ้ าอีก (ปหานปธาน) ๓) เพียรท าแต่ความดี คือ 
หมั่นประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ (ภาวนาปธาน) และ ๔) เพียรรักษาความดีไว้ไม่ให้สูญ คือ พยายาม
ท าดีให้ตลอดไป (อนุรักขนาปธาน) 

๑๐. ปัจจเวกขณวิธ๓ี๗ หมายถึง วิธีการพิจารณาการใช้สอยหรือการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ๔ ด้าน คือ ๑) การ
พิจารณาการบริโภคเครื่องนุ่งห่ม ๒) การพิจารณาการบริโภคอาหาร  
๓) การพิจารณาการบริโภคท่ีอยู่อาศัย และ ๔) การพิจารณาการบริโภคยารักษาโรค๓๘ 

 

๖. หลักการบริหารจัดการพุทธศิลป์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

การบริหารจัดการพุทธศิลป์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่พุทธศาสนิกชนและชุมชน  
ศิลปะความงามของพุทธศิลป์ ที่สื่อสาร และสั่งสอนให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้ หากขาดหลักการบริหารจัดการ 
กระบวนการที่จะน าไปสู่การความยั่งยืน เพราะถ้าไม่มีหลักการหรือการบริหารจัดการ ศิลปะ ความงาม พุทธศิลป์ ก็จะเป็นเพียง
แค่วัด เจดีย์ที่ไม่มีคุณค่า หรือ ไม่มีชีวิตชีวา ขณะเดียวกันการบริหารจัดการต่างๆ ในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยวิทยาการ
บริหารจัดการเข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ผู้บริหารต้องมีจักขุมาแปลว่ามีสายตาที่ยาวไกลคือมองการณ์ไกลวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้
ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกในองค์กรยอมรับ และด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วย

                                                           
๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓. 
๒๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔-๒๑๕. 
๓๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๓๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
๓๒องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖, องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒. 
๓๓องฺ. สตฺตกฺ (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓-๑๔๖. 
๓๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘. 
๓๕ บุญมี แท่นแก้ว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๕),หน้า ๑๑๓. 
๓๖ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, นวโกวาท,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๐. 
๓๗ ที.สี.(ไทย)  ๙/๒๑-๒๗/๘-๑๐. 
๓๘ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓. 



๑๒๙๗ 
 

วิสัยทัศน์นี้ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมาย
สูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือวิมุตติ (ความหลุด พ้นทุกข์) ดังพุทธพจน์ที่ว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยนี้
ก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสฉันนั้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะยกตัวอย่างการบริหารจัดการพุทธศิลป์ของวัดร่องขุ่นซึ่งเกิดแรงบันดาลใจและมีความศรัทธาที่จะ
ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือช่วยงานสืบสาน
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และมุ่งมั่นก้าวเดินตามรอยที่พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงบ าเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ภายใต้กระอบแนวคิดในความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงลงมือด าเนินงานพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นภูมิล าเนา
บ้านเกิด โดยมุ่งถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นมรดกของชาติ เป็นศิลปะประจ ารัชกาลที่ ๙ เป็นงานศิลป์เพ่ือแผ่นดินที่ต้องการให้คน
ทั่วไปและคนไทยได้ชมผลงานและเกิดศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม ตรมหลักพระพุทธศาสนา โดยหลักธรรมที่
น ามาเสริมสร้างในพุทธศิลป์ ผ่านงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตกรรม คือ ๑) กฏแห่งกรรม ๒) สังโยชน์ ๑๐ ๓) 
อุปกิเลส ๑๖  ๔) โพชฌงค์ ๗ ๕) มรรค ๘ และ ๖) ไตรภูมิ โดยคนทั่วไปที่เข้าไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น สามารถรับรู้และเข้าใจใน
หลักธรรมที่น าเสนอผ่านงานพุทธศิลป์ นอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะแล้วยังเข้าใจในความหมายของหลักธรรมที่
ผู้สร้างงานต้องการสื่อจากรูปลักษณ์ของงานศิลป์ ในรูปแบบ ความเข้าใจ โดยผู้เข้าชมจะเข้าใจธรรมมะผ่านพุทธศิลป์ได้
ประโยชน์อย่างน้อย ๕ ประการ คือ ๑) ความเพลิดเพลินในความงามพุทธศิลป์ ๒) น าความรู้ไปพัฒนาชีวิตได้ ๓) เข้าใจในเรื่อง
ท าความดี ละเว้นความชั่ว ๔) สัมผัสถึงพลังความศรัทธาของผู้สร้างงานได้ ๕) ได้อาหารตาอาหารใจและแนวคิดการด าเนินชีวิตที่
ดี๓๙  

การที่วัดร่องขุ่นสามารถด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้จนเป็นที่โดดเด่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
เชียงรายและระดับประเทศนั้น ปัจจัยที่ส าคัญนอกจากจะมีงานศิลปะที่เป็นความงามทางพุทธศิลป์ทีส่ะท้อน สื่อสาร และสั่งสอน
ให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนแล้ว สิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์ข้างต้น ณ วัดแห่งนี้ยังมีการใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) การควบคุม (Controlling) รวมทั้ง
การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (4Ps = Policy Plan Program Project) โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่
เรียกว่า 6Ms มาประกอบ ทั้ง ๑) คน (Man) ๒) เงิน (Money) ๓) วัตถุดิบ (Material)๔) รูปแบบการบริหาร (Management) 
๕) จริยธรรม (Moral) และ ๖) การตลาด (Market) ไม่เฉพาะเท่านั้นหากเราจะศึกษาให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการแบบพุทธบูรณาการหรือการบริหารจัดการเชิงพุทธ เราจะพบว่าในวัดแห่งนี้มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการหลายด้าน ทั้งการใช้หลักอปริหานิยธรรมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
เคารพและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง ในส่วนของหลักสาราณียธรรมนั้นเน้นการสร้างความ
ร่วมมือ การเคารพในความคิดเห็น การช่วยเหลือแบ่งปัน และการไม่เอารัดเอาเปรียบหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้านหลักสังคหวัตถุที่ว่าด้วย การให้ การใช้ค าพูดที่สุภาพอ่อนโยน การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย และหลักพรหมวิหารธรรมที่กอรปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขาต่อคนอ่ืนหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้องค์การหรือสังคม
เป็นไปด้วยความสันติ 

นอกจากนั้นในการท างานร่วมกันจะต้องยึดถือและปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดตามหลักแห่งเบญจศีลด้วยการเคารพใน
ชีวิตของคนอื่นหรือผู้อ่ืน การเคารพในทรัพย์สินหรือทรัพยากรของผู้อ่ืน การเคารพในความเป็นเจ้าของ การเคารพในค าพูด และ
การไม่ประมาทหรือขาดสติ ทั้งนี้เพ่ือที่จะเป็นหลักพ้ืนฐานในการประพฤติ ปฏิบัติต่อผุ้อ่ืนตามหลักแห่งทิศทั้ง ๖ ทั้งบิดา ครู
อาจารย์ สามีภรรยา  มิตรสหายผู้ร่วมงาน พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ และลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้จะบริหารจัดการ
อย่างไรให้ได้ผลหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ ผู้บริหารจะต้องยึดถือหลักสัปปุริสธรรม ๗  ที่จะต้อง
รู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้จุดมุ่งหมายหรือรู้จักผล รู้จักตนว่ามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และปฏิภาณอย่างไร สิ่งที่
ส าคัญจะต้องรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักกาลเวลาอันเหมาะอันควร รู้จักชุมชน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และรู้จัก

                                                           
๓๙ ต้นน้ า ต้นน้ าธารธรรม, วิทยานิพนธม์หาบัณฑติบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เรื่อง การแผ่หลักธรรม

ผ่านพุทธศิลป์ของวัดในประเทศไทย : กรณีศึกษาวัดรุ่งขุ่น จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๔, บทคัดย่อ. 



๑๒๙๘ 
 

เลือกใช้บุคคลให้ถูกกับงาน ไม่เฉพาะเท่านั้นในการบริหารจัดการจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว มานะ บากบั่น ขยัน มั่นคง 
และเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นทั้งทาง กาย ทางวาจา และทางใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ให้พยายามลด ละ และไม่ประพฤติ
ซ้ าอีก โดยให้เพียรท าแต่ความดี หมั่นประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ และเพียรรักษาความดีไว้ไม่ให้สิ้น
สูญ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามหลักปธาน ๔ สิ่งที่พึงตระหนักในการบริหารจัดการทุกคนทุกฝ่ายจะต้องงดหรือเว้นซึ่งหลัก
อคติ ๔ ทั้ง ล าเอียงเพราะชอบ เพราะพอใจหรือเพราะรัก ล าเอียงเพราะชัง ล าเอียงเพราะหลง เพราะเขลาหรือไม่รู้ความจริง 
และล าเอียงเพราะขลาดกลัว 
 

๗. สรุป 

การบริหารจัดการถือเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในแง่ความร่วมมือของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้บรรลุยังเป้าหมายร่วมกัน บนฐานค่านิยมเหมือนกัน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่องค์การและ
สังคม ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดการลดปัญหาในการท างาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การอ านวยการ (Actuating) การควบคุม (Controlling) การพัฒนาตามกรอบ 4Ps คือ Policy Plan Program 
และ Project โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่เรียกว่า 6Ms มาประกอบทั้ง คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) 
รูปแบบการบริหาร (Management) คุณธรรมจริยธรรม (Moral) และการตลาด (Market) หากจะมีการบูรณาการหลักการ
บริหารจัดการเชิงพุทธเข้าไปเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่มีอยู่มาเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ เป็นต้นว่า
การน้อมน าเอาหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วม หลักสาราณียธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
น ามาซึ่งการระลึกนึกถึงกัน หลักสังคหวัตถุซึ่งเป็นหลักแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ หลักพรหมวิหารซึ่งเป็นหลักแห่งการ
เสริมสร้างสันติ หลักเบญจศีลซึ่งเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในการท ากิจการงานร่วมกัน หลักทิศ ๖ ที่เป็นหลักแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูป หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักปธาน ๔ 

ซึ่งเป็นหลักที่ว่าด้วยความมุ่งมัน พยายาม มานะ บากบั่น ขยัน มั่นคงและจริงจังในการส ารวมระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆ 
และยึดมั่นรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพ้ืนฐานแห่งการปัจจเวกขณวิธีใน 4Ms หรือ 6Ms ทั้งนี้ในการบริหาร
จัดการนั้นจะต้องละหรือเว้นซึ่งอคติ ๔ ทั้งความชอบ ความชัง ความหลงและความขลาดกลัว ทั้งนี้เพ่ือผลการด าเนินงานหรือการ
บริหารจัดการเป็นไปโดยราบรื่นในที่สุด 
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ไตรสิกขา:พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต 

The Threefold Training (Tri-Sikkhā) as  Buddhism   
and  Quality  of  Life  Development 

เขมจิรา  พิทักราษฎร์1 
บทคัดย่อ 

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาล้วนปรารถนาชีวิตที่ดี     มีความสงบสุขและความ
เจริญรุ่งเรือง  เป็นธรรมชาติของคนที่ต้องการสิ่งดีๆให้แก่ชีวิต   ไม่ต้องการมีความทุกข์  ความปรารถนาของคนทุกคนไม่อาจ
ส าเร็จได้ด้วยการพ่ึงพาคนอ่ืน     แต่ต้องอาศัยตนเองที่จะเริ่มต้นประกอบกรรมที่ดีน าพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีได้    การพัฒนาชีวิต
ของบุคคลนั้นต้องมีทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน มั่นคงในการด าเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตามได้จริง จึงจะท าให้ชีวิตของบุคคล
นั้นมีความเป็นปรกติสุข  อยู่เย็นเป็นสุขได้ และหลักไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ชัดเจน มั่นคง ที่
พระพุทธองค์ ได้วางกรอบแนวทางการด าเนินชีวิตไว้ให้กับพุทธศาสนิกชน  ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนหลัก ไตรสิกขาไว้แล้ว
ก็จริง แต่ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติตาม  ชีวิตจะไร้คุณภาพ  ประสบปัญหาความทุกข์   ไม่เป็นไปตามความ
ปรารถนาชีวิตที่ดีได้  เพราะการมีคุณภาพชีวิตนั้น หมายถึงการมีชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะของความดีงามมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ชีวิตมี ความสงบสันติสุข จิตมีสติ สมาธิและปัญญา ปราศจากการเบียดเบียนท าร้าย ท าลายผู้อ่ืนให้ได้รับ ความ
เสียหายเดือดร้อน ไม่เป็นโทษแก่ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ค าส าคัญ : ไตรสิกขา การพัฒนาชีวิต 

ABSTRACT 
All human beings of all races and all religions who are born to live in this world entirely 

desire to have a better life, peace and prosperity. It is natural of the people that want good things 
for their lives and don’t want to face the sorrow. The desire of all humans would not be achieved 
by relying on the others, but they need to rely on themselves to begin to engage in good deeds for 
bringing their lives to the good way. The life development of person shall be the right direction, 
clear, stable in lifestyle, and can do virtually in order to make that person's life to be the normal life 

and happy life. The Threefold Training (Tri-Sikkhā) that Buddha had taught to us is the guideline 
that is correct, clear and stable which Buddha had set the pattern of the way of life for Buddhist. 

Even though Buddha had taught the Threefold Training (Tri-Sikkhā) already, but if Buddhist did not 
study and not follow, life will be without quality, face with the problem and sorrow, and did not 
meet the desire for a better life, because of the quality of life means a life is in the nature of 
goodness, moral, virtue, ethics, peace of life, the spirituality has a consciousness, meditation and 
wisdom by without injure or destroy others till to damage and be suffered, not as a punishment 
unto oneself, society and environment. 

Keywords: Tri-Sikkhā, Life Development 
 
                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 



๑๓๐๑ 

 

บทน า 
การน าหลักพุทธธรรมอันได้แก่หลักค าสอน  หรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์   เพ่ือให้รู้ความจริงของโลกและชีวิต  และให้รู้เท่าทันของกฎธรรมชาติ  จนสามารถอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่าง
เป็นปกติสุข  หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีคุณค่าวิถีชีวิตของมวลมนุษย์ โดยเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญา
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะน ามาพัฒนาตนเองให้เกิดความสุข  ความเจริญงอกงามในชีวิต ไตรสิ กขาเป็นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ท าให้บุคคลผู้ปฏิบัติผู้นั้นสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างหมดสิ้น  ส่งผลให้บุคคลมีโลก
ทัศน์ในทางที่ดีขึ้น หลักไตรสิกขา  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต เพ่ือให้ประสบความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตาม
แนวพุทธศาสนา  ซึ่งหลักไตรสิกขาประกอบด้วยหลักปฏิบัติใหญ่ๆ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นับว่าเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชีวิตมนุษย์ด้านการพัฒนาทางกายหรือความประพฤติ การพัฒนาด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านปัญญา เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ด้านศีล เป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 2) ด้าน
สมาธิ เป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  และ 
3) ด้านปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ
ของสิ่งทั้งหลายได้ชัดแจ้ง ไตรสิกขาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ 
 
ไตรสิกขา คืออะไร 
 คัมภีร์พระไตรปิฎกได้บันทึกเกี่ยวกับความหมายของไตรสิกขาไว้ว่า “ภิกษุท้ังหลาย สิกขามีอยู่ 3 ประการ คือ อธิศีล
สิกขา  อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา อธิสีลสิกขา” (องฺ.ติก. (ไทย) 20/90/318.) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า ไตรสิกขา คือ สิกขาสาม หรือ ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 อย่าง คือ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  ค าว่าไตรสิกขา แปลว่า สิกขา3   สิกขา 
แปลว่าการศึกษา การส าเหนียก การฝึก ฝึกปรือ ฝึกอบรม ได้แก่ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับฝึกอบรม กาย วาจา จิตใจ และ
ปัญญา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพ้นหรือนิพพาน สิกขามีความหมายคร่าวๆดังนี้ 

1. อธิศีลสิกขา การฝึกอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ให้มสีุจริตทางกายวาจาและ 
อาชีวะ (Training in Morality) 
    2. อธิจิตตสิกขา การฝึกอบรมทางจิต การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพจิต และรู้จักใช้ความสามารถใน
กระบวนสมาธิ ( Training in Mentality หรือ Concentration) 
        3.  อธิปัญญาสิกขา การฝึกอบรมทางปัญญาอย่างสูง ท าให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถช าระจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็น
อิสระโดยสมบูรณ์ ( Training  in Wisdom)  
 นี้เป็นความหมายอย่างคราวๆ ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องให้ความหมายเชื่อมโยงถึงความมุ่งหมายด้วยโดยเติมข้อความ
แสดงลักษณะทีส่ัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายต่อท้ายสิกขาทุกข้อ ได้ความตามล าดับว่า ไตรสิกขา คือ การฝึกปรือความประพฤติ การ
ฝึกปรือจิต และการฝึกปรือปัญญา โดยท าให้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้เป็นไปเพ่ือความดับทุกข์  น าไปสู่ความสุขและความเป็น
อิสระแท้จริง  เมื่อความหมายแสดงความมุ่งหมายได้ชัดเจนแล้ว ก็จะท าให้มองเห็นสาระของไตรสิกขาในแต่ละข้อชัดเจน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงประเภทของหลักไตรสิกขา ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1.  จัดประเภทตามหลักสิกขา 3 หรือไตรสิกขา จัดได้ดังพุทธพจน์ที่แสดงไว้ต่อไปนี้ 
 “ภิกษุทั้งหลาย สิกขามีอยู่ 3 ประการ คือ อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา อธิศีลสิกขา เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลฯ  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ เรียกว่า อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
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ธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายฯ  บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่า อธิจิตตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทา” นี้เรียกว่า 
อธิปัญญาสิกขา”  ข้อความนี้แสดงให้เห็นความหมายของหลักไตรสิกขาโดยรวมและในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นประเภท
ของหลักไตรสิกขา จากข้อความนี้ได้ด้วยเช่นกัน  
 2. จัดประเภทโดยน าเนื้อหามรรคมีองค์ 8 มาสงเคราะห์หลักของไตรสิกขาที่ได้น าเสนอมาแล้วท าให้เห็นเพียง
ความหมายและประเภทของหลักไตรสิกขาเป็นภาพรวม ๆ คือ เป็นการกล่าวถึงเฉพาะ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญา
สิกขา ที่เป็นหลักใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมิได้จัดจ าแนกให้เห็นเกี่ยวกับหัวข้อธรรมอันเป็นตัวเนื้อหาที่มีอยู่ในหลักไตรสิกขาแต่ละข้อ
นั้น ๆ หากได้น าเอาข้อธรรมในมรรคมีองค์ 8 ประการ มาสงเคราะห์เข้ากับหลักของไตรสิกขา ก็จะท าให้เห็นหัวข้อธรรมอันเป็น
ตัวเนื้อหาที่จะน ามาใช้อธิบายหลักของ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาได้โดยละเอียด ดังนั้นหากได้น าเอาข้อ
ธรรมในมรรคมีองค์ 8 ประการ มาจัดสังเคราะห์เข้ากับหลกัของไตรสิกขา ก็สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ คือ 1)  สัมมาวาจา (เจรจา
ชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) และสัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) จัดเข้าในอธิศีลสิกขา 2) สัมมาวายามะ (ความ
เพียรชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (การตั้งจิตมั่นชอบ) จัดเข้าในอธิจิตตสิกขา  3) สัมมาทิฐิ (การเห็นชอบ) 
สัมมาสังกัปปะ (การด าริชอบ) จัดเข้าในอธิปัญญาสิกขา 
 จากความหมายของไตรสิกขาสามารถสรุปได้ว่า ไตรสิกขามี 2 ความหมาย คือ 1)  ความหมายตามคัมภีร์
พระไตรปิฎก หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา 3 อย่าง ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล 
สมาธิ ปัญญา  2) ความหมายที่เชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย หมายถึง การฝึกปรือความประพฤติ การฝึกปรือจิต และการฝึกปรือ
ปัญญา ชนิดที่ท าให้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์น าไปสู่ความสุขและ ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และได้
เสนอจัดประเภทของไตรสิกขาคือ  1) จัดประเภทตามหลักสิกขา 3 หรือไตรสิกขา 2) จัดประเภทโดยน าเนื้อหามรรคมีองค์ 8 
มาสงเคราะห์ ดังสรุปในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
  

รูปที่ 1 สรุปความหมายของไตรสิกขา 
 
การพัฒนาชีวิตมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาอย่างไร 

หลักสิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา 

อธิศีลสิกขา 
3. สัมมาวาจา  
4. สัมมากัมมนัตะ  
5. สัมมาอาชีวะ 

 
 

 

อธิจิตตสิกขา 

6. สัมมาวายามะ   
7. สัมมาสติ   
8. สัมมาสมาธิ 

 

 

 

อธิปัญญาสิกขา 

1. สัมมาทิฏฐิ  
2. สัมมาสังกัปปะ 
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มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสุขเกิดข้ึนก่อน ความสุขที่แท้จริง
ต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า มีความหมายซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนา
ตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุขในชีวิต ไม่อยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ท าให้เกิดความ
ไม่สบายกายและความไม่สบายใจ บั่นทอนต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบทั้งทางกายและใจ และท าให้
คุณภาพชีวิตแย่ลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกข์ก็มักจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด ทั้งที่อาจไม่เคยเข้าวัดมาก่อน เพราะเมื่อเกิดความทุกข์
ถึงระดับหนึ่ง ก็ต้องการที่พ่ึงที่หาความสุขทางใจที่มิใช่ความสุขจากเงินทอง ทรัพย์สิน เกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ  แล้วอะไรล่ะคือ
ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง เพ่ือที่จะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เงินเป็นล้านๆบ้านหลังใหญ่โต ความไม่เป็นโรค การศึกษา
ระดับสูง หรือการท างานที่ดี 

จากความต้องการที่หลากหลาย เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง เกิดความเสียใจ ความกลัว ท า
ให้มีการพ่ึงพิงศาสนาซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจมากขึ้น  หากศึกษาดูให้ดีจะเห็นว่าในสมัยก่อน ศาสนาเกิดขึ้นจากความ
กลัวของมนุษย์ที่ประสบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ  เช่น พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น เนื่องจาก
สมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตรายที่คิดว่าจะได้รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถ
คุ้มครองให้มีชีวิตที่เป็นสุข ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นความเชื่อที่ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือ
มนุษย์ และได้สร้างพิธีกรรมต่างๆข้ึน จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้มีวิวัฒนาการมาจนเกิดเป็นศาสนา 

ในบรรดากระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ถือว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพราะการศึกษา เป็นการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย สังคม จิตใจ และปัญญา หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความส าคัญกับค าว่า 
“สิกขา” หรือที่เรียกกันว่า “ศึกษา” เป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักธรรมที่มีความหมายครอบคลุมการปฏิบัติธรรมทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในคัมภีร์พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ ตรัสเน้น
ให้เห็นถึงความส าคัญของสิกขานี้ว่า  ภิกษุผู้ที่มีความความเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ คือ ประพฤติ อธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็นนิจบัณฑิตย่อมเรียก ภิกษุเช่นนั้นว่าเป็นนักศึกษา เป็นนักปฏิบัติ มีความประพฤติ
บริสุทธิ์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเป็นนักปราชญ์ เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติในโลก เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหา ย่อม มี
จติหลุดพ้นจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแห่งประทีป (องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/320.) หลักไตรสิกขา
เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา คือ หลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจัดเข้ารวมกันอยู่ใน
หลักไตรสิกขาทั้งสิ้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะว่า ไตรสิกขานั้นถือกันว่าเป็นระบบปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมด และเป็นการน าเอาเนื้อหาของมรรคไปใช้อย่างหมดสิ้นสมบูรณ์ จึงเป็นหมวดธรรมมาตรฐาน
ส าหรับแสดงการปฏิบัติธรรม และมักใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีการปฏิบัติธรรม”  

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้  โดยการน าหลักค า
สอนทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การน าหลักค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต  น าไปสู่การพัฒนาชีวิตให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่กิจกรรมได้อย่างปกติสุข  และยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความ เป็นผู้อยู่ใกล้นิพพานยิ่งขึ้นอีกด้วย นับเป็นการปฏิบัติที่ไม่
เสื่อมถอย    ท าตนให้ตั้งตนอยู่ในศีลเป็นเบื้องต้นก่อน  รู้จักวิธีคุ้มครองรักษาอินทรีย์  รู้จักประมาณในการบริโภค   และ
รู้จักเพ่ิมพูนสั่งสมบ าเพ็ญความเพียร  เป็นต้น เพ่ือท าตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   มนุษย์ก็จ าเป็นต้องพัฒนาตน  วัตถุประสงค์
หลัก ก็เพ่ือให้เกิดความรู ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ จากความอยู่รอดด้วยกิเลสมาสูความเป็นอยู่ด้วยปัญญา   
นอกจากเป็นหลักและเป็นประโยชน์การพัฒนาตนเองแลว ยังท าให้เกิดความกรุณาต่อผู้อื่นด้วย  คือท าให้เกิดความเข้าใจและเห
น็อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ คิดจะช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยให้วางตนเป็นกัลยาณมิตร  สามารถคิดหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหาวัตถุประสงค์
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ของการพัฒนา(พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),  2543 : 131)  กล่าวว่า คุณภาพชีวิตที่ดี คือ  เพ่ือฝึกฝนพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อ
ชีวิต หรือ ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความสุข  ให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิต  และหาทางออกจากความทุกข์ได้ด้วยดี โดยไม ก่อให้เกิด
โทษพิษภัยแก ผู้อ่ืนและแก่สังคม ให้รู้จักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอย่างถูกต้อง ปราศจากโทษพิษภัย ไรการเบียดเบียด 
และพรอมที่จะใช้สิ่งอ านวยความสุขนั้น ๆ ในทางเก้ือกูลแก่ผู้อ่ืนและสังคม และให้พรอมและมีความสามารถบางอย่างในการที่จะ
เอ้ืออ านวยความสุขแกผู้อ่ืนและ แผ่ขยายความสุขออกไปในสังคม ทั้งนี้วัตถุประสงค์แท้จริง ก็คือเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  โดยไมต้อง
ขึ้นต่อวัตถุภายนอกทุกอย่างไป  จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีที่จ าเป็นต่อสุขภาพอนามัย ความจ าเป็นด้านปัจจัย 4  มีเครื่องนุ่งห่ม  
อาหาร ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่ไม่ใช่แสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจให้เกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ   ฉะนั้น จุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้รู้ความส าคัญในการพัฒนาชีวิต  จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ ไมประมาทในการท ากิจการ    
โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ  เพื่อการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไดผลดี 
 ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ โดยเป็นระบบการฝึกอบรมที่เป็นเชิงปฏิบัติในฐานะท่ีอยู่ในสังคมเป็น
ระบบการฝึกคนของสังคม จัดแบ่งข้ันตอนเป็นช่วงกว้างๆ เรียงล าดับ โดยถือหลักการเรียงล าดับจากต่ าไปหาสูงคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ในการฝึกที่เรียกว่า ขั้นศีล ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ไม่ได้หมายความว่า เมื่อฝึกในขั้นศีลแล้วจะละเลยในเรื่องสมาธิและ
ปัญญา แต่หมายความว่าให้เน้นในเรื่องศีลมากกว่าสมาธิและปัญญา สมาธิและปัญญาก็ยังคงด าเนินอยู่ตามเดิม มิได้ยกเลิกหรือ
ละทิ้ง ในท านองเดียวกันที่เรียกว่าขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ก็มิได้หมายความว่า จะยกเลิกหรือละทิ้งองค์ประกอบอ่ืน การด าเนินการ
ฝึกจึงเป็นไปในลักษณะของบูรณาการที่ประกอบด้วยส่วนของ ศีล สมาธิ ปัญญาต่อเนื่องตลอดกระบวนการฝึกโดยวิธีการปฏิบัติ
ฝึกหัดอบรมตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญานั้น ผู้ศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางของมรรค มีองค์ 8 ได้แก่  
  1) การฝึกหัดตนให้มีศีลด้วยสัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) และสัมมาอาชีวะ (การ
เลี้ยงชีพชอบ) 
  2) การฝึกหัดตนให้มีสมาธิด้วยสัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ 
(การตั้งจิตมั่นชอบ) 
  3) การฝึกหัดตนให้มีปัญญาด้วยสัมมาทิฐิ (การเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (การด าริชอบ) 

การฝึกอบรมศีล 
 เป็นเรื่องของการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกก็คือวินัย วินัยเป็น
จุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาละพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยจัด
ระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อ
ฝึกได้ผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิดเป็นศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่
ดี และจัดสภาพแวดล้อมที่จะป้องกันไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่ดี แต่อ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์  การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องดีงามทางกายและวาจานั้น บุคคลต้องปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่า ศีลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านสัมมาวาจา ด้านสัมมากัมมันตะ และด้านสัมมาอาชีวะ ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่  
  1.1) ละมุสาวาท เว้นการพูดเท็จ รวมถึงสัจวจาจา ค าพูดจริง 
  1.2) ละปิสุณาวาจา เว้นการพูดส่อเสียด รวมถึง พูดค าสมานสามัคคี 
  1.3) ละผุรุสวาจา เว้นการพูดค าหยาบ รวมถึง พูดค าอ่อนหวานสุภาพ 
  1.4) ละสัมผัปปลาละ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ รวมถึง พูดค ามีประโยชน์ 
 2) สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ได้แก่  
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  2.1) ละปาณาติบาต เว้นการท าลายชีวิต รวมถึงการกระท าที่ช่วยเหลือเกื้อกูล 
  2.2) ละอทินนาทาน เว้นการเอาของที่เขามิได้ให้ (คู่อยู่ที่สัมมาอาชีวะหรือทาน) 
  2.3) ละกาเมสุมิฉาจาร เว้นความประพฤติผิดในกาม รวมถึง การสันโดษ 
 3) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพ รวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต เช่น ท างานไม่ให้คั่งค้างอากูล 
 การฝึกหัดศีลมี 2 ลักษณะ คือ 
 1) การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา เป็นวิธีที่เน้นหนักด้านระเบียบวินัย โดยการฝึกปฏิบัติให้เกิดความค้น
เคยและเคยชินเป็นนิสัย พร้อมกันนั้นก็สร้างศรัทธาโดยให้กัลยาณมิตรแนะน าชักจูงให้เห็นว่า การประพฤติดีมีระเบียบวินัย
เช่นนั้นมีประโยชน์หรือมีคุณค่าอย่างไร เมื่อพ้นจากข้ันประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงขั้นเห็นคุณค่าใฝ่นิยมที่จะท า
อย่างนั้น แล้วก็เข้าสู่ขั้นเป็นสัมมาทิฐิ 
 2) การฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการก ากับ เป็นวิธีที่เน้นความเข้าใจในความหมายของการกระท าหรือการปฏิบัติ 
ผู้กระท าจะมีความมั่นใจในการกระท าของตนเป็นการปฏิบัติอย่างมั่นใจด้วยปัญญา ท าให้เกิดความเข้าใจ เป็นสัมมาทิฐิเพิ่มข้ึนอยู่
เรื่อยไป พร้อมกันกับการฝึกศีลและปิดช่องที่จะกลายเป็นความประพฤติปฏิบัติศีลด้วยความงมงายที่เรียกว่า “สีลัพพตปรามาส” 
การฝึกศีลวิธีนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากใช้ได้เฉพาะกับคนที่มีสติปัญญาสูงจริงๆ จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของการกระท า
หรือการปฏิบัติศีลได้อย่างกระจ่างชัด 
 ในระบบของการฝึกอบรมไตรสิกขา ศีลยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้ถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง แต่เป็นวิธีการเพ่ือ
ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญขั้นต่อไป คือ สมาธิ หรือกล่าวได้ว่า การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล มีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพ่ือเป็นบาท
ฐานของสมาธิ เมื่อมีจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดการคล่องตัวในการที่จะใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลและหาทางด าเนินการ
สร้างสรรค์ความดีต่างๆ  
  
 การฝึกอบรมสมาธิ   
  สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป  ความตั้งใจมั่นหรือความ
สงบแห่งจิต  สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของจิต ทั้งในด้าน
คุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติ สมาธิและในด้านความสุขเช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ 
ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ พูดสั้นๆ ว่าพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตใจ แบ่งประเภทของการเจริญสมาธิไว้ 
4 ประเภท คือ 
 1) การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิ ในกระบวนธรรมที่เป็นไปเองตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ สาระส าคัญของกระบวนธรรมนี้คือ กระท าสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปราโมทย์ขึ้น จากนั้นก็จะ
เกิดมีปีติ ซึ่งตามมาด้วยปัสสัทธิ ความสุข และสมาธิในที่สุด พูดเป็นค าไทยว่า เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิด
ความอ่ิมเอิบใจ ร่างกายผ่อนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสงบ แล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ เขียนให้ดูง่ายดังนี้ 
     ปราโมทย์ ---> ปิติ --->  ปัสสัทธิ ---> สุข ---> สมาธิ 
 2) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึง อิทธิฤทธิ์ (หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่
เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ หรือแปลง่ายๆ ว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่าง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) 



๑๓๐๖ 

 

จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้
ปัญญาสอบสวน 
  สาระของการสร้างสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือเอางาน สิ่งที่ท าหรือจุดหมายที่ต้องการเป็นอารมณ์ของจิต แล้วปลุก
เร้าระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เข้าน าหนุนสมาธิก็เกิดขึ้นและมีก าลังแข็งกล้า ช่วยให้ท างานอย่างมีความสุขและ
บรรลุผลส าเร็จด้วยด ี

3) การเจริญสมาธิอย่างมีแบบแผน หมายถึง วิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆ กัน 
มา ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทตามที่ท่านน าลงเขียนอธิบายไว้ในคัมภีร์ขั้นอรรถกถา เฉพาะ
อย่างยิ่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นการเป็นงาน โดยมุ่งฝึกจ าเพาะแต่ตัวสมาธิแท้ๆ ภายใน
ขอบเขตท่ีเป็นระดับโลกีย์ทั้งหมด ซึ่งก าหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบ มีข้ันตอนที่ด าเนินไปตามล าดับ เริ่มตั้งแต่การตระเตรียมตัว
เบื้องต้นก่อนฝึก จนได้รับผลในขั้นต่างๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติและโลกีย์อภิญญาทั้งหลาย กรรมฐานเหล่านี้แตกต่างกัน
เพ่ือความเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติ จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความโน้มเอียงของแต่ละบุคคล ถ้าเลือกได้ถูกกันเหมาะกันก็
ปฏิบัติได้ผลดีและรวดเร็ว ถ้าเลือกผิดก็อาจท าให้ปฏิบัติได้ล่าช้าหรือไม่ส าเร็จผล 
  4) การเจริญสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า   ในการด าเนินชีวิตทั่วไป คนเรามักต้องเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ มากมาย ไม่มี
ฐานที่ตั้งของสมาธิที่แน่นอนหรือตายตัว ในกรณีเช่นนี้ สิ่งที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องชักน า หรือฝึกให้เกิดสมาธิในขณะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ คือ องค์ธรรมพื้นฐานที่เรียกว่า สติ 
 สติ หมายถึง ความระลึกได้ นึกได้ ส านึกอยู่ไม่เผลอ ความตื่นตัวต่อหน้าที่ เมื่อใช้สติกุมจิตไว้กับอารมณ์หรือดึง
อารมณ์ไว้กับจิต เพียงเพ่ือให้จิตเพ่งแน่วแน่หรือจับแนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้น นิ่งสงบไม่ส่าย ไม่ซ่านไปที่อ่ืน เมื่อจิตแน่วแน่แนบ
สนิทอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวต่อเนื่องไปสม่ าเสมอก็เรียกว่าเป็นสมาธิ  สติจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจิตให้มี
สมาธิ จิตใจที่ขาดสติจะมีสมาธิขึ้นไม่ได้  
 ดังนั้น การฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า ก็คือการใช้สติกุมจิตไว้กับอารมณ์ หรือดึงอารมณ์ไว้กับจิต ให้จิตเพ่งแน่วแน่
อยู่กับอารมณ์นั้น นิ่งสงบไม่ส่ายไม่ซ่านไปที่อ่ืน เมื่อจิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวต่อเนื่องไปสม่ าเสมอก็
เรียกว่า จิตเป็นสมาธิ 
 การฝึกสมาธิโดยอาศัยสติเป็นหลัก แยกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ 
  4.1) การฝึกเพ่ือสร้างสมาธิล้วนๆ (เจริญสมถะ) หรือมุ่งลึกลงไปในทางสมาธิเพียงด้านเดียว ได้แก่ การใช้สติคอย
จับอารมณ์ไว้ให้จิตกับอารมณ์นั้นไม่คลาดจากกันหรือตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ท่ีก าลังก าหนดนั้นเรื่อยไปเป็นวิธีการที่เน้นสมาธิ
โดยตรง เช่น เอาสติจับอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่า ท าอานาปานสติหรือก าหนดอิริยาบถคือ เมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน หรือ
ร่างกายอยู่ในอาการอย่างไร ก็รู้ชัดในอาการที่เป็นอยู่นั้นๆ 
  4.2) การฝึกเพ่ือใช้งานทางปัญญา (เจริญวิปัสสนา) หรือมุ่งประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่ การใช้สติน าทางให้แก่
ปัญญา หรือท างานร่วมกับปัญญา โดยคอยจับอารมณ์ส่งเสนอให้ปัญญารู้หรือพิจารณา (พูดอีกอย่างหนึ่งว่า สติดึงหรือกุมจิตอยู่
กับอารมณ์ แล้วปัญญาก็พิจารณาหรือรู้เข้าใจอารมณ์นั้น) ตามวิธีฝึกแบบนี้สมาธิไม่ใช่ตัวเน้น แต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วย 
พลอยเจริญไปด้วย พร้อมกับที่พลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วย การฝึกแบบนี้ได้แก่ วิธีการส่วนใหญ่ของ
สติปัฎฐาน และเรียกได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจ าวัน 
  
 การฝึกอบรมปัญญา 



๑๓๐๗ 

 

 ปัญญา เป็นความรอบรู้ตามความเป็นจริง ความรู้ทั่ว หรือรู้ชัด ได้แก่ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล หรือความรู้
ประเภทแยกคัด จัดสรรและวินิจฉัยคือ แยกแยะวินิจฉัยได้ว่า จริง เท็จ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล หรือปัจจัยต่างๆ รู้ภาวะตามเป็นจริงของสิ่งต่างๆ รู้ว่าจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร
จึงจะแก้ปัญหาได้ หรือส าเร็จผลที่มุ่งหมาย เป็นความรู้ที่ท าให้รู้จักด าเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นที่มา
ของความทุกข์ ปัญญาที่ท างานร่วมกับสติในกิจทั่วๆ ไป เรียกว่า สัมปชัญญะ ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจตระหนักชัดในสิ่งที่สติ
ก าหนดไว้หรือในการกระท าว่า มีความมุ่งหมายอย่างไร สิ่งที่ท านั้นเป็นอย่างไร ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไร และไม่เกิดความหลงหรือ
การเข้าใจผิดใดๆ ในสิ่งนั้นๆ  ปัญญาหรือความรู้ ในพุทธศาสนามีแหล่งที่มา 3 ประการ ปัญญาจึงมี 3 ประเภท ตาม
แหล่งที่มา คือ (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2533 : 126-128) 
    1) สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน หรือรับการถ่ายทอดต่อๆ กันมาจากผู้อื่น 
  2) จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล 
  3) ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ส่วนการพัฒนาปัญญาทางพระพุทธศาสนาไว้ว่า การพัฒนาปัญญาทางพุทธศาสนานั้น ต้องใช้ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะนั้นต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิด
ความสุขความสบายใจอันจะเอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ตลอดจนให้ความรู้และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิต ส่วนปัจจัยภายในนั้นมีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาปัญญา ปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาคือ โยนิโส
มนสิการ  
 
  บทสรุป 

การด าเนินชีวิตโดยอาศัยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วย่อมเป็นการพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะมี
การพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางจิต และพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตที่ครอบคลุม
การด าเนินชีวิตทุกด้าน  ส่งผลให้บุคคลมีโลกทัศน์ในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งไตรสิกขาถือเป็นหลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตมนุษย์ เพราะการพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันนี้ ถ้าคนเราน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอยู่สม่ าเสมอ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี ซึ่งท าให้มีชีวิตที่ดี มีสติ เพราะสติ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญามีความสุขที่แท้จริง ด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาที่เป็นเหตุปัจจัยในกฎของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สามารถ
ท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ตั้งใจท าให้ดี พัฒนาตนเอง ให้ถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชีวิต ท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่าง 
ๆ จนส่งผลให้มีความประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เมื่อเรามีความตั้งใจในงานที่ได้รับ มีความพยายามในสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบ รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญญาเมื่อเกิดปัญหา สามารถไตร่ตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่เป็นจริงได้ มีการพัฒนาหน้าที่
การงานของตนเองไปในทางที่ดีที่เจริญ จากนั้นก็ร่วมมือพัฒนาสังคมต่อ มีการพัฒนาให้เจริญงอกงาม เมื่อสังคมมีการพัฒนา ที่มี
การเน้นทางด้านการปรับพฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม และยังเสริมไปสู่จุดมุ่งหมายสร้างในสิ่งที่ต้องการ วางแผน
และแนวทางในการปฏิบัติ น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามายึดในการด ารงชีวิต ยึดหลักปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่นและต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
            การเขียนบทความทางวิชาการในครั้งนี้เพ่ือจะศึกษาอ านาจทั้งสามตามรัฐธรรมนูญ คือ อ านาจบริหาร ตุลาการ และนิติ
บัญญัติ เป็นอ านาจสูงสุดที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับอารยประเทศ 
ฉะนั้นผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ  จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารราชการบ้านเมือง ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ด้วยความซื่อสัตย์ และสุจริต คือ ความประพฤติดีประพฤติชอบ และประพฤติถูกต้องตามคลองธรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้บริหารประเทศ นักการเมืองทุกระดับ และข้าราชการ จะต้องเป็นผู้บริหาร ที่อยู่ในฐานะที่เป็น ครู เป็นเพ่ือน เป็นพ่ี
เลี้ยง เป็นแบบอย่างที่ดี และจะต้องมีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และจะต้องใช้หลักธรรมใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ทางการบริหาร ได้แก่ ทศพิธราชธรรม ๑๐ พรหมวิหาร ๔, ศีล๕, สังคหะวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ 
และ อธิปไตย ๓ 
ABSTRACT 
             Writing paper was to study the three constitutional powers of the executive, judicial and 

legislative. The supreme power to the fate of the country will develop in the direction it. Equivalent 

to a civilized country to progress Therefore, administrators Politicians and civil servants Must have 

integrity and ethics in government houses. To be transparent accountability with integrity and good 

faith, behave like a well-behaved.  And conduct conscientious particular.  Government official 

Politicians and government officials at all levels must be an executive. As the teacher as a mentor. 

Set a good example And to be loyal to the nation, religion and monarchy.  And must use the 

principles in political activities, including administrative Tspitrachtrrm 10 four cardinal virtues, 

canon 5, 4 Sagcha objects, Itti 3 Baht 4 and sovereignty. 

ค ำส ำคัญ  

            นิตบิัญญัติ  บริหาร ตุลาการ และพระพุทธศาสนา 

บทน า 
           สถานการณ์บ้านเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ นี้ เป็นที่น่าจับตาและเป็นที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่าง
มาก เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ด้านที่อาจท าให้สถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ อาจจะ
น ามาซึ่งความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองหรือประชาชนผู้สนับสนุนกลุ่มการเมืองนั้นที่เนื้อสาระในร่างรัฐธรรมนูญบางมาตราไม่
ตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวเองอาจจะน ามาซึ่งขัดแย้งรอบใหม่ อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญจะมีหน้าตา
เป็นเช่นไรในฐานะประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องยอมรับกติกาสูงสุดของบ้านเมืองเพ่ือจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุข เกิด
ความสามัคคีปรองดองกันได้ ก็ต้องอาศัยประชาชนคนไทยทุกคน ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้โดยยึดหลัก
ของกฎหมายของบ้านเมืองเป็นหลัก เคารพสิทธิของคนอ่ืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้มีอ านาจหรือผู้บริหารบ้านเมือง ก็จะต้องยึด
หลักความถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมในการใช้กฎหมายบังคับอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ านาจทั้งสามตามรัฐธรรมนูญ 
คือ อ านาจบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ เป็นอ านาจสูงสุดที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ให้
เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับอารยประเทศ ฉะนั้นผู้บริหาร นักการเมืองและข้าราชการ  จะต้ องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ



 ๑๓๑๐ 
บริหารราชการบ้านเมือง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความซื่อสัตย์ และสุจริต คือ ความประพฤติดีประพฤติ
ชอบ และประพฤติถูกต้องตามคลองธรรม มีอยู่ ๓ คือ (พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, หน้า ๓๔๕) 

    ๑.กายสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วยกายคือ การท าความดีทางกาย เช่น เป็นผู้เสียสละทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือประโยชน์
สุขแก่ส่วนรวม และเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือความสุขของผู้อื่น 

    ๒.วจีสุจริต   คือ  ประพฤติชอบด้วยวาจาคือ การท าความดีทางวาจา พูดจาไพเราะ พูดแต่ความจริง พูดยกย่อง
เพ่ือน พูดให้ก าลังใจผู้อ่ืน และไม่ควรพูดสิ่งที่จะเป็นการสร้างประเด็นความขัดแย้ง ที่เป็นบ่อเกิดให้สังคมเกิดความแตกแยกมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 

    ๓.มโนสุจริต  คือ  ประพฤติชอบด้วยใจคือ การท าความดีทางใจ เช่น ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข คิดแต่สิ่งที่ดีงาม
ถูกต้อง  เป็นต้น 

    ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง และข้าราชการ จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สังคมสามารถตรวจสอบในการ
ท างานเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินได้ในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะ ได้รับค่าตอบแทนซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารประเทศ นักการเมืองทุกระดับ และข้าราชการ จะต้องเป็นผู้บริหาร  ที่อยู่ในฐานะที่เป็น 
ครู เป็นเพ่ือน เป็นพ่ีเลี้ยง และเป็นแบบอย่างที่ดี การแบ่งแยกอ านาจออกเป็นสามฝ่ายมีอยู่ จริงในพระพุทธศาสนา แต่การแบ่ง
อ านาจท านองเดียวกันนี้อยู่ในระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ที่มิใช่ประชาธิปไตย ความเป็นประชาธิปไตยของการแบ่งแยกอ านาจใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การคานอ านาจระหว่างกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากรัฐ และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งประชาชนเป็นผู้บัญญัติ ล าพังการแบ่งแยกอ านาจจะถือว่าเป็นลักษณะประชาธิปไตย
ไม่ได้ หากแต่เป็นความจ าเป็นทางสังคมที่จะต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์การท าตามกฎเกณฑ์และการตัดสินปัญหาด้วยกฎเกณฑ์ซึ่ง
เป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกสังคมการที่จะตัดสินว่าการแบ่งอ านาจเช่นนี้แสดงความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่และความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจทั้งสาม คือ 
       ๑.๑.อ านาจทางนิติบัญญัต ิ
                 นักรัฐศาสตร์ได้กล่าวถึง หลักนิติบัญญัติ อยู่ ๒ ลักษณะคือ สถาบันนิติบัญญัติกับอ านาจนิติบัญญัติ ซึ่งจะกล่าวถึง
ทั้ง ๒ ลักษณะดังนี้ 
           ๑) สถาบันนิติบัญญัติ เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อกระบวนการบัญญัติกฎหมายเป็นส าคัญ ประเทศที่ปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยมีองค์กรที่ท าหน้าที่บัญญัติกฎหมาย คือ รัฐสภา (Parliament) เพราะถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันที่แสดง
เจตนารมณ์ท่ัวไปของประชาชน เพราะฉะนั้นการตราพระราชบัญญัติจึงถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ให้ผ่านกระบวนการพิจารณา
และแสดงความเห็นชองโดยรัฐสภา ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติก็เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับ
การตราให้เป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้๑ 

         สถาบันนิติบัญญัติมีหน้าที่หลักคือ การออกกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการบริหารและปกครองประเทศ 
ส่วนหน้าที่รองได้แก่ หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแสดงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนและเจตนารมณ์ของตนเอง หน้าที่ต่อมาก็คือ หน้าที่ในการควบคุมการท างานของรัฐบาล ในระบบรัฐสภา๒ อันหมายถึง 
การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารด้วยวิธีการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้คือ การตั้งกระทู้ถาม การ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นต้น๓ 

                                                                        
๑ประจักษ์ พันธ์ชูเพชร. กำรเมืองกำรปกครองไทย : มิติทำงประวัตศิำสตร์ และสถำบันทำงกำรเมือง. พิมพค์รัง้ที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: มายด์ พับลิชชิ่ง, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๙๙. 
๒ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. รัฐศำสตร.์ พิมพค์รั้งท่ี ๔. (กรงุเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพมิพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๓.  
๓สุรพล สุยะพรหม, ดร. กำรเมืองกำรปกครองของไทย. (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๘), หน้า ๘๐.   



 ๑๓๑๑ 
          นอกจากนั้นสถาบันนิติบัญญัติยังมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินในกรณีต่าง ๆ เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็ จ
ราชการแทนพระองค์ ในการสืบราชสมบัติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ เป็นต้น๔ 
        ๒) อ านาจนิติบัญญัติ๕ เป็นอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย สถาบันทางการเมืองที่มีอ านาจในทางนิติบัญญัติ คือ 
สถาบันรัฐสภา หลักการส าคัญของระบบรัฐสภา ประกอบด้วย ๓ หลักการคือ 
             ๒.๑) หลักการแบ่งแยกอ านาจ อันเป็นหลักการส าคัญของการปกครองระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ที่ส าคัญ
คือ การแบ่งแยกอ านาจทางการเมืองเป็นการแบ่งแยกอ านาจเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ป้องกันผู้มีอ านาจ
ใช้อ านาจในทางท่ีผิด อันเป็นที่มาของการแบ่งแยกอ านาจออกเป็นสามส่วนคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
             ๒.๒) หลักการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหลักการส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ความสัมพันธ์กับประชาชน ในส่วนของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชาชนเลือกตัวแทนเข้าในรัฐสภาเพ่ือเป็นตัวแทน
ของประชาชนทั้งประเทศ อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับชาติ มติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ มติของประเทศ เป็นต้น 
            ๒.๓) หลักการตามกฎหมายที่กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ท าให้เป็นที่ยอมรับอย่างถ้วนหน้า กฎหมายที่มาจาก
รัฐสภามีศักดิ์ศรีเหนือกว่ากฎหมายอ่ืน ยกเว้นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการด าเนินการจัดท าแตกต่างจากกฎหมายฉบับ
อ่ืน อันแสดงถึงหลักการของระบบเสรีนิยม  
         ๑.๒ อ านาจทางการบริหาร 
                     การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลอื (assist) 
หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือ
ผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ 
                    การบริหาร  หมายถึง  การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไปที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเปาหมาย
ร่วมกัน (Barnard,1972)  
                     การบริหาร  หมายถึง กระบวนการต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน  การจัดหน่วยงาน  การ
อ านวยการ  การควบคุม  ที่ถูกพิจารณาจัดกระท าขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยใช้ก าลังคน  และทรัพยากรที่มีอยู่ (เทอ
รี่  (Terry,1968)        
                     การบริหาร หมายถึง เป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารหลายคนจึงมีความคิดตรงกันว่า 
“การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แน่นอนในการท างาน” บางคนเห็นว่า
การบริหารเป็นศิลปะของการเป็นผู้น าที่จะน าผู้อ่ืนให้ท างานตามวัตถุประสงค์ได้ และได้กล่าวถึงลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการ
บริหารไว้ ๙ ประเด็นคือ ( รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม,๒๕๔๕:๔-๕)  
        ๑. การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย               
        ๒. การบริหารต้องอาศัยปัจจัยเป็นองค์ประกอบส าคัญ              
          ๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน                
          ๔. การบริหารต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม               
          ๕.การบริหารต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป                

          ๖. การบริหารต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจบรรลุวตัถุประสงค์                
          ๗. การบริหารเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล               

        ๘. การบริหารมลีักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้              
          ๙. การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

        ๑.๓ อ านาจทางตุลาการ 
                                                                        

๔เรื่องเดียวกัน. หน้า ๘๐.  
๕ธโสธร ตู้ทองค า, ผศ. “อ านาจนิติบัญญติัและอ านาจบริหาร” ใน ชุดวชิำกำรเมืองกำรปกครองไทย หน่วยท่ี ๑๑-๑๕. พมิพ์ครั้งที่ ๓. (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๐-๑๒๑. 
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 ๑๓๑๒ 
                        หลักตุลาการ สามารถกล่าวได้ ๒ ประเด็น เช่นเดียวกับหลักนิติบัญญัติ กล่าวคือ 
               ๑) สถาบันตุลาการ สถาบันตุลาการมีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมายของ
ประชาชน ดังนั้นผู้พิพากษาซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญในกระบวนการยุติธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะผดุงไว้ซึ่งหลักการดังกล่าว 
ผู้พิพากษาจะต้องมีหลักการที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ เป็นกลางและปราศจากอคติใดๆ รวมทั้งต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาต้องไม่เป็นผู้ที่ผูกพันหรือถูกกดดันต่อสถาบันอ่ืนใด 
สถาบันนี้จึงเป็นที่พ่ึงของประชาชนในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือความผิดขึ้น ตุลาการจึงต้องใช้อ านาจอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และเสมอภาคต่อคนทุกๆ ชนชั้นและสาขาอาชีพ และทั่วทุกแห่งภายในอาณาเขตของรัฐนั้น บทบาทอ่ืนๆ ของฝ่ายตุลาการ 
ประกอบด้วย การตีความกฎหมาย การก าหนดกฎเกณฑ์ในกระบวนการยุติธรรม สร้างขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งศาล ให้
ค าแนะน าของศาล และเป็นกระบวนการสุดท้ายในการสร้างความมั่นคงและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม๖ 
           ๒) อ านาจตุลาการ๗ คืออ านาจในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วหน้ากัน เพ่ือให้เกิดความสงบสุข
ในการด ารงชีวิต เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรักษาความยุติธรรมตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของ
ศาล ซึ่งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งศาลเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการ  
๒. อ านาจทางนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการเปรียบเทียบกับหลักประชาธิปไตย 
                       ถ้าพิจารณาก าเนิดของกษัตริย์ตามที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร๘ ก็จะเห็นว่ากษัตริย์มีอ านาจเพราะประชาชน และ
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง กษัตริย์เป็นเพียงมหาชนสมมติ คือ มหาชนยกขึ้นเพ่ือให้ใช้อ านาจนั้น  ข้อนี้
คงเป็นที่มาของประชาธิปไตยได้ แต่ล าพังการที่ประชาชนมอบอ านาจให้แก่บุคคลใดนั้นยังหานับเป็นประชาธิปไตยเสมอไปไม่ 
เพราะในระบบของโธมัส ฮอบส์ อ านาจก็เป็นของประชาชน และประชาชนมอบให้แก่ผู้ปกครองหรืออธิปัตย์ แต่ระบบนั้นก็เป็น
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพราะอ านาจนั้นอธิปัตย์ใช้ได้โดยสิทธิ์ขาด ประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบหรือเรียกเอาอ านาจคืนได้ 
นั่นคือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจแต่ประชาชนมิได้มีส่วนแห่งการใช้อ านาจนั้น โดยเฉพาะอ านาจที่แสดงถึงการปกครองตนเอง
คือ อ านาจนิติบัญญัติ ดังนั้น หากระบบการเมืองในพระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยจริงก็ต้องตัดสินได้ด้วยเก ณฑ์ข้อนี้ 
ในอัคคัญญสูตรจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ทรงใช้อ านาจตุลาการ คือ ตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ และอ้างถึงอ านาจบริหารด้วยคือ เป็นผู้ท า
ให้ประชาชนพอใจ จึงใช้ค าเรียกกษัตริย์ว่า “ราชา” แต่อ านาจทั้งสองนั้นก็อยู่ในมือคนคนเดียว ซึ่งไม่ต่างอะไรกับระบอบสม
บูรณาญาธิราชย์ จึงต้องพิจารณาดูอ านาจอีก อ านาจหนึ่ง คืออ านาจนิติบัญญัติ อ านาจทั้ง ๓ ตามแนวพระพุทธศาสนา มีดังนี้๙ 

       ๑) อ านาจทางด้านนิติบัญญัติ ในสังคมสงฆ์ มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใช้ปกครองสงฆ์หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมดหาใช่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ อย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย
ในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่างๆ ท าให้
ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรมดังข้อความว่า 
     “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอ านาจประโยชน์  ๑๐ ประการ 
คื อ  เ พ่ื อ ค ว า ม ดี แ ห่ ง ส ง ฆ์  ๑  เ พ่ื อ ค ว า ม ส า ร า ญ แ ห่ ง ส ง ฆ์  ๑  เ พ่ื อ ข่ ม

                                                                        
๖ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. รัฐศำสตร.์ พิมพค์รั้งท่ี ๔. หน้า ๑๖๑-๑๖๓. 
๗สุรพล สุยะพรหม, ดร. กำรเมืองกำรปกครองของไทย. หน้า ๑๒๓.   
๘อ่านเพ่ิมเติมในบทที่ ๔  
๙ปรีชา ช้างขวัญยนื, ทรรศนะทำงกำรเมืองของพระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาส์น, ๒๕๔๐), หน้า ๙๑-๙๔. 



 ๑๓๑๓ 

ผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพ่ือป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ 
เพ่ือก าจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพ่ือความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพ่ือถือตามพระวินัย ๑” 
           ๒) อ านาจทางด้านการบริหาร ในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรง
บริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัล
ลานะช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้นและมีผู้ขอเข้าอุปสมบทแก่
ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่ง วาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพ่ิมข้ึนอีก 
ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ในการท ากิจกรรมทั้งปวงของพระพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชา
อุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็นผู้
บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรงก าหนดไว้นั่นเอง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์ในรูปองค์กร 
เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระวินัยแต่ก็มิได้ขัดพระวินัย 
         ๓) อ านาจทางด้านตุลาการ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่าง
คล้ายกับสถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมว่าไว้เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระท า
ของบุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระท าหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของ
สังคม ฝ่ายอาณาจักรมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีธรรมวินัยเป็นหลัก ทั้ง
ฝ่ายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ 
แต่ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่
ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ ส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด  
         การเปรียบเทียบลักษณะการปกครองของฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายพุทธจักรซึ่งมีรูปแบบ
ตามระบอบของประชาธิปไตย ๓ สถาบันหลัก คือ๑๐ 

        ๑. สถาบันนิติบัญญัติ ก็คือรัฐสภาที่มีหน้าที่คือตราพระราชบัญญัติโดยวิธีประชุมกัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา 
ใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่เป็นมติในการชี้ขาด พระวินัยเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด ส่วนคณะสงฆ์ไม่มีอ านาจ
ในการบัญญัติ เพียงแต่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระวินัยหรือพุทธบัญญัติ 

 การตราพระราชบัญญัติ หรือออกกฎหมายของสถาบันนิติบัญญัติมี ๒ ลักษณะ คือ 
       ก. การตราพระราชบัญญัติ เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดซ้ าอีก คือเมื่อมี 
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จึงออกกฎหมาย 
       ข. การตราพระราชบัญญัติเพ่ือป้องกันล่วงหน้า คือเหตุการณ์ที่จะก่อความเสียหายย ังไม่
เกิดข้ึน แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงออกกฎหมายไว้ล่วงหน้า 
   ส่วนขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัยนั้น เนื่องจากสิกขาบททั้งหลาย พระผู้มีพระภาคมิได้
ทรงบัญญัติไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดเรื่องมัวหมองไม่ดีงามขึ้นภายในคณะสงฆ์ พระพุทธองค์จึงจะทรง
บัญญัติขึ้น ดังนั้น ทุกสิกขาบทจะมีล าดับขั้นตอน๑๑ ดังนี้ 

    ๑) เมื่อมีเพ่ือนภิกษุหรือชาวบ้านต าหนิ ประณามภิกษุผู้เป็นต้นเหตุนั้น 
                                                                        

๑๐พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถริธมฺโม),  ทฤษฎีรัฐศำสตรใ์นพระไตรปฎิก, หน้า ๑๔๐–๑๔๑.  
๑๑พระครูกัลยาณสิทธืวัฒน,์ พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพ่ือควำมเข้ำใจวนิัยให้ถูกต้อง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬา 

ลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 



 ๑๓๑๔ 

    ๒) เมื่อภิกษุอ่ืนประพฤติดีงามทราบเรื่องแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
    ๓) พระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ แล้วตรัสถามภิกษุผู้เป็นต้นเหตุให้รับตามจริง  
    ๔) ทรงต าหนิแล้วชี้โทษแห่งการประพฤติไม่ดีนั้นแล้วตรัสอานิสงส์แห่งการส ารวม 
    ๕) ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามมิให้ภิกษุท าอย่างนั้นอีก 
ขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัย หากเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองแล้ว เป็นขั้นตอนใน

การลงโทษผู้กระท าผิด ตั้งแต่กระบวนการด าเนินคดีความของต ารวจ เข้าสู่ศาลเพ่ือสืบสวนโจทก์ 
จ าเลย และพยานต่างๆ จากนั้นพระองค์จึงทรงต าหนิผู้กระท าผิด รวมทั้งมีการกล่าวถึงอานิสงส์หรือ
ข้อดีของการประพฤติที่ดีงาม แล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทตามความผิดนั้น ๆ เพียงแต่กระบวนการ
ของศาล จะตัดสินโดยมีบทลงโทษก าหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว 

      ๒. สถาบันบริหาร ระยะเริ่มแรกทรงจัดการบริหารด้วยพระองค์เอง และทรงมีพระสารี
บุตรอัครสาวกเบื้องขวา และพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย แบ่งเบาภาระระยะหลังทรง
มอบความเป็นใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีอุปสมบท , การก าหนดเขตสีมา 
กฐิน ปาฏิโมกข์ เป็นต้น มติทางโลกเสียงข้างมาก แต่มติคณะสงฆ์ต้องเป็นเอกฉันท์แม้ภิกษุทักท้วง
เพียง ๑ รูปก็ต้องทบทวนมติใหม่ ทรัพย์สินของสงฆ์ ภิกษุอยู่อาวาสเดียวกันเป็นเจ้าของร่วมกันภิกษุ
รปูใดรูปหนึ่งจะถือเอาทรัพย์สินเป็นส่วนตัวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากสงฆ์ สงฆ์มีความหมาย
กว้าง ไม่มีลักษณะแน่นอนตายตัว เช่น ภิกษุในอาวาสหนึ่งประชุมกันท ากิจกรรม ก็เป็นกิจของสงฆ์ ถ้า
มี ๑๐๐ วัด สงฆ์ก็มี ๑๐๐ กลุ่ม หรือคณะ (โบราณถือว่าหนึ่งอาวาสก็คือหนึ่งประเทศ หรือองค์กร
หนึ่ง) 
     ๓. สถาบันตุลาการ กระบวนการตุลาการในระบอบการปกครองฝ่ายอาณาจักรเรียกว่า 
คดี ในทางพระวินัยเรียกว่า อธิกรณ์ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องท า ศาลยุติธรรมท าหน้าที่ 
วินิจฉัยและพิพากษาอรรถคดีให้สอดคล้องกับกฎหมาย สงฆ์ท าหน้าที่ วินิจฉัยและพิพากษาอรรถคดี
ให้สอดคล้องกับพระวินัย การท าหน้าที่ของสงฆ์ในการเป็นสถาบันตุลาการเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้น ๔ 
ประการ๑๒ คือ 
         ๑) วิวาทาธิกรณ์ การวิวาทกันของภิกษุในเรื่องพระธรรมวินัยสงฆ์จะวินิจฉัยว่าฝ่ายไหน
ผิดฝ่ายไหนถูก เช่น วิวาทกันว่า สิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย เป็นต้น ดังนั้น สงฆ์
พึงระงับด้วยสัมมุขาวินัย และเยภุยยสิกา  

         ๒) อนุวาทาธิกรณ์ การกล่าวโจทกันด้วยอาบัติ เช่น การฟ้องร้องกล่าวหาว่าภิกษุต้อง
อาบัติ ผู้วินิจฉัยพึงใช้หลักสัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย และตัสสปาปิยสิกา ข้อใดข้อหนึ่งเป็น
เครื่องตัดสิน 

        ๓) อาปัตตาธิกรณ์ อาบัติที่ภิกษุต้องแล้ว (ได้ท าลงไปแล้ว) การปรับอาบัติ และการ
แก้ไขตัวให้พ้นจากอาบัติ ด้วยวิธีปลงอาบัติ หรืออยู่กรรม เป็นต้น คณะผู้วินิจฉัยพึงใช้หลัก    สัมมุขา
วินัย ปฏิญญาตกรณวินัย และติณวัตถารกวินัย ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องตัดสิน 

        ๔) กิจจาธิกรณ์ กิจที่เกิดขึ้นที่สงฆ์ต้องท า ทั้งรับเข้าหมู่ เช่น พิธีอุปสมบท การลงโทษ 
เช่น นิคหกรรม เป็นต้น กิจจาธิกรณ์นี้ สงฆ์พึงระงับด้วย สัมมุขาวินัย 

                                                                        
๑๒ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถริธมฺโม),  ทฤษฎีรัฐศำสตรใ์นพระไตรปฎิก, หน้า ๑๔๑ - ๑๔๒. 



 ๑๓๑๕ 

    นอกจากนั้นแล้วถ้าภิกษุรูปใดกระท าผิดพระพุทธองค์จะไต่สวนหาความผิด แล้วจึงตัดสิน
พิพากษา ถ้าหากสิกขาบท (กฎหมาย) ใดไม่มี ก็ทรงเรียกประชุมสงฆ์แล้วแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นและปรับแก้
สิกขาบทนั้นใหม่ (ตรากฎหมายใหม่) การบัญญัติครั้งแรก เรียกว่า มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม ส่วนข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมเรียกว่า อนุบัญญัติ๑๓   
๓. ระบบกฎหมาย และการลงโทษ 
                  ๓.๑ พระวินัย : กฎหมายคณะสงฆ ์
                             หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในตอนแรกท่ียังมีพระภิกษุ
น้อยอยู่ การปกครองก็ไม่สู้ต้องการเท่าไรนัก สาวกทั้งปวงได้ประพฤติตามปฏิปทาของพระศาสดา 
และเข้าใจพระศาสนาทั่วถึง ครั้นภิกษุมีมากขึ้นโดยล าดับกาลและกระจายกันอยู่ ไม่ได้อยู่รวมกันเป็น
หมู่เดียวกัน การปกครองก็ต้องการมากขึ้นตามกัน คนเราที่อยู่เป็นหมวดหมู่จะอยู่ตามล าพังไม่ได้
เพราะมีอัธยาศัยต่างกัน มีก าลังไม่เท่ากัน ผู้มีอัธยาศัยหยาบและมีก าลังมาก ก็จะข่มเหงคนอ่ืน คน
สุภาพและมีก าลังน้อย ก็จะอยู่ไม่เป็นสุข เหตุนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงตรากฎหมายขึ้น ห้ามปราม
ไม่ให้คนประพฤติในทางที่ผิด และวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดไว้ด้วย นอกจากนี้ในหมู่หนึ่งๆเขาก็ยังมี
ธรรมเนียมส าหรับประพฤติอีก เช่นในสกุลผู้ดี เขาก็มีธรรมเนียมส าหรับคนในสกุลนั้น ในหมู่ภิกษุก็
จ าต้องมีกฎหมายและขนบธรรมเนียม ส าหรับป้องกันความเสียหายและชักจูงให้ประพฤติงาม
เหมือนกัน พระศาสดาทรงตั้งอยู่ในที่เป็นพระธรรมราชาผู้ปกครอง และทรงตั้งอยู่ในที่เป็นสังฆบิดร
ผู้ดูแลภิกษุสงฆ์ พระองค์จึงได้ทรงท าหน้าที่ทั้ง ๒ ประการนั้น คือทรงพุทธบัญญัติเพ่ือป้องกันความ
เสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ด้วยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้ าง อย่างเดียวกับพระเจ้า
แผ่นดินทรงตราพระราชบัญญัติ อีกฝ่ายหนึ่งทรงตั้งขนบธรรมเนียมซึ่งเรียกว่า อภิสมาจาร เพ่ือชักน า
ความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม ดุจบิดาผู้เป็นใหญ่ในสกุลฝึกปรือบุตรของตนในขนบธรรมเนียม
ของสกุลฉะนั้น 

    พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารทั้ง ๒ นี้ รวมเรียกว่า พระวินัย พระวินัยนี้ ท่าน
เปรียบเหมือนด้ายร้อยดอกไม้ อันควบคุมดอกไม้ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆ์ให้ตั้งอยู่
เป็นอันดี  อีกอย่างหนึ่งคนที่บวชเป็นภิกษุจากสกุลต่างๆ สูงบ้าง กลางบ้าง ต่ าบ้าง มีพ้ืนเพต่างกันมา
แต่เดิม มีน้ าใจต่างกัน หากจะไม่มีพระวินัยปกครอง หรือไม่ประพฤติตามพระวินัย จะเป็นหมู่ภิกษุที่
เลวทรามไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเลื่อมใส ถ้าต่างรูปประพฤติตามพระวินัยอยู่แล้ว จะเป็นหมู่ภิกษุที่
ดี น าให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส๑๔ 

    พระวินัยหรือพุทธบัญญัติ๑๕ หมายถึง ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิธีด าเนินกิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี  

    พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๖ ได้กล่าวถึงความหมายอย่างง่าย ๆ ของพระวินัย 
ออกเป็น ๒ อย่างคือ 
                                                                        

๑๓ พระธรรมปิฎก, นิตศิำสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๔๑), หน้า ๖๘. 
๑๔ กรมพระยาวชริญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. วนิัยมุข เล่ม ๑. (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวทิยาลัย, 

๒๕๓๓), หน้า ๘-๙. 
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑-๔. 
๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพค์รั้งท่ี ๙, หน้า ๔๔๙-๔๕๐. 



 ๑๓๑๖ 

      ก. การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับ
ควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบ
ความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจการของหมู่ชน 

      ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐาน
ส าหรับใช้ฝึกคน หรือใช้บังคับควบคุมคน ตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่
ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงาม 

 พระวินัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ 
          ๑) อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติหรือข้อ

ปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณา (อ านาจปกครอง
ของพระพุทธเจ้า หรืออ านาจปกครองฝ่ายพุทธจักร) เพ่ือป้องกันความประพฤติเสียหายของพระภิกษุ
และวางโทษผู้ล่วงละเมิด โดยปรับอาบัติสถานหนักบ้าง เบาบ้าง ตามสมควรแก่ความผิด และให้
พระสงฆ์สวดทุกครึ่งเดือน เรียกว่า “พระปาฏิโมกข”์ 

        ๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาท และความประพฤติความเป็นอยู่อันดีงามของพระภิกษุ อันน ามาซึ่ งความเคารพศรัทธา
เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน 

พระวินัยก าหนดอาบัติไว้ดังนี้ 
       ๑) ปาราชิก ๔ เป็นอาบัติหนัก ถ้าภิกษุล่วงละเมิดแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุ คือ 

เสพเมถุน ลักทรัพย์มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ มาสก (มาตราเงินในครั้งโบราณ ๕ มาสก เป็น ๑ บาท) ขึ้นไป ฆ่า
มนุษย์ และอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน 

       ๒) สังฆาทิเสส ๑๓ เป็นอาบัติหนักรองจากปาราชิก ต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้ แก้ไขได้ เช่น 
เจตนาท าให้น้ าอสุจิเคลื่อน มีความก าหนัดจับต้องกายหญิง มีความขุ่นเคือง แล้วกล่าวหาภิกษุอ่ืนด้วย
อาบัติปาราชิกไม่มีมูล เป็นต้น 

       ๓) อนิยต ๒ ค าว่า อนิยต แปลว่า ไม่แน่นอน เป็นอาบัติที่ยังไม่แน่นอนระหว่างปาราชิก
กับสังฆาทิเสสหรือปาจิตตีย์ ซึ่งพระวินัยธรจะต้องวินิจฉัย มี ๒ ข้อคือ ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสอง
ต่อสอง และภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง 

       ๔) นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ เป็นอาบัติเบา แก้ไขได้ ด้วยการแสดงหรือการปลงที่เรียกว่า 
แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติ เช่น ภิกษุทรงอติเรกจีวร (ผ้าส่วนเกินจากไตรจีวร) ได้เพียง ๑๐ วันเป็น
อย่างยิ่ง ถ้าทรงเกิน ๑๐ วันก็อาบัติ ภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง ๕ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง 
น้ าอ้อยแล้ว เก็บไว้ฉันได้เพียง ๗ วัน เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเก็บไว้เกิน ๗ วันต้องอาบัติ เป็นต้น 

      ๕) ปาจิตตีย์ ๙๒ เป็นอาบัติเบา แก้ไขได้ ด้วยการแสดงหรือการปลง เช่น พูดปด ด่า
ภิกษุ นั่งในที่แจ้งกับหญิงสองต่อสอง หลอกภิกษุให้กลัวผี เป็นต้น 

      ๖) ปฏิเทสนียะ ๔ เป็นอาบัติเบา เป็นอาบัติที่จะพึงแสดงคืน เช่น ภิกษุรับของเคี้ยวของ
ฉันจากมือของภิกษุณีที่มิใช่ญาติด้วยมือของตนมาบริโภค เป็นต้น 

       ๗) เสขิยวัตร ๗๕ เป็นวัตรที่ภิกษุ จะต้องศึกษา อันเป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่
ภิกษุพึงส าเหนียกหรือพึงฝึกฝนปฏิบัติ เช่น พึงส าเหนียกว่าเราจักนุ่งห่มให้เรียบร้อย เราจักไม่พูดเสียง
ดัง เราจักไม่นั่งรัดเข่าในบ้าน เป็นต้น 



 ๑๓๑๗ 

               ๓.๒ การลงโทษตามบทบัญญัติของพระวินัย  
                            ระดับโทษของอาบัติในพระวินัย มี ๓ สถาน๑๗ คือ 
           ๑) โทษสถานหนัก หรือ ครุโทษ แก้ไขไม่ได้ เรียก “อเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติปาราชิก 
ภิกษุต้องแล้ว (ล่วงละเมิดแล้ว) ขาดจากความเป็นภิกษุอย่างเดียว จะกลับมาบวชใหม่อีกไม่ได้ 
            ๒) โทษสถานกลาง หรือ มัชฌิมโทษ แก้ไขได้ เรียก “สเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติ
สังฆาทิเสส ภิกษุต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรม คือจะต้องอยู่ปริวาสให้ครบตามจ านวนวันที่ปกปิดนับตั้งแต่
วันต้องอาบัติ และประพฤติมานัตอีก ๖ ราตรี จึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้ 
            ๓) โทษสถานเบา หรือ ลหุโทษ แก้ไขได้ เรียก “สเตกิจฉา” เหมือนข้อ ๒ แต่เบา
กว่า เพราะเมื่อภิกษุต้องแล้ว เพียงแสดงอาบัติที่ต้องนั้นต่อหน้าภิกษุด้วยกัน ก็พ้นจากอาบัตินั้นได้ 
อาบัติเหล่านี้ ได้แก่ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต 

    โทษของอาบัติจัดประเภทเป็นคู่ ๆ ได้แก่ 
         ๑) โทษเกี่ยวกับมีเจตนา และไม่มีเจตนา ได้แก่ สจิตตกะ อาบัติที่เกิดโดยมีเจตนาเป็น

เหตุ คือเป็นไปพร้อมกับจิตหรือเจตนา และอจิตตกะ อาบัติที่เกิดโดยไม่มีเจตนาเป็นเหตุ คือไม่คิดจะ
ท าหรือไม่มีเจตนาที่จะท า 

          ๒) โทษของอาบัติในความหมายของอาบัติหนัก อาบัติเบา ได้แก่ ครุกาบัติ คือ อาบัติ
หนัก มี ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทแก้ไขไม่ได้ เรียกว่า “อเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติปาราชิก  
(๒) ประเภทแก้ไขได้ เรียกว่า “สเตกิจฉา” ได้แก่ อาบัติสังฆาทิเสส และลหุกาบัติ คือ อาบัติเบา แก้ไข
ได้ด้วยการแสดงอาบัติ น าความผิดของตนมาแสดงให้เพ่ือนภิกษุรับทราบ เรียก “สเตกิจฉา” ได้แก่ 
อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาษิต 

          ๓) โทษของอาบัติในความหมายอาบัติชั่วหยาบและไม่ชั่วหยาบ ได้แก่ ทุฏฐุลลาบัติ 
อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุไม่ควรประพฤติ ได้แก่อาบัติปาราชิก และสังฆาทิเสส แต่ในบางกรณีท่านหมาย
เอาเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสส เช่น พูดเกี้ยวหญิง จับต้องกายหญิง และเจตนาท าให้น้ าอสุจิเคลื่อน
ออกมา เป็นต้น และอทุฏฐุลลาบัติ อาบัติไม่ชั่วหยาบ เป็นอาบัติเบา มีโทษเล็กน้อย และกิริยาที่ล่วง
ละเมิดไม่หยาบคาย เช่น ภิกษุฉันอาหารที่ยังไม่รับประเคน เป็นต้น 

          ๔) โทษของอาบัติในความหมายว่ามีส่วนเหลือ และไม่มีส่วนเหลือ ได้แก่ อนวเส
สาบัติ คือ อาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ เมื่อภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุ ได้แก่ อาบัติปาราชิก และ
สาวเสสาบัติ คืออาบัติที่มีส่วนเหลือ เมื่อภิกษุต้องแล้ว แม้จะมีความผิดต้องโทษ คือเป็นอาบัติแต่ก็
ยังคงเป็นภิกษุอยู่ เมื่อแสดงอาบัติแล้ว ก็พ้นจากโทษนั้น ๆ 

        ๕) โทษของอาบัติในความหมายว่า แสดงคืนได้และแสดงคืนไม่ได้ ได้แก่ เทสนาคมมินี 
อาบัติที่พ้นได้ด้วยการแสดงคือเปิดเผยความผิดของตน และอเทสนาคามินี อาบัติที่ไม่พ้นได้ด้วยการ
แสดง 

        ๖) โทษของอาบัติในความหมายว่า ท าคืนได้และท าคืนไม่ได้ ได้แก่ อปฏิกรรม อาบัติที่
ภิกษุต้องแล้วไม่สามารถท าคืนได้ หรือแสดงอาบัติให้หายได้ ต้องขาดจากความเป็นภิกษุ คืออาบัติ
ปาราชิก และสปฏิกรรม อาบัติที่ภิกษุต้องเข้าแล้วสามารถท าคืนได้ คือหลุดพ้นจากอาบัตินั้น ๆ ได้ 

                                                                        
๑๗พระครูกัลยาณสิทธืวัฒน,์ พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพ่ือควำมเข้ำใจวนิัยให้ถูกต้อง, หน้า ๕. 



 ๑๓๑๘ 

        ๗) โทษของอาบัติในความหมายว่า ท าเอง และใช้ให้ผู้อ่ืนท า ได้แก่ สาณัตติกะ อาบัติ
ที่ภิกษุต้องเพราะสั่งผู้ อ่ืนท า เช่น สั่งให้ผู้ อ่ืนลักทรัพย์ เป็นต้น และอาณัตติกะ อาบัติที่ภิกษุต้อง
เฉพาะที่ท าเอง ไม่ต้องเพราะสั่งผู้อ่ืนท า อาบัติบางสิกขาบท ภิกษุท าเองจึงต้องอาบัติ ใช้ให้บุคคลอ่ืน
ท าตนเองไม่ต้องอาบัติ อาบัติบางสิกขาบท ภิกษุท าเองก็ต้องอาบัติ และใช้ให้ผู้ อ่ืนท าก็ต้องอาบัติ
เช่นกัน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๘ ได้กล่าวถึง วินัยบัญญัติ ในฐานะที่เป็นกฎระเบียบหรือ
กฎหมายของสังคมไว้อย่างน่าสนใจว่า 

“วินัยบัญญัติของสงฆ์มิใช่ศีลในความหมายแคบ ๆ อย่างที่มักเข้าใจกันง่าย ๆ แต่ครอบคลุม
เรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่ เริ่มตั้งแต่ก าหนด
คุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์ การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท ากิจการสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่ก าหนดให้ ระเบียบเกี่ยวกับการ
แสวงหา จัดท า เก็บรักษา แบ่งสรรปัจจัย ๔ เช่น ประเภทต่าง ๆ ของอาหาร ระเบียบการรับและ
จัดแบ่งส่วนอาหาร การท าจีวรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา การปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธ 
ข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้ การจัดสรรที่อยู่อาศัย ข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัย ระเบียบ
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การด าเนินงานและรับผิดชอบในการก่อสร้าง การจัดผังที่อยู่อาศัยของชุมชน
สงฆ์คือวัดว่า พึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดบ้าง ระเบียบวิธีด าเนินการประชุม การโจทหรือฟ้อง
คดี ข้อปฏิบัติของโจทก์ จ าเลยและผู้วินิจฉัยคดี วิธีด าเนินคดีและตัดสินคดี การลงโทษแบบต่าง ๆ 
ฯลฯ ว่าโดยสาระ วินัยก็ได้แก่ ระบบแบบแผนทั้งหมดส าหรับหมู่ชนหนึ่ง ที่จะให้หมู่ชนนั้นตั้งอยู่ได้
ด้วยดี สามารถมีชีวิตอยู่ตามหลักของตน และสามารถปฏิบัติกิจด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเข้าถึงเกี่ยวกับ
การปกครอง การบริหาร การศาล นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น ทั้งหมดเท่าที่ชุมชน
ตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใช้ปฏิบัติเป็นทางการ โดยตราไว้เป็นธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ หรือ
ค าสั่งต่าง ๆ” 
๔. ความมีคุณค่าและความเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมของพระวินัย 
                      พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ๑๙ กล่าวถึงความมีคุณค่าและความเป็นกฎเกณฑ์ทาง
สังคมของพระวินัย ไว้ดังนี้ 
      ประการที่  ๑ พระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนา ในคราวก่อนที่จะเริ่มท าปฐม
สังคายนา พระมหากัสสปะได้ปรึกษากับพระเถระผู้เข้าร่วมท าสังคายนาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า จะ
ด าเนินช าระสังคายนาพระวินัยก่อน เพราะพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาพระวินัยจัดว่าเป็น
อายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังด ารงอยู่ พระศาสนาชื่อว่ายังด ารงอยู่ ดังนั้น จึงขอสังคายนา
พระวินัยก่อน 

    ประการที่ ๒ พระวินัยเป็นด้ายร้อยเรียงลักษณะนิสัย/พฤติกรรมของคนไว้ในกรอบ
เดียวกัน พุทธประสงค์ในการประกาศพระศาสนา ในเชิงจริยศาสตร์สังคมมี ๒ ประการ คือ   

      (๑) ก าจัดความคิดแบ่งแยกทางสังคม  
                                                                        

๑๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพค์รั้งท่ี ๙, หน้า ๔๔๘-๔๔๙. 
๑๙ สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, พระมหา. เก็บเพชรจำกคัมภีร์พระไตรปฎิก. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๗๙-๘๒. 



 ๑๓๑๙ 

      (๒) กระตุ้นเตือนให้มนุษย์ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าภายในตน  
 พระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ถ้า

ประสงค์จะบวชเป็นพระภิกษุ ภิกษุณีก็บวชได้ โดยไม่จ ากัดว่าจะเกิดในตระกูลใด วรรณะใด และเมื่อ
ประสงค์จะพัฒนาตนก็มีโอกาสพัฒนาได้เต็มที่ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ไม่มีใคร
บันดาลให้ใครได้ สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต  นาญฺโญ อญญ  วิโสธเย ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เป็นของ
เฉพาะตน ผู้อื่นจะให้ผู้อ่ืนบริสุทธิ์ไม่ได้ 

 ด้วยพุทธประสงค์อย่างนี้ จ าเป็นต้องมีพระวินัยไว้เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมดูแล เพราะธรรมดา
ค น ที่ ม าจ าก สั งค ม ห ล าก ห ล าย  ย่ อ ม มี ลั ก ษ ณ ะนิ สั ย  แ ล ะพ ฤติ ก รรม ต่ า งกั น อ ยู่ แ ล้ ว 
    ประการที่ ๓ ความมีคุณค่าและความเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมของพระวินัย ที่ชัดเจนอีก
ประการหนึ่ง เห็นได้จากพุทธประสงค์ ๑๐ ประการในการบัญญัติพระวินัย คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่ง
สงฆ์ เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลดีงาม เพ่ือปิด
กั้นอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน เพ่ือบ าบัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต เพ่ือความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว เพ่ือความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 
เพ่ือเอ้ือเฟ้ือพระวินัย 

   วัตถุประสงค์ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ กล่าวโดยสรุปคือ (๑)เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของสังคมสงฆ์  
(๒) เพ่ือความสบายใจของสังคมคฤหัสถ์ และ(๓) เพ่ือพระพุทธศาสนาโดยตรง 

  ประเด็นนี้หมายถึง เมื่อมีพระวินัยเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ความสามัคคี ความผาสุกย่อม
เกิดขึ้น สังคมมีมาตรการในการที่จะตัดสินลงโทษคนผิดชัดเจน ก าจัดความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้วใน
ปัจจุบัน และป้องกันความเสื่อมเสียอันจะเกิดในอนาคต ในส่วนของประชาชนคฤหัสถ์ แม้จะไม่ได้นับ
ถือพระพุทธศาสนา แต่เมื่อเห็นภาพการประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์  ย่อมเกิดความเลื่อมใส 
ส่วนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเลื่อมใสเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเห็นภาพแห่งการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ ย่อมมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น อันว่าความเลื่อมใสนี่แหละท าให้จิตใจเย็น
สบาย ไม่อึดอัดไม่ขัดเคือง 

       ประการที่ ๔ พระวินัยสร้างหลักประกันให้บุคคลผู้ปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เห็น
ได้จากที่พระพุทธองค์ตรัสอานิสงส์ ๕ ประการแห่งความเป็นผู้มีศีล คือ (๑) ได้โภคทรัพย์กองใหญ่ (๒) 
ชื่อเสียงดีงามขจรไป (๓) เป็นผู้องอาจในที่ประชุมชน (๔) ไม่หลงตาย คือ ตายไปอย่างมีสติ (๕) เมื่อ
ตายไป ย่อมไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์ 

       ประการที่ ๕ ความเป็นกฎเกณฑ์และความมีคุณค่าทางสังคมของพระวินัย เห็นได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

      ค าว่า วินัย ในที่นี้หมายถึงศีล ๒ ส่วน คือ (๑) ศีลที่มาในพระปาติโมกข์ของภิกษุ ๒๒๗ 
ข้อและศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ (๒) ศีลที่มานอกพระปาติโมกข์อีกจ านวนมาก ศีลมีอรรถะลักษณะ 
รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานดังนี้ 

๑. ลักษณะของศีล คือความเป็นรากฐาน 
๒. รสของศีล คือ ก าจัดความทุศีล หรือคุณที่หาโทษมิได้ 
๓. ปัจจุปัฏฐานของศีล คือความสะอาด 
๔. ปทัฏฐานของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ 



 ๑๓๒๐ 

ประเด็นที่ ๑ สังคมแห่งศีลธรรมเป็นสังคมที่มีรากฐานแข็งแกร่ง 
ประเด็นที่ ๒ สังคมแห่งศีลธรรมเป็นสังคมที่ไร้ทุกข์โทษ 
ประเด็นที่ ๓ สังคมแห่งศีลธรรมเป็นสังคมสะอาด 
ประเด็นที่ ๔ สังคมแห่งศีลธรรมเป็นสังคมแห่งความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว 

  กล่าวโดยสรุป สังคมต้องมีวินัย วินัยแบ่งตามกลุ่มของผู้ปฏิบัติ มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑. อาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติส าหรับคฤหัสถ์ การกล่าววาจาถึง
พระรัตนตรัยว่า พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึงที่ระลึก การสมาทานศีล ๕ ศีล 
๘ หรือกุศลกรรมบถ ๑ จัดเป็นอาคาริยวินัยหรือวินัยของคฤหัสถ์ ซึ่งเมื่อชายหญิงถือปฏิบัติทั่วถึงกัน
แล้ว ชื่อว่าป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต เพราะเป็นเหตุน าความสงบสุขมาให้ทั้งแก่ตนและแก่หมู่คณะ 
  ๒. อนาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติส าหรับสามเณร สามเณรี 
สิกขมานา พระภิกษุและภิกษุณี เช่น ศีล ๑ มีเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นข้อต้น เว้นจากการับทองและเงิน
เป็นข้อสุดท้าย ปาติโมกขสังวรศีล อินทริย-สังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจยสันนิสิตศีล 
  พระพุทธเจ้าก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตรัสกับพระอานนท์ว่า ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ 
บัญญัติไว้ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงลับไป 
 
๕.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
                  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นพระราชบัญญัติที่ตราไว้ในพุทธศักราช ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ 
        ๑. ก าหนดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ ตามมาตรา ๘ ความว่า 
“สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตรา
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม” 
        ๒. ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบตามมาตรา 
๑๒ ความว่า “มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และพระราชาคณะ ซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่ต่ ากว่าสี่รูป และไม่เกินแปดรูป เป็นกรรมการ” 
        ๓. ก าหนดการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีมาตรา ๒๐ กล่าวถึงการจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม มาตรา ๒๑ แบ่งการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนภูมิภาค ออกเป็น ภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล และให้มีพระภิกษุผู้ปกครองตามชั้นตามล าดับ
ดังนี้ (มาตรา ๒๒) เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบล 
          ๔. ก าหนดให้มีบทก าหนดโทษ ตามความผิดของพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดพระธรรม
วินัย โดยมีการก าหนดลงโทษสูงสุดคือสละสมณเพศ 
 
บทสรุป  
            กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายสูงสุดของการปกครองในทางโลก 
ส่วนพระวินัยในพระปาฏิโมกข์ เป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์ พระวินัยแต่ละสิกขาบทมีบทบัญญัติ
ระบุโทษแก่ผู้ละเมิดไว้ แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติระบุโทษควบคู่ไปด้วย แต่ไม่ระบุโทษ
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แก่ผู้ละเมิดไว้ในกฎหมายอ่ืนที่ออกตามความในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงมีส่วนคล้ายประมวลกฎหมาย
มากกว่า การแบ่งกฎหมายทางโลกแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 
แต่พระวินัยจะมีลักษณะของกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชนรวมกันอยู่ 
    อาบัติปาราชิก ถ้าเป็นกฎหมายทางโลกจัดว่าเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งละเมิดย่อมมี
บทบัญญัติลงโทษตามควรแก่กรณี แต่พุทธบัญญัติทรงปรับอาบัติปาราชิกก็คือการขาดจากความเป็น
ภิกษุซึ่งจะเข้ามาบวชอีกมิได้ ซึ่งเท่ากับโทษประหารชีวิตนั้นเอง ส่วนเจตนารมณ์ในการบัญญัติ
กฎหมายและพระวินัย เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายคือเพ่ือเป็นหลักการปกครองประเทศ หรือ
บริหารสังคมให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบและมีความสงบสุขตลอดจนเพ่ือให้สังคมเจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้าไปได้อย่างไม่ติดขัด อันจะอ านวยให้ปัจเจกบุคคลสามารถด ารงและด าเนินชีวิตไปได้ตามปกติ
และอย่างมีความสงบสุขตามควรแก่อัตภาพ 
          การแบ่งแยกอ านาจออกเป็นสามฝ่ายมีอยู่จริงในพระพุทธศาสนา แต่การแบ่งอ านาจท านอง
เดียวกันนี้อยู่ในระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ที่มิใช่ประชาธิปไตย ความเป็นประชาธิปไตยของการ
แบ่งแยกอ านาจในระบอบประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การคานอ านาจระหว่างกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากรัฐ และควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งประชาชนเป็นผู้
บัญญัติ ล าพังการแบ่งแยกอ านาจจะถือว่าเป็นลักษณะประชาธิปไตยไม่ได้ หากแต่เป็นความจ าเป็น
ทางสังคมที่จะต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์การท าตามกฎเกณฑ์และการตัดสินปัญหาด้วยกฎเกณฑ์ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีมีอยู่ทุกสังคมการที่จะตัดสินว่าการแบ่งอ านาจเช่นนี้แสดงความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่  
          พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดและการกระท าผิด
ในครั้งต่อไปของพระภิกษุ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุ
รูปนั้น ๆ กระท าผิดที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท าให้พุทธศาสนิกชนขาด
ศรัทธาที่จะท านุบ ารุง และขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้
เพ่ือป้องปรามพระภิกษุรูปอ่ืนที่จะละเมิดและกระท าผิดในอนาคตเช่นนั้นอีก พระองค์จะไม่ทรง
บัญญัติพระวินัยขึ้นบังคับก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น จะบัญญัติพระวินัยเพ่ือลงโทษพระภิกษุรูปนั้น ๆ 
หลังกระท าผิดแล้ว เพ่ือไม่ให้ภิกษุรูปอ่ืนยึดถือเป็นเยื้องอย่างในการกระท าผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา 
จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอย่างเดียวมา
ควบคุมลงโทษคงไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมาย
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุที่
ละเมิดพระวินัยและกฎหมายต่อไป 
           จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์เหล่านี้ แสดงถึงเจตนารมณ์ที่เน้นความดีงามและประโยชน์สุขของ
สังคมเป็นอย่างมาก และบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้น เรื่องที่ยืนยันถึงการให้ความส าคัญแก่
ส่วนรวมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆ อันได้แก่ การด าเนินกิจการของ
สงฆ์โดยการร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาของภิกษุท้ังหลายผู้เป็นสมาชิก แต่สังฆกรรมทั้งหลายจะเป็นไป
ได้ด้วยดีก็เพราะสงฆ์มีความสามัคคี ไม่แตกแยก ข้อนี้จึงเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ท าให้พระพุทธเจ้า
ทรงย้ าความส าคัญของสังฆเภทและสังฆสามัคคี พุทธบัญญัติต่างๆ ก็ล้วนเป็นการแสดงออกถึง
เจตนารมณ์ที่เก่ียวกับประโยชน์สุขและความดีงามของสงฆ์และสังคมทั้งสิ้น 
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อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์  
บทคัดย่อ 

การที่สังคมปัจจุบันมีค่านิยมมุ่งเน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อมาได้ด้วยเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการความ
สะดวกสบายส่วนตน และผู้ให้บริการสุขภาพเองก็เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังคงต้องด ารงชีพอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมี
ลัทธิบริโภคนิยมที่แพร่ขยายไปในทุกหย่อมหญ้าเช่นนี้ ภาวะสมองไหลของบุคลากรทีมสุขภาพ ความเหลื่อมล้ าในโอกาสที่จะ
ได้รับบริการสุขภาพ และการรักษาที่มุ่งเน้นโรคมากกว่าคนจึงเกิดขึ้นได้และอาจขยายวงกว้างจนกระทั่งเกิดวิกฤตขึ้นในระบบ
สุขภาพ ดังนั้นแนวทางที่จะช่วยให้ ระบบบริการสุขภาพสามารถด ารงอยู่ได้และผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ก็คือ บุคลากรทีมสุขภาพควรมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ รู้จักตนเองประเมินตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ รวมถึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่
จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว ปรับใจ ให้สมดุลและสงบเย็นพร้อมรับในทุกสถานการณ์ได้อีกท้ังการมีเมตตา กรุณา เอ้ืออาทร 
รู้จักความพอเพียงและหมั่นช าระกิเลสภายในตน ก็จะช่วยให้บุคลากรทางสุขภาพ มีความสุขใจในการปฏิบัติงานและด ารงอยู่ใน
วิชาชีพได้อย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และผู้ใช้บริการรวมทั้งสังคมในวงกว้างต่อไป 

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบต่างๆ ท างานได้ลดลง หรือด้อยประสิทธิภาพ ท าให้
สุขภาพเสื่อมถอยตามไปด้วย แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัจจัยความเสื่อมของร่างกายได้ แต่ในวัยสูงอายุ คุณก็สามารถดูแล
ตนเองเบื้องต้น เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได้  การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ มีดังนี้  ดูแลเรื่องโภชนาการ  ทานอาหารที่
เหมาะสมกับร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด และรสหวาน นอกจากนี้ยังควรทานอาหารที่อ่อนนุ่ม และย่อยง่าย  
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสื่อม คือหลีกเลี่ยงการดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ถ้างดได้ก็จะดีที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้ ท าให้
ร่างกายเสื่อมลงอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อสุขภาพดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอการดื่มสะอาดให้เพียงพอ คือ อย่างน้อยวันละ ๖-๘ 
แก้ว ในผู้สูง อายุที่ไม่มีโรคที่ต้องจ ากัดน้ า ท าให้ระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น ออกก าลังสม่ าเสมอ แม้จะอายุมาก
ขึ้น แต่การออกก าลังกายก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น ป้องกันโรค และท าให้สุขภาพแข็งแรง  ควบคุม
น้ าหนักคุณควรรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพ่ือป้องกันโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรค
ต่างๆท าจิตใจให้ร่าเริงใจที่ร่าเริง เป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด ท าให้คุณดูสดใสอ่อนกว่าวัย และไม่แก่เร็วอีกด้วย สังเกตและดูแล
ตนเอง  หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ใช้ยาอย่างเหมาะสมและพบแพทย์ตามนัดหรือเมื่อมีอาการผิดสังเกตรวมถึงตรวจ
สุขภาพประจ าปี หรืออย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
 
ค าส าคัญ : การดูแลสุขภาวะ , ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

The  current  society’s values focus  on  consuming products that are purchased with money to 
meet their  own  comfort needs. And health care providers are also a group of people who are still living in 
a changing society. And consumerism spread in such a long-suffering. Health brain drain inequality in the 
opportunity to receive health services. And treatment that focuses on disease more than people can occur 
and my widen until  the crisis I the health system. So the guidelines  will  help. Health  care system can 
exist  ad service recipients are treated with dignity as human beings. Health team personnel should have 
strong minds. To utilize the resources  and technology  available  appropriately and to maximize the 
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benefits. Self-reliant economy Self-appraisal Know how to change events or situations. Build  your own 
immunity Family society And the nation this includes helping people living in society, which is important to 
help people adjust to the right balance and calm in every situation. And keep paying their inner passions. It 
will help health  personnel. They are happy to work and live in a sustainable profession that will benefit 
both themselves. And the users and the broader society.  

Elderly  is  a  degenerate body. The result is that the system is running down or inferior. Health 
deterioration along with. Although we can not correct the deterioration of the body. But in old age you can 
take care of yourself. For good health the primary health care of the elderly is as follows: nutritional care. 
Eat foods that are suitable for the body. Avoid foods that are high in fat, salty, and sweet. They should also 
eat soft, easy digestion, avoiding  degenerative factors. Is to avoid drinking and alcohol. And smoking  if you 
can not, it would be best. Because of these things. The body deteriorates rapidly, negatively affecting 
health, drinking enough water, adequate drinking, at least 6-8 glasses a day in the elderly without the 
disease to limit water. Make the digestive system and digestive system better. Exercise regularly Even older. 
But exercise is necessary. It helps to improve the body, prevent disease and make it healthy. Control your 
weight you should maintain normal body weight. To prevent obesity, diabetes, fatty deposits in the 
arteries. And diseases make the heart cheerful. Cheerful heart is the best elixir  make you look brighter and 
younger.  And not too fast. Observe  and take care of yourself  Observing unusual symptoms. Take your 
medication properly and see your doctor for an appointment or when the symptoms are bad, including an 
annual check-up. Up at least every 6 months. 
  
Keywords : Health care , Elderly ,  
 
บทน า 

อารยธรรมปัจจุบันเป็นอารยธรรมวัตถุนิยม  บริโภคนิยม และเงินนิยม ซึ่งมีผลไปถึงภาวะจิตใจของคนในสังคมที่อาจมี
ความเอ้ืออาทรต่อกันน้อยลงอันเกิดเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบริโภคนิยมได้แพร่หลายไปในทุกแห่งหน แม้ใน
ระบบบริการสุขภาพก็เช่นกัน เนื่องจากระบบบริการสุขภาพที่อยู่ภายใต้อารยธรรมปัจจุบันท าให้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอันน ามา
สู่ความมหัศจรรย์ในการตรวจรักษาต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันอารยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยมที่ปกคลุมโลกอยู่อาจ
ก่อให้เกิดความเป็นการค้า ความไม่เป็นธรรม การขาดหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่พ้น อีกท้ังไม่มีอาชีพใดที่สังคมจะมี
ฉันทานุมัติให้เข้าถึงส่วนที่เป็นส่วนตัวที่สุดของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเลือดเนื้อ ความเป็น ความตายของเพ่ือนมนุษย์ได้
เท่าอาชีพทางบริการสุขภาพ (ประเวศ วะสี,๒๕๔๕) บริโภคนิยม จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบบริการสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น
การอุ้มบุญ การค้าอวัยวะมนุษย์ การปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขของเงินมากกว่าการดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเมตตา กรุณาและ
เอ้ืออาทร ฯลฯ ทั้งๆที่ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ระบบการบริการสุขภาพต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางการค้า และขาด
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม    จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคนิค
การแพทย์ การรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ การลดอัตราการเกิดและอัตราการตาย จึงท าให้โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมี
จ านวนสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก าลังน าไปสู่ภาวะ ที่เรียกว่า“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging ) ท าให้ประเทศ
ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ประเทศไทยมี
ประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๑๐.๖ และในปี ๒๕๔๙ มีประมาณ ร้อยละ ๑๑๑ คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง ๑๐.๗ 

                                           
 ๑ มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔ ๙, 
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 
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ล้านคน หรือร้อยละ ๑๕.๒๘ ในปี ๒๕๖๓  องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๕   มติสมัชชาโลกได้ให้ความหมายผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป และใช้มาตรฐานเดียวกันทั่ว
โลก๒  ส่วนอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดแยกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิง
มีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๗๔ ปี, ๗๕ ปี, และ ๗๕.๒ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙,และ ๒๕๕๐ ตามล าดับ ส่วนเพศชาย
มีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสั้นกว่า คือ๖๖ ปี, ๖๘.๒ ปี, และ ๖๘.๔ ปี ในชว่งเวลาเดียวกัน๓เมื่อเข้าสู่วัยชรา ผู้สูงอายุจะ
ประสบภาวะพ่ึงพิงหลายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคมและ
จิตใจ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์มากมาย อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและ สังคม การ
สูญเสียปัจจัยทางสังคม (social factor) ของผู้สูงอายุ อันได้แก่ การสูญเสียบทบาท การปลดเกษียณจากการท างาน ทั้งๆที่บางคน
ยังมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะท างานได้อีก จึงท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกการสูญเสียอ านาจ (power ) และคุณค่า ( 
value) ของตนเองลดลง เกิดมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมตามมา เช่น ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง ไม่สามารถอยู่กับ
ครอบครัวได้ ในบางรายถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังส่วนปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคประจ าตัวที่ส าคัญ 
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ โรคระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระดูกและโรคข้อเสื่อม โรคระบบทางเดิน
อาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจ ส าหรับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ และมีจ านวนน้อยมากที่ไม่มีรายได้และอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่ในบางรายเจ็บป่วยมีโรคประจ าตัว
ดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่มีรายได ้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และถูกทอดทิ้งจากบุตรหลาน จึงต้องสมัครใจเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ การ
ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีผลท าให้ต้องเปลี่ยนสถานภาพ และบทบาททางสังคมจากที่เคยเป็นผู้ดูแลคนอ่ืนมาเป็น “ผู้พึ่งพา”  

ดังนั้น เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงต้องการผู้ดูแลโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ  จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งค าสอนใน
พระพุทธศาสนา สอนให้คนเรารู้จักความจริงของธรรมชาติและชีวิต ให้รู้จักตนเองพิจารณาแก้ไขปัญหาของตนด้วยหลักเหตุผล 
หลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า พุทธธรรม “ พุทธธรรมเป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะการแนะแนวพุทธธรรม
นี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไข เหตุปัจจัยและ
วิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนว ”๔ ผู้ที่ปฏิบัติชอบตามแนวทางพุทธธรรมจะเกิดภาวะความประพฤติหรือการ
ด าเนินชีวิต ที่เรียกว่า มีศีล ประกอบแต่กุศลกรรม คือ ไม่มีโลภ โกรธ หลงปราศจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานมาครอบง า หรือ
ชักจูงไปในที่ผิด และเป็นการกระท าด้วยใจที่เป็นอิสระ ผลที่ตามมา คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพกายดี ไม่มีโรค ความไม่มีโรคหรือ
ความแข็งแรงมีสุขภาพดีเป็นภาวะที่สมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนด้านจิตใจจะเกิดภาวะ ที่เรียกว่า อ่ิมเอิบ ชื่นบาน ปลอดโปร่ง โล่ง
สบายคล่องเบา จะเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวแก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่สัมผัสได้การแก้ไขปัญหาแบบพุทธมี ๒ ลักษณะ คือ เป็นการ
แก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยประหนึ่ง ผู้มีปัญหาจะต้องแก้ด้วยตนเอง และอีกประการหนึ่ง คือ การแก้ไขด้วยการลงมือท าความเพียร
ตามเหตุผล และ“พุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านใน ทั้งทางสังคมและจิตใจของบุคคล คือ มีค าสอนขั้นศีลเป็นด้าน
นอก ขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านใน ”๕ การท าให้ชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพ่ือเป็นการพักผ่อน และได้ท าตาม
ความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักผ่อนอย่างมีความสุข การได้ปลดปล่อยภาระ และการปล่อยวาง ปรุงแต่งใจ
ให้มีธรรม ๕ อย่าง คือ “ ๑) ปราโมทย์ มีความร่าเริงเบิกบานใจ ๒) ปีติความอ่ิมใจ ๓) ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ 
๔) สุข โล่งโปร่งใจ ๕) สมาธิ สงบใจตั้งมั่นไม่มีอะไรมารบกวน เป็นการปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรม ”๖ ใน

                                           
 ๒ กองสาธารณสุขต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข , รายงานการประชุม กรมการประสาน งานด้าน 
สหประชาชาติ, (อัดส าเนา), ๒๕๓๒. 
 ๓ มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ,หน้า ๖. 
 ๔ พระเทพเวท ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว, ( กรุงเทพมหานคร : สมาคมแนะแนว 
แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้าค าน า. 
 ๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, ( กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๙๑๗. 
 ๖ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยฺตโต), ธรรมะส าหรับผู้สูงอายุ, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา , 
๒๕๕๐), หน้า ๕๘. 



๑๓๒๖ 
 
ปัจจุบันผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัว รัฐบาลให้บริการสวัสดิการจ่ายเงินสงเคราะห์“เบี้ยยังชีพ” ให้รายเดือนละ ๕๐๐ บาท
ตลอดชีวิต แต่ส าหรับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีรายได้ เจ็บป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และเป็นผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัว 
หรืออาศัยอยู่กับบุตรหลานได้ จึงต้องสมัครใจเข้าไปอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ ปัจจุบันมี
สถานสงเคราะห์คนชรา จ านวน ๑๙ แห่งทั่วประเทศ๗ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางจังหวัด ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและ
งบประมาณไปด าเนินการ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ จะมีปัญหาทั้งด้านร่างกายอันเสื่อมไปตามสภาพของวัย เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคประจ าตัว ส าหรับปัญหา
ทางด้านจิตใจ มีความรู้สึกหดหู่ เศร้า เสียใจ หรือวิตกกังวล อันสาเหตุประการหนึ่ง มาจากการถูกทอดทิ้งของบุตรหลาน ญาติ
มิตรและขาดผู้ดูแลให้การเลี้ยงดู จากการที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็ก
ที่สุดของสังคมก าลังล่มสลาย ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  คือ จากครอบครัวขยายไปเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีสมาชิกเฉพาะพ่อ แม่และลูก จึงท าให้ผู้สูงอายุที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง 
ถูกทอดทิ้งเพ่ิมมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ บางรายจึงต้องจ าใจเข้าไปอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์มี  คนที่ประสบปัญหาจาก
สาเหตุดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชาย และนับถือศาสนาพุทธ จะได้รับการดูแล
และบริการด้านปัจจัย ๔ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพตามสมควร โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
ท าหน้าที่ใหค้ าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจ มีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยบรรเทา
สภาพปัญหาทางด้านร่างกายซึ่งอยู่ใกล้ชิด และเป็นที่พ่ึงของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ การใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
จะต้องน าหลักพุทธธรรมเพ่ือน าไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง จึงจะท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรในช่วง
ปัจฉิมวัยนี้ด้วยเหตุดังกล่าว 
สาเหตุและสภาพปัญหาของผู้สูงอายุโดยท่ัวไป 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสมาชิกของสังคม จ าเป็นต้องมีความมั่นคง 
อบอุ่น มีหลักด าเนินชีวิตที่ดีงาม ตามกรอบของศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมาย สมาชิกของครอบครัวประกอบไปด้วย 
ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา บุตรธิดา ล้วนต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง “ แต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว มีความห่างเหิน เนื่องสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่เคยแน่นแฟ้น 
กลายเป็นความสัมพันธ์แบบหละหลวม”๘ เช่น บุตรหลานหลังจากแต่งงานแล้ว ก็แยกออกไปสร้างบ้านเรือนอยู่ต่างหาก และ
สาเหตุจากความยากจน ที่ต้องออกไปท างานอยู่ห่างไกลต่างถ่ิน จึงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม ่
 ปัจจุบันจึงท าให้เกิดปัญหาที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ “ คนชราถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ถึงขนาดลูกบางคนไม่กลับไป
เหลียวแลพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูมา ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ ปล่อยให้เป็นภาระของ สังคม ”๙ จึงเป็นสาเหตุอันส าคัญ ที่ท าให้
ผู้สูงอายุประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อน ขาดผู้เลี้ยงดูมีรายได้ไม่เพียงพอ ไร้ที่อยู่อาศัย บางรายคู่สมรสเสียชีวิตอยู่ตามล าพัง 
บางรายเป็นโสด ท าให้ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ดังกล่าวใน
ทรรศนะของพุทธศาสนา “ผู้สูงอายุ” มีความหมายเช่นเดียวกับ“ชรา”และ“รัตตัญญู”ตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา “ชรา” 
เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งตาย และเป็นกฎธรรมชาติ หรือ
หลักความจริงที่มีอยู่โดยปกติ ที่เป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท นั่นคือ กระบวนการหมุนเวียนเกิดดับแห่งชีวิต 
และความทุกข์ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น จึงท าให้ผู้สูงอายุมีสภาพปัญหาที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านร่างกาย 
 อวัยวะต่างๆรวมทั้งจิตใจของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อมถอยน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ แม้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดความ
เสื่อมถอยดังกล่าว ปัจจัยหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านพันธุกรรม เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มี

                                           
 ๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , รายงานกิจกรรมประจ าปี ๒๕๔๙ , (อัดส าเนา), ๒๕๕๐, หน้า ๕๖. 

๘ ดูรายละเอียดใน ธีรโชติ เกดิแกว้, พระพุทธศาสนากับปญัหาสังคม, ( ปทุมธานี : โรงพิมพ์บริษัทสื่อตะวัน จ ากัด , ๒๕๔๗ ), หน้าค าน า. 
๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๑. 



๑๓๒๗ 
 
อิทธิพลอย่างมากต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุคือ แบบแผนในการด าเนินชีวิต หรือสิ่งที่ผู้สูงอายุประพฤติปฏิบัติเป็นประจ า
นั่นเอง ซึ่งปัจจัยนี้ผู้สูงอายุสามารถก าหนดและควบคุมได้ ในวัยผู้สูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้ ๓๑๐ 
 ๑) ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กล้ามเนื้อมีอาการเหี่ยวฝ่อ มีเยื่อพังผืดมากข้ึนกล้ามเนื้อ 
อ่อนก าลัง ท าให้สูญเสียความแข็งแรงว่องไวและการทรงตัวที่ดี กระดูกจะบางลงผุและหักง่าย หมอนรองกระดูกสันหลังจะเหี่ยว
เสียความยืดหยุ่น ท าให้ตัวเตี้ยลง ๑ เซ็นติเมตร ทุก ๒๐ ปี ข้อเสื่อมตามวัยปวดตามข้อ และท าให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
เคลื่อนไหวได้ง่าย 
 ๒) ระบบสัมผัส มีการเสื่อมลง ได้แก่ การเห็นเสื่อมลง เลนส์ตาเกิดต้อกระจก สายตา 
ยาวขึ้น กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อม การปรับสายตาช้า ท าให้เวียนหัวได้ง่าย ประสาทรับเสียงเสื่อมท าให้หูตึงได้ยินเสียงต่ าหรือเสียงสูง
กว่าธรรมดา มีการเสื่อมของหูที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวท าให้ผู้สูงอายุเดินโซเซได้จมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ลิ้มรสได้น้อยลง 
การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเท้าเสื่อมลงท าให้มีความอดทนต่อความเจ็บปวดสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ เช่น ผิวหนังพอง
จากความร้อน เป็นจมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ลิ้มรสได้น้อยลง การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเท้าเสื่อมลง ท าให้มีความ
อดทนต่อความเจ็บปวดสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได ้เช่น ผิวหนังพองจากความร้อน เป็นต้น 
 ๓) ผิวหนัง จะบางและเหี่ยวย่น สีของผิวหนังน้อยลง ท าให้เกิดจุดด่างขาว แต ่
บางครั้งเกิดตกกระจากการมีสีเพิ่มข้ึน ต่อมน้ ามันขับน้ ามันน้อย ท าให้ผิวแห้ง คัน ต่อมเหงื่อขังเหงื่อได้น้อยลง ส่วนผมจะร่วงและ
เปลี่ยนเป็นสีขาว 
 ๔) ระบบหายใจ ปอดมีสมรรถภาพลดลง ความจุและความยืดหยุ่นของปอดลดลง เลือด 
จับออกซิเจนขณะผ่านปอดได้น้อยลง ท าให้เหนื่อยง่าย นอกจากนี้ กลไกการไอท างานได้น้อยลงท าให้มีเสมหะสะสมภายในปอด
มากขึ้น 
 ๕) ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต เยื่อผุผนังด้านในของหัวใจหนาขึ้น และมี 
คอเลสเตอรอลแทรกในผนังหลอดเลือด ท าให้หลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุ่น การไหลเวียนของเลือดช้าลง ท าให้หัวใจต้อง
ท างานหนักมากข้ึน เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหัวใจวายได้ง่าย นอกจากนี้  ผู้สูงอายุยังมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้ง่าย เกิดจาก
เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ขณะที่มีการเปลี่ยนท่าหรืออิริยาบทของร่างกาย 
 ๖) ระบบประสาท สมองมีขนาดเล็กลงเสื่อมหน้าที่ท าให้มีการเคลื่อนไหวช้า มีอาการสั่นตามร่างกายได้ จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆได้ยากแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังขี้ลืมง่ายโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่สามารถจ าเรื่องราวเก่าๆ ได้
ดี 
 ๗) ระบบทางเดินอาหาร ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ฟันจะหัก ต่อมน้ าลายขับน้ าลายออกมาน้อยลงท าให้ปากแห้ง การผลิต
น้ าย่อยน้อยลง การเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและล าไส้ช้าลง ท าให้ท้องอืด อาหารไม่ย่อย นอกจากนี้การดูดซึมอาหารไปสู่
เซลล์ต่างๆท าได้น้อยลง จึงท าใหผู้้สูงอายุขาดสารอาหารได้ง่าย 
 ๘) ระบบขับถ่ายปัสสาวะ เกิดการเสื่อมหน้าที่ ท าให้ไตขับถ่ายของเสียได้น้อยลง ถ่ายปัสสาวะบ่อยเนื่องจากกระเพาะ
ปัสสาวะมีความจุลดลง ผู้สูงอายุบางรายอาจปัสสาวะขัด โดยเฉพาะผู้ชายจากต่อมลูกหมากโต ส่วนในเพศหญิงอาจมีอาการกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ เพราะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนเนื่องจากการคลอดลูกมาหลายคน 
 ๙) ระบบขับถ่ายอุจจาระ ผู้สูงอายุมักจะท้องผูกจากระบบการย่อยอาหารไม่ปกติ และร่างกาย มีกิจกรรมต่างๆน้อยลง 
 ๑๐) ระบบต่อมไร้ท่อ มีการผลิตฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อลดลง ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็น
เบาหวานได้ง่ายกว่าวัยอื่น 
 ๑๑) ระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้สูงอายุจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง ท าให้ความต้านทานโรคต่ าเกิดภูมิแพ้ได้มากขึ้น และมีโอกาส
เกิดมะเร็งได้นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆแล้ว ผู้สูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากการเปลี่ยนแปลง
ตามปกติ ได้แก ่เมื่อเจ็บป่วยจะมีพยาธิสภาพผิดปกติหลายอย่าง และไม่มีลักษณะที่เฉพาะโรค มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม

                                           
๑๐ดูรายละเอียดใน จรัสวรรณ เทียนประภาสและพัชรี ตันศริิ, การพยาบาลผู้สูงอายุ, ( กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัมหดิล

, ๒๕๓๖), หน้า๖๗ - ๖๘.  



๑๓๒๘ 
 
ลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีการรักษามีโรคแทรกซ้อนในระหว่างการท าการรักษาสูง และต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมาก๑๑การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสูงอยุทางด้านชีววิทยา ได้แก่
ทฤษฎีการท าลายตนเอง (Autoimmunity) และทฤษฎีระบบภูมิคุ้มกัน(Immune system theory) ที่กล่าวว่า การชราเกิดจาก
ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกัน ชนิดที่ท าลายตัวเองมากขึ้น เมื่อระยะวัยเจริญพันธ์สิ้นสุดลง ท าให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง 
ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อมลงเมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายและเป็นรุนแรง สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ให้ผิดไปจากเดิมด้านร่างกาย (Somatic mutation theory) ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากเดิม (Mutation) ที่เกิดขึ้นใน
เซลล์ของร่างกายจะไปท าลายยีนส์ และโครโมโซมอย่างช้าๆจนกระทั่งความสามารถด้านหน้าที่ของโครโมโซมในร่างกายถูก
ท าลายไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากเดิมสะสมเพ่ิมมากขึ้น  จะท าให้ไม่สามารถผลิตโปรตีนได้ ท าให้เซลล์ตายโดยเฉพาะ
เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อกาย และเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ๑๒ 
๒. ด้านจิตใจ 
 “การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมมีผลต่อโดยตรง ต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของ 
ผู้สูงอายุ”๑๓  การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ในวัยนี้  ส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ ได้แก่ “ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่
รัก เช่น คู่ชีวิตหรือญาติสนิท การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานแยกย้ายกันไป การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
ท าให้ผู้สูงอายุวิตกกังวล”๑๔ และความคับข้องในทางสังคมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกปลด
เกษียณต้องหยุดรับผิดชอบงานต่างๆ ทั้งที่ผู้สูงอายุบางรายยังไม่พร้อมที่จะหยุดท างาน จึงมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุนั้น
เป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุนั้น ไม่ได้หมายความว่า เป็นผู้หมดสมรรถภาพในการท างาน แต่สังคมก าหนดให้เป็นเช่นนั้น 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบครอบครัว จากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ยวจึงเป็นสาเหตุหนึ่ง จึง
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือบางรายก็ถูกบุตรหลานทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง ขาดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีให้อยู่ดีกินดี จึงเกิดปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจ “ บางครั้งบุตรหลานเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นภาระความรับผิดชอบ ที่เกิน
ความสามารถของครอบครัวท าให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องพ่ึงสถานสงเคราะห์คนชรา และมีปัญหาทางจิตใจเกิดขึ้นได้ ”๑๕ 
นอกจากนี้ ปัญหาด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุ ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชีวิตด้วย ถ้าผู้สูงอายุมีประสบการณ์ชีวิตวัยต้น ประสบ
ความส าเร็จ จะเป็นผู้ที่มีความเยือกเย็นยอมรับวัยสุดท้ายด้วยความรู้สึกที่ดี ส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตวัยต้น จะมีชีวิต
ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ นี้ ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีอารมณ์ไม่มั่นคง เมื่อถูกกระทบกระเทือนจิตใจเพียง
เล็กน้อยจะท าให้เสียใจ หงุดหงิด หรือโกรธง่าย แต่เมื่อผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลง ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้
ปฏิบัติเป็นเพียงผู้แนะน า หรือบางครั้งต้องเป็นผู้รับการดูแล เพราะข้อจ ากัดของร่างกาย จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้จักสกัดกั้นอารมณ์ 
และแสดง ออกในทางที่ดีข้ึน๑๖ 
 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่พบมาก ได้แก่ การแสดงออกถึงความว้าเหว่ ช่วยตัวเองไม่ได้ รู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีค่า หรือถูกรังเกียจทอดทิ้งจากครอบครัว ตลอดจนปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว และ
อาจมีผลไปถึงความไม่ใยดี และเพิกเฉยต่อกิจกรรมทางสังคม โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เพราะความเสื่อม
ของระบบอวัยวะทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โดยจะเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อกับบุคคล และการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
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๑๓๒๙ 
 
 ๑) ความจ าเสื่อม จ าชื่อคนหรือสถานที่ได้ยากข้ึน จ าเหตุการณ์ในอดีตได้ดี แต่ลืมเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่
เพ่ิงเกิดขึ้นกระบวนการจดจ าท าได้ในระยะสั้น การคิดค านวณท าได้ยากขึ้น เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุรู้สึกสับสน หงุดหงิด และขาด
ความมั่นใจในตนเอง 
 ๒) ความหว้าเหว่ เศร้าหมอง เป็นปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุ จากสภาพที่ผู้สูงอายุต้องประสบกับการสูญเสียต่างๆ ทั้ง
สภาวะสุขภาพ บทบาททางสังคม การต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้งและความกระทบกระเทือนใจ ท าให้จิตใจเปลี่ยนใจ
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความรู้สึกท้อแท้ในชีวิต บางคนอาจมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย 
 ๓) ความสามารถในการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแรงกระตุ้นต่างๆ ช่วงความ
สนใจ และการแปลความหมายสู่ระบบประสาท การลดภาวการณ์รับรู้ หรือการแปลความ ซึ่งจะท าให้ความพร้อมในการเรียนรู้
ลดลง ต้องอาศัยประสบการณ์ ในอดีตช่วยในการแก้ปัญหาแทนการค้นหาด้วยเทคนิคใหม่ 
 ๔) สติปัญญาและความสามารถทางสมองจะลดลง ความสามารถทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์จะค่อยๆ ลดลง แต่
ประสบการณ์และความรู้ที่มีในอดีต จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นอกจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวแล้ว การที่ผู้สูงอายุขาด
การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุและความเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นใน
สังคม ท าให้ดูเหมือนว่าผู้สูงอายุตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่เข้าใจวิถีชีวิตแบบใหม่หรือกระแสความเจริญ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกวัยอ่ืนในครอบครัว บุตรหลานอาจมองผู้สูงอายุว่าคร่ าครึไม่ทันสมัย หรือไม่
แสดงความเคารพผู้สูงอายุเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่ผู้สูงอายุเคยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้บุตรหลาน ซึ่งก็ท าให้เกิดปัญหา
ด้านจิตใจขึ้นได้เช่นกัน 
๓. ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ เช่น การสูญเสียบทบาททางสังคม การเป็นผู้น า การต้องออกจากต าแหน่ง
หน้าที่การงาน รายได้ลดลง ท าให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงวีถีการด าเนินชีวิตใหม่ที่ใช้เวลาในการเตรียมตัวและการปรับตัว  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเครียดทางสังคม ปฏิกิริยาของสังคมมีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม 
เดิมผู้สูงอายุเคยมีฐานะเป็นผู้น าให้ความรู้ถ่ายถอดวิชาการ ได้รับการยอมรับนับถือ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของสังคม
อุตสาหกรรมมากข้ึน ผู้สูงอายุจะไม่มีบทบาทเหมือนสังคมเดิม ที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ท าให้ผู้สูงอายุขาดการยอมรับจากสังคม
และบุตรหลาน ก่อให้เกิดความว้าเหว่ได้ การลดความสัมพันธ์กับชุมชนผู้สูงอายุ จึงต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่  และความ
รับผิดชอบจากผู้ที่ลงมือท างานใช้ความคิดกลายเป็นผู้คอยรับค าปรึกษา การยอมรับและพิจารณามอบหมายงานของชุมชนให้
ผู้สูงอายุน้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าแสดงออก สมรรถภาพลดลง นอกจากนั้น การยอมรับของครอบครัวที่มี
ต่อผู้สูงอายุก็ลดลงกว่าแต่ก่อนไปด้วย 
 ดังนั้น กิจกรรมต่างๆในวัยผู้สูงอายุจึงลดลง ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ก็ลดลงและหยุดตามไปด้วย ลูกหลานต่างโตขึ้น 
และเป็นตัวของตัวเอง ต่างก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อไป ส าหรับผู้สูงอายุบางรายคู่ชีวิตอาจจากไปโดยถึงแก่กรรมหรือหย่าร้าง 
ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ที่ยังมีอยู่ก็ค่อยๆขาดหายไปตามธรรมชาติ เช่น คนในครอบครัว เพ่ือนฝูง คนรู้จักคุ้นเคย 
แยกย้ายไปอยู่ที่อ่ืนหรือตายจากไป ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุจึงจ าเป็นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และหาทางคงสภาพไว้ 
พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆขึ้นมา เพราะผู้อื่นจะเป็นเพ่ือนคลายเหงา ท าให้ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีอารมณ์ดีขึ้นและช่วย
ท ากิจกรรมบางอย่างที่ท าคนเดียวไม่ได้  ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ และไม่ถูกปฏิเสธจากสังคมสรุปได้ว่า๑๗ 
ผู้สูงอายุควรหาเพ่ือนที่อยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกันและอยู่ในวัยเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีปัญหาอะไรที่เหมือนๆ กันจะได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมและช่วยกันแก้ไขได้ ผู้สูงอายุบางรายที่สนใจทางด้านศาสนา อาจเข้าวัดฟังธรรม ศึกษาธรรม หรือมีส่วน
ร่วมในการค้ าจุนพระศาสนา หรือบางรายมีสุขภาพดีที่แข็งแรงพอที่จะเข้าชมรมสมาคม เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ก็จะ
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าอยู่ ปัญหาในด้านสังคมที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันก าลังประสบอยู่ จึงเป็นไปในลักษณะ
ของการสูญเสียในด้านต่างๆ ได้แก่ 

                                           
๑๗ วิจิตร บณุยะโหตระ, คู่มือเกษยีณอายุ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สัมผัสที๖่, ๒๕๓๗),หน้า ๓๔ - ๓๕. 



๑๓๓๐ 
 
 ๑) การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เนื่องจากเพ่ือน บุคคลที่เป็นญาติสนิท หรือคู่ชีวิตเสียชีวิตหรือย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก 
 ๒) การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากถึงวัยเกษียณอายุ หรือหมดเวลาท างานท าให้ผู้สูงอายุหมดภาวะติดต่อ
ทางด้านธุรกิจการงาน ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือเคยท าอยู่ความสัมพันธ์ทางสังคมลดน้อยลง ขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลง 
เกิดความรู้สึกสูญเสียต าแหน่งหน้าที่เกียรติยศ ชื่อเสียง ความนับหน้าถือตา ความภาคภูมิใจ และเสียคุณค่าในตัวเอง ( Self- 
esteem) รู้สึกหมดหวังขาดเสถียรภาพความมั่นคงทางจิตใจ (Insecure) เกิดความรู้สึกไม่ม่ันใจ 
 ๓) การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากบุตรธิดามักจะมีครอบครัว และแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่ ซึ่งสังคม
ปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้ความ สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลง 
โดยต่างคนต่างอยู่หรือมีการติดต่อร่วมกิจกรรมกันน้อยลงกว่าแต่ก่อน บทบาททางด้านการให้ค าปรึกษาดูแลและสั่งสอนจึง
น้อยลง 
 จากสาเหตุและปัจจัยทั้ง ๓ ด้านของผู้สูงอายุนี้ จะเห็นว่าจากเดิมที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ลักษณะครอบครัว
เป็นครอบครัวขยาย ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเดียวกันถึง ๓ ชั้นอายุ คือพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และบุตรหลาน ผู้สูงอายุได้รับความ
เคารพนับถือยกย่องและการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานอย่างบริสุทธิ์ใจ และได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ทรงเกียรติ เป็น
ผู้มีประสบการณ์และเป็นแหล่งความรู้ มีสิทธิพิเศษ และความมั่นคงในชีวิตจนกระทั่งตาย๑๘ ปัญหาของผู้สูงอายุจึงมักเป็นด้าน
ความเจ็บป่วย หรือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่าด้านอ่ืน แม้จะมีปัญหาด้านจิตใจบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงนัก เพราะ
สังคมไทยยังคงมีประเพณี และวัฒนธรรมในการเลี้ยงดู และกตัญญูต่อผู้ใหญ่ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคม
อุตสาหกรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของทุกสถาบันในสังคม นับตั้งแต่สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 
ส่งผลให้ความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัวที่เคยมีมากลับเสื่อมลง ผู้สูงอายุจึงขาดการดูแลให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับไม่ได้
ท างานท าให้ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง ปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จึงทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบถึง
ปัญหาด้านอ่ืนโดยเฉพาะปัญหาด้านจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  ในปัจจุบันดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุ
โดยทั่วไป จึงไม่อาจให้การดูแลแก้ไขเพียงล าพังด้านใดด้านหนึ่งได้จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพร้อมๆ กันทุกด้าน 
๔. ด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
 วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการท างานลดลง หรือเกษียณอายุการงาน ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้ลดลงในขณะเดียวกันสภาพ
ร่างกายที่เสื่อมถอย มีโรคภัยไข้เจ็บ จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ผู้สูงอายุควรจะต้องมีวางแผนการ
ด าเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจให้รอบคอบ เพ่ือที่จะได้ไม่มีปัญหาการเงินมาท าให้กลุ้มใจ นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้เสนอแนะการ
วางแผนการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ พอสรุปได้ดังนี้๑๙ 
 ๑) ควรท างบประมาณประจ าปี เพ่ือที่จะได้ไม่หลงลืมรายได้รายจ่าย ที่มีช่วงการเว้นระยะนานๆ หรือไม่สม่ าเสมอ เช่น 
ค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปีภาษีต่างๆ เป็นต้น 
 ๒) ควรท างบประมาณคร่าวๆ ก่อน แล้วค่อยท ารายละเอียดในภายหลัง 
 ๓) ถ้างบประมาณมีผลออกมาว่า รายจ่ายเกินรายรับ จะต้องพิจารณาหาทางเพ่ิมรายได้หรือมิฉะนั้นก็ต้องตัดรายจ่ายลง 
 การเพ่ิมรายได้และการประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้สูงอายุสามารถมีวิธีง่ายๆ ในการเพ่ิมรายได้ คือหางานท าอาจจะเป็นเฉพาะ
บางช่วงเวลา หรือเต็มเวลาแล้วแต่สถานการณ์ และสภาพสิ่งแวดล้อม การประหยัดค่าใช่จ่ายท าได้โดยใช้จ่ายในเรื่องที่สมควร 
ลดค่าใช้จ่ายใหญ่ๆแทนการตัดรายจ่ายเล็กๆ น้อยๆหยุมหยิม และลดเลิกอบายมุข เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ปัญหาการเงินของผู้สูงอายุมักเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดี  และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรายได้
และรายจ่ายที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น ผู้สูงอายุจะต้องการวางแผนในการด าเนินชีวิต จะต้องมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ การบริโภค

                                           
๑๘ อาภา ใจงาม, การพยาบาลผู้สงูอายุ, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๖), หน้า ๒๘๘. 
๑๙ ดูรายละเอียดใน บรรลุ ศริิพานชิ, คู่มือผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์หมอชาวบ้า, ๒๕๓๘), หน้า ๕๘ - ๕๙. 



๑๓๓๑ 
 
อาหาร การออกก าลังกาย การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่าย และการหารายได้
เพ่ิม ควรปฏิบัติดังนี้ ๑๓๒๐ 
 ๑) วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนว่า มีรายได้รายจ่ายจ านวนเท่าไร และได้จากแหล่งใดบ้าง และจะท าอย่างไร
ให้รายได้ที่มีอยู่เพียงพอส าหรับการด าเนินชีวิต 
 ๒) ท าบัญชีทรัพย์สินที่มีอยู่ และท างบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ 
 ๓) ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยน ารายได้จากทรัพย์สินต่างๆ และรายได้ประจ าที่ได้หลัง 
เกษียณอายุมาลงรายการเพื่อท าบัญชีงบดุล 
 ๔) ต้องรู้จักค่าของเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้ม 
   
 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุโดยทั่วไป จะประสบปัญหาด้านความเสื่อมทางด้านร่างกาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพไม่แข็งแรง จึง
ส่งผลต่อด้านจิตใจ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ เกิดความวิตกกังวล ว้าเหว่ ขาดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมในสังคม และ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น สามีหรือภรรยา เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น การ
สูญเสียสถานภาพทางสังคม และการสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานต้องแยกออกไปมีครอบครัวใหม่จึง
ขาดผู้เลี้ยงดู อีกทั้งมีรายไม่แน่นอน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงท าให้ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 
จากสาเหตุและสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุบางท่าน ที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ จิตใจ และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
รายได้ จึงต้องตัดสินใจพึงพาการช่วยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว  ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น การเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชรา และการขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากทางราชการ 
เป็นต้น 

หลักการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 การด าเนินชีวิตประจ าวัน ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ๔ ประการ๒๑ ดังนี้ 
 ๑. กินเป็น หมายถึง การกินอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกายหลีกเลี่ยงอาหารที่ท าให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกายและงดเว้นการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
 ๒. นอนเป็น หมายถึง การนอนหลับให้เต็มที่และเพียงพอของผู้สูงอายุ จะท าให้ร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระปรี้กระเปร่า 
 ๓. อยู่เป็น หมายถึง การรู้จักรักษาสุขวิทยาที่ดี การรู้จักวิธีการออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ เสมอ รู้จักวิธีลดทอน
ความเครียด มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ด ีจิตแจ่มใสและมีการพักผ่อนที่เหมาะสม เป็นหลักการของการอยู่เป็น 
 ๔. สังคมเป็น หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม ทั้งนี้ผู้สูงอายุจ าเป็นจะต้องอาศัยการใช้เหตุผล การเข้าใจ และ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนอกจากนั้น ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมีความสุขนั้น ควรประกอบด้วย 
 ๑) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่มีโรคประจ าตัว 
ที่ร้ายแรงและปราศจากความพิการ 
 ๒) การมีสุขภาพจิตที่ด ีด้วยการท าให้จิตใจให้สดชื่นแจ่มใส มีอารมณ์ดีอย่างสม่ าเสมอ 
ไม่วิตกกังวล พยายามท าใจให้สบายไม่เครียด 
 ๓) ได้อยู่ในสังคมที่ด ีมีเพ่ือนฝูงคบหาสมาคมกันโดยสม่ าเสมอ 
 ๔) มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองได ้
 ๕) มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแวดล้อมไปด้วยลูกหลานและญาติ 
 ๖) สามารถปฏิบัติภารกิจประจ าวันของตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ 

                                           
๒๐ เรื่องเดยีวกัน, หน้า ๕๘ --๕๙. 
๒๑ เกษม ตันติผลาชีวะ และกลุยา ตันติผลาชีวะ, การรักษาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ, หน้า ๒๒ - ๒๓. 



๑๓๓๒ 
 
 ๗) อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ด ีเช่น อยู่อาศัยในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 ๘) ออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ เพ่ือร่างกายจะได้สดชื่นแข็งแรง 
 ๙) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
 ๑๐) มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง 
 ในการดูแลสุขภาพ จึงมีความส าคัญยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องแบบแผนการด าเนินชีวิตด้านสุขภาพ นั้น เพนเดอร์ (Pender) ได้
สร้างเครื่องมือเพ่ือประเมินแบบแผนการด าเนินชีวิต และสุขนิสัยประจ าวันของบุคคล โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ ด้าน คือ๒๒ 
 ๑) ความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินบุคคลในด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ควรจะสังเกต
ร่างกายของตนเองได้ว่า มีอาการผิดปกติหรือไม่ 
 ๒) การปฏิบัติทางโภชนาการ ประเมินบุคคลในเรื่องการรู้จักเลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้องเหมาะสม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ วิธีการรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ าหนักให้พอดีกับส่วนสูง 
 ๓) กิจกรรมทางกายหรือการผ่อนคลาย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย ประเมินในด้านการออกก าลังกาย การ
เล่นกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน การวางท่าทางต่างๆให้ถูกต้องไม่ว่าจะนั่งหรือยืน 
 ๔) ลักษณะการนอนหลับ ประเมินในด้านระยะเวลา ที่ควรจะได้รับการพักผ่อนนอนหลับ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อน
นอนหลับ ปัญหาในการนอนหลับ ลักษณะของที่นอนที่จะไม่ท าให้เกิดอาการปวดหลัง 
 ๕) การจัดการความเครียด ประเมินในด้านอารมณ์สนุกสนาน การแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาได้เหมาะสม วิธีการคลาย
ความเครียดของบุคคล 
 ๖) ความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ในความส าเร็จของชีวิต ประเมินด้านการได้รับความยกย่องสรรเสริญจากบุคคล และ
ความพึงพอใจในความส าเร็จของชีวิต การพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความสุขในการท างานและความรู้สึกเป็น
สุขในชีวิต 
 ๗) จุดมุ่งหมายของชีวิต ประเมินว่าบุคคลรู้ถึงสิ่งส าคัญในชีวิตของตนเองหรือไม่  ควรจะมีจุดมุ่งหมาย และก าหนด
เป้าหมายชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้ และเป้าหมายในชีวิตนั้นเป็นจริง 
 ๘) การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ประเมินในด้านการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งมีประโยชน์มากในการท าให้เกิด
แรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support) ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ 
 ๙) การควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อม ประเมินในด้านการป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตรายจากอากาศเป็นพิษ เนื่องจากสารพิษ
หรือควันพิษ การดูแลที่พักอาศัยปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ 
 ๑๐) การใช้ระบบบริการสุขภาพ ประเมินในด้านการใช้บริการ ทางการแพทย์เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ความกระตือรือร้นใน
การหาข้อมูล ปัญหาสุขภาพรวมทั้งการตรวจร่างกาย 
 ดังนั้น การวางแผนในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ จะต้องมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึง 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายและ การหารายได้เพ่ิม 
 สรุปได้ว่า การรู้จักดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ๔ ประการ คือ การกินเป็น นอนเป็น อยู่เป็น 
และสังคมเป็น เป็นการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขในบั้น
ปลายของชีวิต 

หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ  

                                           
๒๒ Pender,Nola J. Health promotion in nursing practice, ๒d. ed. (Norwalk, Conn : 

Appleton & Lange ,๑๙๘๗ ), pp.๑๓๔ -๑๔๓. 
 



๑๓๓๓ 
 

หลักพุทธธรรม เป็นเรื่องว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผล บริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์
ในทางปฏิบัติส าหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นค าสอนเพ่ือประโยชน์
ทางวัตถุ และลึกซึ้งทางจิตใจ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สรุปได้ดังนี้ 
๑. หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาและแก่ไขปัญหาด้านร่างกาย ดังนี้ 
 (๑) ไตรลักษณ์ คือ กฎของธรรมชาติ เป็นภาวะที่ทรงตัวอยู่โดยธรรมดา กฎธรรมชาตินี้เป็นสัจธรรม ต้องใช้ ปัญญารู้เท่า
ทันว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา (๒) เบญจขันธ์ การที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูป
ของส่วนประกอบต่างๆ ที่เข้ามาประชุมกันเข้าของรูปและนาม ไม่มีตัวตนแท้ๆ ของสิ่งทั้งหลาย (๓) อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรม
ส าคัญที่ครอบคลุมค าสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ผู้ปฏิบัติจะใช้แก้ไขปัญหา 
และจัดการกับชีวิตได้ด้วยปัญญาตนเอง ซึ่งเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน 
๒. หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาและแก่ไขปัญหาด้านจิตใจ ดังนี้ 
 ๑) การรักษาศีล ประพฤติธรรม เป็นการประพฤติดีงามของศีล ไม่คิดล่วงละเมิดและการไม่คิดเบียดเบียนผู้อ่ืน หลีกเว้น
ไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น ๒) ไตรสิกขา เป็นระบบการฝึกอบรมจากนอกเข้าไปหาภายใน จากส่วนหยาบเข้าไปหาส่วนที่ละเอียดและ
ลึกซึ้งกว่า การฝึกส่วนหยาบขั้นศีล จะช่วยเป็นฐานให้การฝึกขั้นจิต (สมาธิ) และปัญญาให้ได้ผลยิ่งขึ้น ๓) บุญกิริยาวัตถุ เป็น
วิธีการท าบุญต่างๆใน 
พระพุทธศาสนา การท าบุญ ผู้ท าบุญจะมีความสุขความเจริญในชีวิต ย่อมมีจิตใจบันเทิงเกิดความสุขใจยินดีในกุศลที่ได้กระท า
นั้น ทั้งในโลกนี้ คือ ปัจจุบันชาติและในโลกหน้าอีกด้วย ๔) การปฏิบัติกรรมฐาน ด้วยวิธีฝึกสติปัฏฐาน ๔ ท าให้เห็นว่าชีวิตที่มี
จุดหมายต้องใช้สติคอยก ากับดูแล ก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ มีความสุขผ่องใส และเป็นปฏิปทาน าไปสู่ความรู้แจ้ง
ในอริยสัจธรรม 
๓. หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาและแก่ไขปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้ 
 ๑) โลกธรรม ๘ คือ ธรรมประจ าโลก ที่ทุกคนจะต้องเผชิญ เมื่อรู้เท่าทันและเห็นประโยชน์จะท าให้มีชีวิตสงบ มั่นคง 
และสุขสบายในที่สุด ๒) พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐ หรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง ดุจพระพรหม จะช่วย
เกื้อหนุนและรักษาความสงบในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ๓) สังคหวัตถุ ๔ ธรรมะที่เป็นเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ช่วย
ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กับเพ่ือนฝูงหรือมิตรสหาย และประสานความสามัคคีของหมู่ชน ๔) คารวะธรรม เป็น
หลักธรรมแสดงความเคารพ ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้การเคารพ แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  วางตัวได้
เหมาะสม น่าเคารพนับถือของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ๕) อคติ ๔ คือความล าเอียงไม่ชอบด้วยเหตุผล จึงไม่ควรประพฤติ มีผลเสียหายต่อ
การการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๖) ขันติ โสรัจจะ ธรรมอันท าให้งาม ๒ อย่าง คือ ให้มีความอดทน ความสงบเสงี่ยม จิตใจ
งามท าให้มีบุคลิกภาพดี เรียกว่างามท้ังกายและจิตใจจะเป็นที่รักของคนทั่วไป 
๔. หลักธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การไม่มีรายได้ดังนี้ 
 ๑) อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน และยังส่งเสริมให้มีอายุยืนยาว ด้วยกายและจิตใจที่
แข็งแรง ท าให้ชีวิตมีความหมายที่จะอยู่ต่อไป ๒) ละเว้นอบายมุข เป็นหนทางแห่งความเสื่อม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จะน าไปสู่การกระท ากรรมชั่ว มีผลเสียหายต่อสุขภาพของตนเอง และเกิดความเสื่อมโภคทรัพย์ทุกอย่างในที่สุด ๓) 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (หัวใจเศรษฐี) เป็นหลักธรรมเพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน 
 ฉะนั้น หลักค าสอนในพุทธธรรม จึงเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุที่จะน าไปปฏิบัตินอกจากสอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตแล้ว ยังชี้ให้เห็นคุณค่าในทางปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะและกฎของธรรมชาติ เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง จะช่วยส่งเสริมพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน และด้านเศรษฐกิจและรายได้ของผู้สูงอายุ ให้บรรเทาเบา
บางลงได้ ดังนั้น ความสุขท่ีผู้สูงอายุได้รับจากการน าหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเยือกเย็น 
เกิดความสงบ ไม่รู้สึกยินดียินร้าย ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเอง หรือเป็นของตนเอง ท าหน้าที่ และด าเนินชีวิตถูกต้องดีงามตาม
วัย สามารถแก้ไขปัญหาของชีวิตให้พ้นทุกข์ และบังเกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 



๑๓๓๔ 
 
การบริการสุขภาพในสังคมบริโภคนิยม 

เมื่อกล่าวถึงความหมายของบริโภคนิยมมีผู้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ บริโภคนิยม หมายถึง การที่ผู้คนในสังคม
มีพฤติกรรมที่ติดหรือ หลงใหลการบริโภคมากเกินไป (Steven Miles,๑๙๙๘: ๔ อ้างใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ๒๕๕๐: ๙; 
Consumerism, ๒๐๐๒) และท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (๒๕๔๖) ได้กล่าวถึง บริโภคนิยมในสี่ความหมายคือ บริโภคนิยม
ในความหมายแรก หมายถึงค่านิยมหรือแบบแผนที่ผู้คนส่วนใหญ่บริโภค หรือเสพสิ่งที่ตนไม่ได้ผลิต ในสมัยก่อนแทบทุกอย่างที่ปู่ 
ย่า ตายายเรา กิน ใช้ หรือบริโภคล้วนเป็นสิ่งที่ตนผลิตได้เองไม่ว่าจะเป็นข้าว ผ้า ตะกร้า กระบุงหรือแม้แต่บ้านเรือน แต่ใน
ปัจจุบันเราล้วนแต่ใช้เงินซื้อสิ่งที่เราต้องการโดยไม่สามารถผลิตได้เอง บริโภคนิยม ในความหมายที่สอง คือค่านิยมใฝ่เสพ
มากกว่าใฝ่ผลิต หรืออยากได้มากกว่าอยากท า เช่นวัยรุ่นอยากได้โทรศัพท์มือถือ อยากได้กระเป๋ายี่ห้อดัง แต่พอถามว่ามีใครบ้าง
จะไปท างานพิเศษ เพ่ือจะได้มีเงินไปซื้อของเหล่านั้น ปรากฏว่า แทบไม่มี คิดแต่จะได้เงินมาโดยง่าย โดยขอพ่อ แม่ เล่นการพนัน 
ฯลฯ  บริโภคนิยมในความหมายที่สาม คือค่านิยมที่ใช้เงินเพ่ือบรรลุความต้องการแทนที่จะลงมือลงแรงเช่นอยากมีหุ่นสวย 
รูปร่างดี แต่ไม่ใส่ใจการออกก าลังกาย หรือรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแต่หวังพ่ึงศัลยกรรมความงาม คอร์สลดน้ าหนัก
ราคาหลายหมื่นบาท นี่คือทัศนคติที่ใช้เงินเพ่ือบรรลุเป้าหมายมากกว่าลงมือท าด้วยตนเอง และบริโภคนิยมในความหมายที่สี่ คือ
ความคิดความเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคส าหรับในเรื่องของการบริการสุขภาพในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง ๓ ประเด็นหลักที่
เป็นอยู่ในสังคมบริโภคนิยม ดังนี้  ประเด็นแรกคือ ภาวะสมองไหลของแพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการสุขภาพอ่ืนๆ  เราจะ
พบว่าอัตราการลาออกของแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลของรัฐสูงมาก โดยไหลออกไปสู่โรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากได้รับอัตราค่าจ้างในระดับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างในโรงพยาบาลของรัฐมาก ยิ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมี
ประสบการณ์มากเท่าไหร่ อัตราค่าจ้างยิ่งสูงตาม เช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง หัวใจไต ฯลฯ นอกจากนี้อาจมีการต่อรอง
อัตราค่าจ้างระหว่างโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือแข่งขันการได้มาซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้เกิดการแปรเปลี่ยนแพทย์หรือ
บุคลากรทางการบริการสุขภาพบางส่วนให้เป็นสินค้าเพ่ือตอบสนองบริโภคนิยมจึงส่งผลให้บุคลากรทางการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพสูงดังกล่าวเหลืออยู่ในโรงพยาบาลของรัฐจ านวนไม่มากนัก และลดน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นสถานที่
ที่ให้บริการสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการสุขภาพอ่ืนๆ ที่ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลของ
รัฐส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่จบการศึกษามาใหม่ๆ ยังชดใช้ทุนไม่หมด และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการได้ ดังเช่นที่ มิเชล ฟูโกต์  (Michel Foucault, ๒๐๐๘) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือBirth of the Clinic ว่าแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้รับบริการได้ ความเจ็บป่วยและความตายของผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการถือว่าเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นประเด็นที่สองคือ
เรื่องของความเหลื่อมล้ าในโอกาสที่จะได้รับบริการสุขภาพ นั่นคือความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของ
ประชาชน คนมีเงินสามารถเข้าถึงบริการที่ดีกว่า เช่นได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับยาคุณภาพดี
น าเข้าจากต่างประเทศ ได้รับการตรวจหรือการผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยท าให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อยกว่า 
ฯลฯ ในทางกลับกันผู้ที่ไม่มีเงินจะมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น   แต่อย่างไรก็ตามเขา
เหล่านั้นก็ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของรัฐที่ก าหนดไว้เป็นเบื้องต้น  ประเด็นที่สามที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ การให้การ
ดูแล รักษา พยาบาลโดย “รักษาโรค” มากกว่า“รักษาคน” มุ่งเน้นที่ตัวโรคโดยต้องการก าจัดโรคออกไปเพ่ือให้บุคคลกลับมามี
สุขภาพดีดังเดิม แต่บางครั้งอาจไม่ได้ตระหนักถึงภาวะองค์รวมของบุคคลที่ประกอบไปด้วยกาย ใจ อารมณ์สังคมและจิต
วิญญาณเท่าที่ควร การที่ผู้ให้บริการสุขภาพตระหนักถึงความมีคุณค่าของแต่ละบุคคล 
และสิทธิของผู้ใช้บริการ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ ไม่ใช่เพียงแต่ค านึงถึงเงินหรือ 
อัตราค่าจ้างที่ได้รับท าตามหน้าที่ ให้หมดเวลาไปในแต่ละวันเท่านั้น แต่ผู้ให้บริการสุขภาพต้องมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วย 

พุทธศาสนากับการน าระบบบริการสุขภาพออกจากบริโภคนิยม 



๑๓๓๕ 
 

ท่านพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล (๒๕๔๙)  กล่าวไว้ว่า การบริโภคนิยมแพร่หลาย อย่างกว้างขวาง เพราะมันท าหน้าที่
ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณแทนศาสนาต่างๆ ที่มีบทบาทมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาจะดึงผู้คน
ออกจากบริโภคนิยมได้ก็ต่อเมื่อสามารถท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการ 
ทางจิตวิญญาณของผู้คนได้ หรือท าให้ผู้คนเชื่อมั่นว่าพุทธศาสนาเป็นทางเลือกที่ดีกว่า บริโภคนิยม 
“จุดหมายของชีวิตที่ดีงามนั้นคือ “สงบเย็นและเป็นประโยชน์” หาใช่การสั่งสมวัตถุและ สิ่งเสพไม่” ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า
พุทธศาสนาสามารถช่วยน าระบบบริการสุขภาพออกจากบริโภคนิยมได้ สอดคล้องกับที่ ธนภณ สมหวัง (๒๕๔๗) กล่าวถึงค าว่า 
“สันโดษ” ซึ่งหมายถึง ความยินดีในของของตน การมีความสุข ความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยความเพียรพยายาม
อันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยา 
ไม่อยากได้ของที่ไม่ชอบธรรม แท้จริงแล้ว “สันโดษ” ไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางการพัฒนา แต่เป็นการพัฒนาคน 
ให้รู้จักการได้มาซึ่งสิ่งที่ชอบธรรมด้วยความพยายามของตนเอง ยินดี พอใจในสิ่งที่ตนมี ซึ่งจะช่วยให้ 
สังคมและประเทศชาติสงบสุข พัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนล าแข้งของตนเอง มิใช่พ่ึงพาแต่ผู้อื่นโดยไม่สามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างแท้จริงดังนั้น “สันโดษ” และความสงบใจจากสมาธิภาวนาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสุขภาพมีความ
เข้มแข็งและมีพ้ืนที่ส่วนตัวอย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ถูกครอบง าด้วยบริโภคนิยมเสียทั้งหมด โดยผู้ให้บริการสุขภาพที่มีสันโดษจะ
รู้จักพอเพียงในสิ่งที่ตนมี ไม่อยากได้สิ่งต่างๆตามกระแสสังคมและปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยความชอบธรรมนอกจากนี้ยังมีหลัก
ศาสนาอีกมากมายที่ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่ในที่นี้ผู้เขียนขอ
เสนอคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น อย่างยิ่งต่อผู้ให้บริการสุขภาพคือ “หิริโอตัปปะ” ซึ่งหมายถึงความละอาย
ต่อบาป เนื่องจากวิชาชีพทางด้านสุขภาพ เช่นแพทย์ พยาบาล ฯลฯ เป็นวิชาชีพเฉพาะที่อาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนเข้าถึงได้ค่อนข้าง
ยากเนื่องจากเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ดังนั้นหากมีบุคลากรทางสุขภาพประพฤติผิดหรือลดหย่อนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้
ที่อยู่ในอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนอาจรับรู้ได้ยากหรือไม่มีโอกาสได้รับรู้เลย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ ผู้ใช้บริการนั่นเอง 
ดังนั้น  ผู้ให้บริการสุขภาพจึงต้องมีความซื่อสัตย์ และละอายต่อบาป ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการประกอบวิชาชีพ 
 
บทสรุป 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการที่สังคมปัจจุบันมีค่านิยมมุ่งเน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อมาได้ด้วยเงินเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายส่วนตน และผู้ให้บริการสุขภาพเองก็เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังคงต้องด ารงชีพอยู่ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีลัทธิบริโภคนิยมที่แพร่ขยายไปในทุกหย่อมหญ้าเช่นนี้  ภาวะสมองไหลของบุคลากรทีมสุขภาพ 
ความเหลื่อมล้ าในโอกาสที่จะได้รับบริการสุขภาพ และการรักษาที่มุ่งเน้นโรคมากกว่าคนจึงเกิดขึ้นได้และอาจขยายวงกว้าง
จนกระทั่งเกิดวิกฤตขึ้นในระบบสุขภาพ ดังนั้นแนวทางที่จะช่วยให้ ระบบบริการสุขภาพสามารถด ารงอยู่ได้และผู้รับบริการได้รับ
การดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ บุคลากรทีมสุขภาพควรมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ รู้จักตนเองประเมินตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ รวมถึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมซึ่ง
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว ปรับใจ ให้สมดุลและสงบเย็นพร้อมรับในทุกสถานการณ์ได้อีกทั้งการมี
เมตตา กรุณา เอ้ืออาทร รู้จักความพอเพียงและหมั่นช าระกิเลสภายในตน ก็จะช่วยให้บุคลากรทางสุขภาพ มีความสุขใจในการ
ปฏิบัติงานและด ารงอยู่ในวิชาชีพได้อย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และผู้ใช้บริการรวมทั้งสังคมในวงกว้างต่อไป 

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบต่างๆ ท างานได้ลดลง หรือด้อยประสิทธิภาพ ท าให้
สุขภาพเสื่อมถอยตามไปด้วย แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัจจัยความเสื่อมของร่างกายได้ แต่ในวัยสูงอายุ คุณก็สามารถดูแล
ตนเองเบื้องต้น เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได้ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ มีดังนี้  ดูแลเรื่องโภชนาการ  ทานอาหารที่
เหมาะสมกับร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด และรสหวาน นอกจากนี้ยังควรทานอาหารที่อ่อนนุ่ม และย่อยง่าย  
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสื่อม คือหลีกเลี่ยงการดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ถ้างดได้ก็จะดีที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้ ท าให้
ร่างกายเสื่อมลงอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อสุขภาพดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอการดื่มสะอาดให้เพียงพอ คือ อย่างน้อยวันละ ๖-๘ 
แก้ว ในผู้สูง อายุที่ไม่มีโรคที่ต้องจ ากัดน้ า ท าให้ระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น ออกก าลังสม่ าเสมอ แม้จะอายุมาก



๑๓๓๖ 
 
ขึ้น แต่การออกก าลังกายก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น ช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น ป้องกันโรค และท าให้สุขภาพแข็งแรง  ควบคุม
น้ าหนักคุณควรรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพ่ือป้องกันโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรค
ต่างๆท าจิตใจให้ร่าเริงใจที่ร่าเริง เป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด ท าให้คุณดูสดใสอ่อนกว่าวัย และไม่แก่เร็วอีกด้วย สังเกตและดูแล
ตนเอง  หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ใช้ยาอย่างเหมาะสมและพบแพทย์ตามนัดหรือเมื่อมีอาการผิดสังเกตรวมถึงตรวจ
สุขภาพประจ าปี หรืออย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
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บทคัดย่อ 
ระบบบริหารงานที่กอ่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบริหารงานสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆเช่น 

การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงาน ควรค านึงเพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
เงิน  วัตถุดิบ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และแรงงานหรือคน  การพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรตามโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งข้ึน การน าหลักการบริหารเชิงพุทธ
เข้ามาประกอบหรอืบูรณาการใหเ้ข้ากับการบรหิารงานในปัจจุบนัถือว่าเป็นแนวทางใหม่หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน 
มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคลหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเป็นหนทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสงบสุขร่มเย็นในสังคม 
ค าส าคัญ : พุทธบูรณาการ, การบรหิารจัดการ 
 

 

Abstract 
Management System a Change Management System with modern development in various forms 

such as the Administration of the Organization is a key component of the administration. Considerations for 
successful management consists of raw materials, machinery or equipment. And Labor or the System 
Management To accommodate the change of corporate globalization based on the highly competitive.The 
building management system that focuses more people. Principles of Buddhist understanding the 
components or integrated in to the administration at present is a new approach or enter the dimensions of 
the administration lasting stability and fairness to individuals or society-related organizations. Wisely As well 
as create effective performance management, sustainable and stable.To a path of sustainable 
development and Peace in a Peaceful of Society. 
Keywords : Buddhist Integrated, Management 
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บทน า 
 

ในโลกปัจจุบันเป็นโลกระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และมีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิง
บริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรจึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือ
หลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามา
ผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการ
ชาวตะวันตกนั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุรวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ดังนั้น
เมื่อนักวิชาการทางตะวันตกได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาท าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และด ารงความ
เป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้นศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธ สามารถบูรณาการรวมเข้ากันได้และเป็นแนวทาง
ที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้  

ระบบบริหารงานที่กอ่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบริหารงานสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆเช่น 
การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงาน ควรค านึงเพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) และแรงงานหรือคน (man) องค์
ความรู้ในการบริหารงาน ในยุคต้น ๆของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม่จะคิดถึงองค์ประกอบส าคัญดังกล่าว เพื่อพิจารณา
ก าหนดเป้าหมายขององค์กร ว่าจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างไร แต่ต่อมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน จึงได้มีแนวความคิดใน
การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตน เพื่อความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโน โลยี
สมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม ่ๆที่เข้ามาสนับสนุนการบรหิารงานขององค์กร การบรหิารจดัการจะต้องมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากโลกในอนาคตเป็นโลกที่ท างานในสิ่งแวดล้อมที่ เป็นพลวัตรมากข้ึน การแข่งขันจะมีอัตราที่สูงข้ึนและเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึนและจะกดดันเรียกร้องในองค์กรให้มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน 
การบริหารจัดการองค์กรใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น การให้
อ านาจ การเข้าไปเกี่ยวข้อง การท างานเป็นทีม ทั้งหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆกันโดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจจาก องค์ประกอบส าคัญข้างต้น คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) 
และการจัดการ(management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) Lather Gulicks และคณะ ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่เรียกว่า“POSDCORB”๑ 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้จะได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุริส
ธรรม อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ที่มิได้มุ่งหวังก าไรหรือการแข่งขัน เป็นหลักการที่สร้างความยั่งยืน 
การไม่เบียดเบียนกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกันและรู้เท่าทันโลก  โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์หรือ
ระบบทุนนิยม พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า กระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะ
มนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผูท้ี่บรหิารจัดการองค์การทีด่ีได้ ส าหรับในส่วนของ หลักการบริหารสมัยใหมจ่ะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดย
แสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมายตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธ
เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคลหรือสังคมที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้ งสร้าง

                                                             
๑ กิติ ตยัคคานนท์, นักบริหารทันสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บัตเตอรฟ์ลาย, ๒๕๓๘. 
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการ
องค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกด้วย ปัจจุบันสังคมที่เป็นอยู่ก าลัง
วุ่นวายสับสน มีการต่อสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟัน แบ่งแยกผู้คนในสังคมมากมาย ท าอย่างไรสังคมจะได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งส าคัญเรามี
สมบัติที่ส าคัญคือเรามีพระพุทธศาสนา จะบูรณาการพุทธศาสนาเข้าไปในวิถีชีวิตของผู้คนในทุกระดับได้อย่างไร เพื่อเป็นหนทาง
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสงบสุขร่มเย็นในสังคม๒ 

 

ความหมายของพุทธบูรณาการ  

         พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ค านิยามค าว่า“บูรณาการ” (Integration)  “หมายถึง การน าสิ่งที่แยกกัน
มารวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม โดยยกประเด็นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากับปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่
สมบูรณ์ องค์รวมนี่แหละคือบูรณาการ และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่ ที่อาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์สร้างระบบความรู้ข้ึนมา เช่น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เราจึงสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้า
กับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย๓  

ค าว่า “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา เดิมใช้ค าว่า “บูรณาการรวมหน่วย” เป็นค าบัญญัติให้ตรงกับค าว่า 
“Integration” ในภาษาอังกฤษ หมายความว่า การรวมหน่วยที่แยกๆ กันเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น ห ลักสูตรแบบ
บูรณาการรวมหน่วย ปัจจุบันใช้เพียงค าว่า “บูรณาการ” หมายความว่า การประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝึก ฯลฯ 
เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน  เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทักษะต่างๆ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 
ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิชาเดียวกัน ไม่แยกออกจากกันเป็นหลายวิชาดังแต่ก่อน๔  

การบูรณาการ (Integration) เป็นการเช่ือมโยงทกุภาคส่วน องค์ประกอบเข้ามาสูค่วามเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้กลไกต่างๆ 
สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพกลไกการท างานต่างๆ ต้องท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวม  การบูรณา
การคือ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมที่สามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตคนได้อย่าง
สมบูรณ์และสมดุลในทุกๆด้าน  เป็นการน าศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีด าเนินการต้องสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความสมดุลจัดการให้เกิดเป็นความรู้อย่างเป็นองค์รวมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง๕  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบูรณาการเป็นการน าสิ่งที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม เช่น การประสาน
เนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝึก ฯลฯ เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน  เพื่อให้กลไกต่างๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมี
ประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมที่สามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตคนได้อย่างสมบูรณ์และ
สมดุลในทุกๆด้าน เป็นการน าศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีด าเนินการต้องสอดคลอ้งกนั ให้เกิดความสมดุลจัดการให้เกิดเปน็ความรู้อย่างเป็นองค์รวมและสามารถใช้ประโยชน์
ได้จริง 

                                                             
๒ ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ,การบริหารงานด้วยหลักธรรม.เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง วิสัยทัศน์การศึกษาศาสนาในศตวรรษหน้า จัด 

โดย บัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๐. 
๓ พระธรรมโกศาจารย์,(ประยูร  ธมฺมฺจิตฺโต),วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), น. ๓๕. 
๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. (๒๕๕๗) อ้างถึงใน กาญจนา นาคสกุล, คลังความรู้ 

, www.royin.go.th2th/knowledge/detail.pnp?ID=56)    
๕ วิเศษ ชิณวงศ์, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, วารสารวิชาการ ๔,๑๐ (ตุลาคม),๒๕๔๔ : ๒๗-๓๓ 



๑๓๔๐ 
 

การบริหารจัดการมิติใหม่ 
ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือหรือ

อ านวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือ
ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนค าว่า การ
จัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อมุ่งแสวงหาก าไรหรือก าไรสูงสุด 
ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ 

การบริหาร บางครั้งเรียกว่าการบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆเช่น  (๑) การบริหารนโยบาย  (๒) การบริหารอ านาจ
หน้าที่  (๓) การบริหารคุณธรรม  (๔) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม  (๕) การวางแผน  (๖) การจัดองค์การ  (๗) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  (๘) การอ านวยการ (๙) การประสานงาน (๑๐) การรายงานและ(๑๑)การงบประมาณ   กระบวนการบริหาร
ยังครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การบริหารคน (๒) การบริหารเงิน (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (๔) การบริหารงานทั่วไป (๕)  
การบริหารการให้บริการประชาชน (๖) การบริหารคุณธรรม (๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (๘) การบริหารเวลา และ (๙) และ
การบริหารการวัดผลที่เรียกว่า ๙M๖ การบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ  
และการจัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๗ การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจดัการเกี่ยวกับนโยบายซึง่มีศัพทบ์ัญญตัิว่า รัฐประศาสนศาสตร์  
(Public Administration) และค าว่าการจัดการ (Management) 
นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน๘ ยังให้ความหมายการบริหารไว้ 
ว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้  
 

           ๑) การบรหิารยอ่มมีวัตถุประสงค์ ๒) การบรหิารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ ๓) การบริหารต้องใช้ทรพัยากร 
การบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ๔) การบริหารมลีักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ ๕) การบรหิารเป็นการด าเนินการ
ร่วมกันของกลุ่มบุคคล ๖) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล  ๗) การบริหารมลีักษณะการร่วมมอืกันด าเนนิการ 
อย่างมีเหตุผล  ๘) การบรหิารมลีักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ ๙) การบริหารไม่มีตัวตนแต่มี
อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์   

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการบริหารเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการ 
จัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร POSDCORB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพการ
บริหารเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆเช่น  (๑) การบริหารนโยบาย (๒) การบริหารอ านาจ 
หน้าที่  (๓) การบริหารคุณธรรม  (๔) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม  (๕) การวางแผน  (๖) การจัดองค์การ  (๗) การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ (๘) การอ านวยการ (๙) การประสานงาน (๑๐) การรายงาน (๑๑)การงบประมาณ กระบวนการบริหารยัง
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การบริหารคน (๒) การบริหารเงิน  (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (๔) การบริหารงานทั่วไป (๕)  
การบริหารการให้บริการประชาชน (๖) การบริหารคุณธรรม (๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (๘) การบริหารเวลา และ (๙) และ
การบริหารการวัดผล  
 
 
 
                                                             

๖ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ,ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://mgmtsci.stou.ac.th/downloads/
เทคนิคการสร้างและผสมผสาน.pdf,[๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

๗ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔, หน้า ๑๓-๑๔. 
๘ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓, หน้า ๕-๖. 



๑๓๔๑ 
 

แนวคดิระบบบริหารแบบบูรณาการ 
          การบริหารงานแบบบูรณาการ ในทัศนะของ ดร.อนันท์ งามสะอาด๙ ประกอบด้วย  ภาวะผู้น า (Leadership) 
วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) และการมีส่วนร่วม (Participative Management) ซึ่งลักษณะการบริหารงาน
สมัยใหม่ การบริหารจัดการด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนางาน 
ก าหนดนโยบาย  มีกระบวนการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจกับลูกค้า การบริหารงานแบบบูรณาการ 
องค์ประส าคัญคือ ต้อง ๑) มีเจ้าภาพ  ๒) มีส่วนร่วม ๓) มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์พันธกิจชัดเจน ๔ )รวดเร็วลด
ข้ันตอน ๕ ) แก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึน ๖) มีประสิทธิภาพประหยัด ๗) เกิดผลสัมฤทธ์ิ  องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การ
บริหารงานแบบบรูณาการประสบผลส าเรจ็ คือ  การพัฒนาสร้างวิสัยทัศน์แบบคิดใหม่ท าใหม่  (Rethinking the Future) ได้แก่ 
๑) หลักการ (Rethinking Principle) ๒) การแข่งขัน (Competition) ๓) การบริหารองค์กร (Control & Complexity) ๔) 
ความเป็นผู้น า (Leadership) ๕) ระบบเครือข่าย (Networking)  ๖) มีส่วนร่วม (Participating) ความสามารถหลัก (Core 
Competencies) ขององค์การแบบบูรณาการ (Integrated organization) ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา การเงิน  กลยุทธ์
เป็นสากล  กระบวนการผลิต ระบบข้อมูลข่าวสาร การตลาด การบริหาร การใช้กลยุทธ์เป็นพันธมิตร การใช้กลยุทธ์การร่วมทุน 
ผู้จัดจ าหน่าย การท าให้ลูกค้าคิดว่าลูกค้าก็คือหุ้นส่วนของกิจการ คนกลาง 
 หัวใจส าคัญของการบริหารแบบบูรณาการ คือ มุ่งเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ก าหนดบทบาทของผู้น าเป็น
แบบเจ้าภาพ คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนงานส าเร็จ ในการท างานจึงอาศัยความเป็นผู้น าที่เป็นฝาายกระท า คือ 
ท างานรวดเร็ว แต่ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่ดี มีความคิดเป็นของตนเองอาศัยการท างานเป็นทีม มีการใช้ทีมงานในลักษณะ
ทีมน าคิด ทีมก ากับการท างานและทีมติดตามและประเมินผล โดยอาศัยวิธีการท างานโดยใช้วิธีบริหารที่เป็นยุทธศาสตร์  ดังนั้น 
เมื่อพิจารณาหัวใจของการบรหิารแบบบูรณาการแลว้การที่จะบรหิารแบบนี้ให้ส าเรจ็ผลผูบ้รหิารจะต้องมปีัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 
คือ๑๐  
 ๑.  มีข้อมูลทันสมัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 ๒.  มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หลักและแผนยุทธศาสตร์ย่อย 
          ๓.  มีการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๔.     มีการติดตามและประเมินผลการบริหารอยู่ตลอดเวลา 
           

ผลการบริหารแบบบูรณาการก่อให้เกิดผลอย่างไร 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์จากการบริหารแบบบูรณาการ สรุปได้ดังนี้  ได้รับรู้ปัญหาเพื่อสามารถตรวจสอบว่าถูกต้อง
ตามความต้องการหรือเป็นปัญหาจริงหรือไม่  ได้รับรู้เป้าหมายของการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคัญของ
ปัญหา  การมีส่วนร่วมในการบริหารและการแก้ไขปัญหา  ตรวจการท างานของคณะผู้บริหารได้   มีโอกาสรู้ล่วงหน้าของการ
ท างานของคณะผู้บริหาร  มีโอกาสเรียนรู้กับการบริหารงานแบบใหม่ 

                                                             
๙ อนันท์ งามสะอาด, ความสามารถหลักขององค์การแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบบูรณาการ, ภาวะผู้น า (Leadership) , 

www.dtec.ac.th/dtec/t9.doc 
 

๑๐ ทศพร  ศิริสัมพันธ์, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี กันยายน, ๒๕๓๙. 

 



๑๓๔๒ 
 

                             
 
การบรูณาการการบริหารจัดการมติิใหม่กบัหลกัพระพทุธศาสนา 
           สถานการณ์ของโลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ   อิทธิพลทางการค้าเสรี ท าให้เกิด
ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งวัฒนธรรม  โลกจึงเข้าสู่ยุคใหม่ของการ
แข่งขัน การบริหารจัดการในองค์การจึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เรียกว่า รูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การบริหาร
จัดการที่ปรับตัวเองได้ตลอดเวลา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงต้องมีการกระจายอ านาจและมี 
ระบบการติดตามผลและตรวจสอบได้ รูปแบบของการบริหารในยุคใหม่จึงต้องการผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน สามารถท างานได้เบ็ดเสร็จ  
รวดเร็ว อย่างกลมกลืน ที่เรียกว่าการบริหารเชิงบรูณาการแบบมทีิศทางอย่างเบด็เสร็จ (Automation of Public Expenditure 
Management Process-APEMP) เรียกง่ายๆ ว่ารูปแบบการบริหารแบบ CEO หรือ CEO style๑๑   

พระพุทธเจ้าของเราน้ันท่านเปน็นักบูรณาการทีย่ิ่งใหญ่พระพุทธเจา้ได้สอนค าสอนที่เป็นคู่ขนาน คือ การศึกษาแบบย้อน 
ศรหรือย้อนรอย มองจากข้างหลังมองย้อนเขามาลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการพูดถึงเหตุและผล พระองค์เป็นนักบูรณาการ ๑๘ 
รายวิชาและขบวนการทั้งหลายทั้งฝาายโลกและฝาายธรรม หลักการง่าย ๆ คือ ไตรสิกขา หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา กระบวนการ
ของพระสัมมาพระพุทธเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับไอน์สไตน์แล้วเราจะเห็นว่าไอน์สไตน์คิดวิธีการในการมองแบบตามติดด้วย
กระบวนการที่มองเป็นกระบวนการบูรณาการวิธีคิดแบบบวกก็คือสร้างสรรค์แต่พระสัมมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีแต่คิดบวก  
ในยุคปัจจุบันน้ีเขาใช้ในการบริหารยุคใหมเ่ขาต้องการที่จะสร้างองค์กรใหม่นี ้คือลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ในการน า
พุทธบูรณาการไปใช้ในด้านกระแสความนิยมถือว่าประสบความส าเรจ็มีการน าเอาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปเสริมในบาง
ประเด็นแทนที่จะเน้นในเรื่องของแพ้ชนะ ก็เน้นเรื่องการประนีประนอม น าหลักพุทธธรรมเข้าไปบรูณาการกับแนวคิดการจัดการ 
พัฒนาตัวเอง คือ ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ และ ศีล สมาธิ ปัญญา ปริยัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาแนวคิดทฤษฎีให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเรียกว่าถึงข้ันรู้ดี นั้นหมายถึงการน าเอาหลักไตรสิกขามาปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเอง  ปริยัติมา
ทางกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ การศึกษาเล่าเรียน ส่วนปฏิเวธ เป็นผล  ตัวไตรสิกขา คือสมาธิ ศีล ปัญญา๑๒  

 
 
 
                                                             

๑๑ ประจิตร มหาหิง,การบูรณาการการบริหารจัดการมิติใหม่กับหลักพระพุทธศาสนาส าหรับผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑,บทความออนไลน์, 
แหล่งที่มา, http://www.mcukk.com/project/files/leader54_km.pdf,[20 สิงหาคม 2559]. 

๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร.วังน้อย 
อยุธยา เม่ือวันที่ ๒๓ -๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ผู้ร่วมอภิปรายคือ พระศรีคัมภีร์ญาณ  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน) 

http://www.mcukk.com/project/files/leader54_km.pdf,%5b20%20สิงหาคม


๑๓๔๓ 
 

บทสรปุ 
การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมมาก

ข้ึน การให้อ านาจ การเข้าไปเกี่ยวข้อง การท างานเป็นทีม ทั้งหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆกันโดยผ่านกระบวนการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจจาก องค์ประกอบส าคัญข้างต้น คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์  
(materials) และการจัดการ(management) หัวใจส าคัญของการบริหารแบบบูรณาการ คือ มุ่งเอาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก ก าหนดบทบาทของผู้น าเป็นแบบเจ้าภาพ คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนงานส าเร็จ ในการท างานจึงอาศัย 
ความเป็นผู้น าที่เป็นฝาายกระท า คือ ท างานรวดเร็ว แต่ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่ดี มีความคิดเป็นของตนเอง  อาศัยการ
ท างานเป็นทีม โดยอาศัยวิธีการท างานโดยใช้วิธีบริหารที่เป็นยุทธศาสตร์  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมในด้านการ 
ปกครองให้สมาชิกในสังคมอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุข  การบริหารโดยหลักพุทธศาสนานับเป็นความลุ่มลึกที่ทันสมัย ที่ยอมรับกัน
ในสังคมทุกระดับว่า  หลักค าสอนในทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข สอนให้คน ด าเนินชีวิต อย่างไร 
ให้ประสบความส าเร็จในทุกๆเรื่อง หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือได้ว่าเป็นค าสอนที่มีค่าสูงสุดควร การน าเอา
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปเสริมในบางประเด็นแทนที่จะเน้นในเรื่องของแพ้ชนะ ก็เน้นเรื่องการประนีประนอม น าหลัก 
พุทธธรรมเข้าไปบูรณาการกับแนวคิดการจัดการ พัฒนาตัวเอง คือ ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ และ ศีล สมาธิ ปัญญา การบริหาร 
จัดการยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การบริหารจัดการที่ปรับตัวเองได้ตลอดเวลา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
บริหารจึงต้องมีการกระจายอ านาจและมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได้ รูปแบบของการบริหารในยุคใหม่จึงต้องการผู้น า 
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการ  
ท างานที่ชัดเจน สามารถท างานได้เบ็ดเสร็จ รวดเร็วอย่างกลมกลืน  
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บทคัดยอ่ 
การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับ

บุคคลหรือในระดับสังคม เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแตกต่างทางชาติพันธ์ุ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม วี
ถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแก้ไขข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไปได้ “ขันติธรรม”เป็นหลัก
ค าสอนส าคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะสอนเรื่องความอดทน ดังค าสอนที่ว่า “ขันต”ิ คือ 
ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง ความอดทน อดกลั้นมีความหมายอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) อดทนต่อธรรมชาติ ๒) 
อดทนต่อความเจ็บป่วย ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ ๔) อดทนต่อกิเลส  มนุษย์ทุกคนล้วนต้องประสบกับบททดสอบในชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้นผู้ที่มีความอดทนย่อมมีพลังใจมหาศาลท าอะไรก็จะประสบความส าเร็จทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการงาน ต้อง
อาศัยความอดทนทั้งสิ้น ดังนั้นความอดทนจึงเป็นปัจจัยแรกของภารกิจและการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ 
ค าส าคัญ: ขันติธรรม , การจัดการความขัดแย้ง ,ความสันติสขุ 

Abstract 

The coexistence of people in society, there are conflicts occur, whether it is difficult to avoid  such 
as a conflict on a personal or social level because people are different, whether it be ethnic differences to 
the social environment,Lifestyle,faith and culture. Society has a variety of ways to resolve the conflict to be 

achieve."Tolerance" is one of the key the doctrine of Buddhism. All his Buddha taught of Tolerance.The 
tolerance and sufferance are a great penance.The meaning of Tolerance are four aspects : ๑ ) natural ๒ ) 
illnesses ๓ ) provoked and ๔ ) passion. All people have to face the tests of life. People who have the 
tolerance shall have the power to do success everything. So the tolerance is the first factor of mission and 
the lives of people in various fields.  
Keywords: Toleration,  The Conflict Management, The Peace 

 

บทน า 
           การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นความขัดแย้งในระดับ
บุคคลหรือในระดับสังคมก็ตาม  เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านชาติพันธ์ุ  สภาพแวดล้อมทางสังคม วีถีชีวิต 
ความเช่ือ และวัฒนธรรม   สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแก้ไขข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไปได้  อาจจัดการได้ทั้งโดยการใช้
ความรุนแรงท าสงครามหรือไม่ใช้ความรุนแรงด้วยการเจรจาทางการทูต  ในทางพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งในทุก ๆด้าน เช่น ความขัดแย้งเรื่องชนช้ัน ขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์หรือสิทธิ
อ านาจ การใช้หลักธรรมเปน็เครือ่งมอืขัดเกลาทางสังคมพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้วิธีการจัดการและบริหารความขัดแย้งในรูปแบบที่
แตกต่างกัน 
 “ขันติธรรม”เป็นหลักค าสอนส าคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนเรื่องความอดทน 
ดังค าสอนที่ว่า “ขันติ ความอดทน ความอดกลั้น มีอยู่ ๔ ระดับ คือ ระดับ  ที่ ๑  อดทนต่อความล าบากตรากตร า  อดทนต่อ



๑๓๔๖ 
 

สภาพดินฟ้าอากาศ  หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย ระดับที่ ๒  อดทนต่อทุกข์เวทนา เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ส าออย ไม่โวยวาย ต้องเข้าใจว่า 
คนเรา เกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เมื่อเจ็บไข้หรือป่วยไข้ ก็ต้องรู้จักรักษาดูแลตนเองและหาหมอตามความจ าเป็น  
เจ็บป่วยร่างกายให้หมอรักษาแต่ใจเราต้องดูแลเองด้วยการฝึกสมาธิ  ระดับที่  ๓ อดทนต่อการเจ็บใจ อดทนต่อความ
กระทบกระทั่ง  การอยู่กับคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหากระทบกระทั่งไม่มากก็น้อย เหตุที่เกิดก็จะมาจากความถือตัวเอง   ถือ 
ศักดิ์ศรี  คนที่ถือตัวเองมาก ๆ ความทุกข์ยิ่งมาก คนที่ไม่ถือตัวจะมีความสุข  ศักดิ์ศรีไม่อยู่ที่ความถือตัวหรือยศถาบรรดาศักดิ์ 
แต่มีอยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวคือคุณธรรมภายใน  ระดับที่ ๔  อดทนต่อสิ่งเย้ายวน ความเย้ายวนใจ เช่น ๑. เพศตรงข้าม  ๒. 
เรื่องสตางค์หรือลาภที่ไม่ควรได้ หรือความโลภ  ความไม่พอ  ๓. ค าสรรเสริญเยินยออันจะน ามาซึ่งความประมาทและหลงตัวเอง 
ต้องเป็นคนเท้าติดดิน แล้วจะยืนอย่างมั่นคงปลอดภัย๑  ดังนั้นความอดทนจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ช่วย 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเป็นคุณธรรมที่สามารถสร้างสรรค์ความสง่างามให้กับชีวิตหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพการท างาน 
เกียรติยศ ช่ือเสียง ความสมบูรณ์พูนสุข และน าความสันติสุขมาสู่สังคมได ้ 

  

ความหมายและความส าคัญของขันติธรรม 
ค าวา ขันติธรรม ในรากศัพทละตินนั้น มาจากค าวา ‘tolerare’ และ ‘tolerantia’ หมายถึง ทนทายาท (enduring), 

ทนรับความเจ็บปวด (suffering), การพยุงรับน ้าหนัก (bearing), หรือการหักหามระงับไว forbearance) ในรายงาน
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ขันติธรรม คือ ‘ความทนกันได’ ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะ
ของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือน  
แผ่นดินซึ่งไม่หว่ันไหว  

 ขันติ เป็นภาษาบาลี หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง ด้วยสิ่งที่น่าพอใจ หรือ ไม่น่า 
พอใจก็ตาม ในภาษาไทย ขันติ  หมายถึง ความอดทน  

ป.อ.ปยุตโต กล่าวว่า บุคคลผู้มีความอดทนย่อมไม่มีอันตรายแก่ใครๆ มีแต่จะน าประโยชน์สุขมาให้แก่ผู้คบหา บุคคลผู้มี 
ความอดทนย่อมมีความเจริญจะประกอบกิจการใดๆล้วนท าด้วยปัญญาเป็นผู้หนักแน่นไม่หว่ันไหวได้ง่าย๒ พระพุทธองค์ทรงตรัส
ถึงประโยชน์ของผู้ที่มีความอดทน  (ขันต)ิ  ไว้ดังนี้ คือ (๑) เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนจ านวนมาก (๒)เป็นผู้ไม่ดุร้ายปราศจากผอง 
ภัยและไม่มีการผูกอาฆาตจองเวร  (๓) เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนเพราะไม่มีการประทุษร้าย   (๔)   เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม่
หลงลืมสติ    (๕)  หลังจากเสียชีวิตแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์๓  

ดังนั้นผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยเวร คือ ท าให้ไม่มีเวรมีภัยกับใคร ย่อม 
เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ ย่อมเป็นผู้ไม่หลงท ากาละ ประโยชน์ของความอดทนคือเป็นผู้ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจหยาบของ โลภะ โทษะ 
โมหะ ความอกลั้นน้ันคือความที่เราต้องบังคับใจตัวเองไม่ให้พุ่งไปตามก าลังกิเลสของตนเอง ผู้ที่รู้จักความอดทนแล้วก็ไม่ต้องอด 
กลั้นเพราะอ านาจหยาบของกิเลสนั้นไม่อาจท าอะไรเราได้ แต่ผู้ที่ยังไม่สามารถเอาชนะอ านาจหยาบของกิเลสได้ก็จ าเป็นจะต้อง
อั้นหรือกลั้นเอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการเอาชนะใจตนเอง นอกจากนี้ความอดทน  (ขันติ)  ยังเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ 
ส าคัญอย่างยิ่ง   ในการขจัดกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ และความหลง ให้หมดไปจากจิตใจของบุคคล 

 
 

                                                             
๑ ผกามาศ  บุญธรรม,  หลักธรรมที่ท าให้ชีวิตมีความสุข, รวบรวมจากค าเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฒโฒ  Dip. in Chainese: 

Dip. in Japaness. วัดพระธรรมกาย,แหล่งทีม่า, http://www.oocities.org/udornlabour/buddishlabour๑.htm,[๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 

๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ง : นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๗-๑๙๘. 

๓ สมสุดา   ผู้พัฒน์  และอัจฉรา  ธนะมัย, รายงานการวิจัยความอดทน : แหล่งที่มาและปัจจัย.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๔๓,หน้า ๗ ; อ้างอิงจาก พระไตรปฎิก มหาปทานสูตร ท.ีม. ๒๕๐๐. เล่ม ๑๓  : ๕๔ – ๕๕) 

http://www.oocities.org/udornlabour/buddishlabour1.htm,%5b23


๑๓๔๗ 
 

ขันติธรรม: หลักธรรมเพ่ืออยู่อย่างเป็นสุขในสังคม 
หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์แนะน าให้ชาวพุทธปฏิบัติ เพื่อด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

คือหลักขันติ  ความอดทน มีอยู ่๔ ประเภทแบ่งตามเหตุที่มากระทบคือ๔ 
๑. อดทนต่อความล าบากตรากตร า เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้อน 
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อย 
๓. อดทนต่อความเจ็บใจ  เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อัน เกิดจากค าพูดที่ไม่ชอบใจ 

กิริยามารยาทที่ไม่งาม  บางคนทนต่อความเจ็บใจ ต่อค าพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรคพวกเพื่อนฝูงในที่ท างานเดียวกันได้ถือ
ว่า มีขันติระดับปานกลาง  ส่วนคนที่มีขันติ จริงๆ นั้น ต้องทนต่อการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย การท าให้เจ็บอกเจ็บใจ จาก
คนใต้บังคับบัญชาหรือผู้ต่ ากว่าได้   ในการท างานนั้นเราต้องมีการติดต่อกับบุคคลหลายประเภทเพราะแต่ละคนมีการฝึกฝน
ตนเองต่างกัน ถ้าหากไม่มีขันติแล้ว ก็ไม่อาจจะท างานให้ออกมาดีได้อย่างเป็นสุขทั้งบางครั้งยังอาจท าให้มีเรื่องเดือดร้อนมาสู่
ตัวเองอีกด้วย 

๔. อดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากท า แต่ไม่สมควร
ท าในที่นี้มุ่งหมายถึง การไม่เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมปล่อยตัวตามกระแสโลก ความเพลิดเพลิน เช่น ความสนุกสนาน การเที่ยวเตร่ 
ความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ หรือการได้ผลประโยชน์ในทางที่ไม่ควร เป็นต้น 

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องประสบกับทบทดสอบในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นผู้มีความอดทนย่อมมีพลังใจมหาศาล ท าอะไรก็จะ
ประสบความส าเรจ็ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการงาน ต้องอาศัยความอดทนทั้งสิ้น ดังนั้นความอดทนจึงเป็นปัจจยัแรก
ของภารกิจและการด ารงชีวิตความส าเร็จของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กับอุปสรรคในการด าเนินชีวิต หน้าที่การงาน 
การพัฒนาด้านสังคมนอกจากอาศัยสติปัญญาแล้ว สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้คือความอดทน  ความมุ่งมั่น บากบั่น เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ดีงาม บุคคลที่สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากล าบากที่สุดของชีวิต ผ่านวิกฤติดังกล่าวได้จะกลายเป็นคนเหนือคนความอดทน
เป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง อดทนเพื่อบรรลุความดีงาม บางครั้งถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของกาย
และใจที่พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ โดยไม่ยอมแพ้หรืออ่อนแอ คนเราเกิดมาถ้าไม่มีความอดทนแล้ว
ชีวิตดูเหมือนไร้ค่า ไม่มีความหมาย และไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้  สภาพสังคมทุกวันนี้ มีสิ่งกระตุ้นให้คนเกลียดกันอย่าง
มากมาย บรรยากาศทางสังคมเต็มไปด้วยถ้อยค า รูปภาพ และความคิดที่จะแบ่งแยก แย่งชิง ผู้คนให้เป็นพวกเดียวกับคน พร้อม
กันนั้น ก็ก่นด่าคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกับตนให้มีค่าต่ ากว่าคนและเหยียบย่ าลงอย่างสนุกสนาน สิ่งที่ขันติจะช่วยเราได้มากที่สุด ก็คือ 
ท าให้เราไม่ด่วนตัดสินใจ ไม่ด่วนเผลอไผลไปตามอารมณ์ ไม่รีบลงมือท าไปตามสภาพเฉพาะหน้าที่ได้ยินได้ฟังทั้งนี้ เพราะคนมี
ความขันติ คือคนที่มีความอดทนอด คือ ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ ทน คือ ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้พอรวมกันเป็นอดทนก็คือ ยืนหยัด
ท่ามกลางสภาพที่ล าบากขันติ หรือ การอดทนที่ดีจึงไม่ใช่ความร้อนรน แต่ต้องเป็นความสุขุมรอบคอบ ซึ่งหมายถึง ต้องเย็น
พอที่จะหาสาเหตุ หาที่มา หาความรู้เพื่อวิเคราะห์ให้เหน็ให้ได้ว่า สิ่งที่ท าให้เป็นทุกข์อยู่นี้มีสาเหตุมาจากอะไร  ถ้าท าได้ ก็จะไปสู่
การสังเคราะห์หาวิธีการและหนทางที่ดี เพื่อแก้ปัญหาของความทุกข์น้ัน ๆ ได้แน่นอนว่า ขันติ ย่อมไม่ใช่การยอมอมทุกข์ไปเรื่อย 
ๆ โดยไม่คิดหาทางออกเพราะการก้าวสู่ขันติธรรมนั้น สิ่งส าคัญนอกจากความอดทนแล้ว ที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญญา และ
ต้องมีความรู้ เพื่อที่จะได้เห็นปัจจัยที่มาของสภาพการณ์ที่เรามองว่าเป็นปัญหาได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม และไม่เฉพาะเพียง 
สภาพการณ์ แต่รวมไปถึง มองเห็นใจตัวเองว่าเมื่อถูกสภาพที่ล าบากกระทบเข้าตัวเองเข้า ตัวเองยังคงความเป็นปกติของตนได้ดี
เพียงใดด้วยเหตุน้ี ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงอดทนได้ผู้มีปัญญาเท่านั้น จึงเอาความรู้ มาแก้ปัญหาได้๕  

                                                             
๔ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ,เรียบเรียงจาก หนังสือ มงคลชีวิต " ฉบับทางก้าวหน้า " ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์.  
๕ พนมไพร ไชยยงค์, เอกสารค าสอนวิชาหลักธรรมกับชีวิต, สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ๒๕๕๐,หน้า 

๒๐๗. 



๑๓๔๘ 
 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคุณธรรมด้านความอดทนหรือขันติธรรมนี้    เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จ าเป็นอย่าง

ยิ่งส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ ทั้งนี้โดยเฉพาะประชาคมโลกมีความแตกต่างกันด้วยความหลากหลายทั้งใน
เรื่องเช้ือชาติ   ชนช้ัน   วรรณะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถ้าหากผู้น าประเทศ    
และชาวโลกถือปฏิบัติคุณธรรมด้านความอดทนหรือขันติธรรมแล้วย่อมสามารถระงับความขัดแย้ง ความมีอคติ น าไปสู่ความสงบสุข
และสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริง๖  
๔. ความขัดแย้ง  (Conflict)    
        ความขัดแย้ง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอย่างแต่เป็นการ 
พึ่งพาอาศัยในทางลบอาจกล่าวอย่างกว้างๆได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไป ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกบัความ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจรงิ หรอืศักยภาพที่จะเกดิตามต้องการ  

สาเหตุของความขัดแย้ง 
๑.  ความขัดแย้งระดับท้องถิ่น  หมายถึง  ความขัดแย้งภายในสังคม ระดับชุมชน  เมือง หรืออาจรวมถึงความขัดแย้ง 

ระหว่างกลุ่มภายในประเทศทั้งกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
               (๑) สาเหตุด้านวัฒนธรรม  กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายได้แพร่ไปสู่ที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว  ความขัดแย้งอาจเกิด 
จากการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสงัคม  เช่น  การคลั่งไคล้กระแสวัฒนธรรมเกาหล ี (การแต่งกาย  เพลง  ภาพยนตร์  ละคร)  
               (๒) สาเหตุจากการพัฒนาประเทศ  เกิดจากการเจรญิเติบโตของบา้นเมอืงท าให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดการ 
ขัดแย้งตามมา  เช่น  ความขัดแย้งของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบท 

๒. ความขัดแย้งระดับประเทศ  เป็นความขัดแย้งที่เป็นปัญหาใหญ่  และส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของคนในชาติ
อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างพลเมืองของประเทศด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น  ความหลากหลายทางชาติพันธ์  เช้ือชาติ  ศาสนา กลุ่ม
การเมืองต่าง ๆเป็นต้น  

๓. ความขัดแย้งระดับนานาชาติ  เป็นความขัดแย้งที่มีคู่กรณีหลายประเทศ  หรือความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อ
นานาชาติ  เช่น  ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ ามัน  
 

การขาดความอดทนน ามาซ้ึงความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่เกิดข้ึนในทุกบริบท นับตั้งแต่บุคคลกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์การ 

และประเทศชาติ ความขัดแย้งเหล่านี้ เกิดข้ึนภายใต้บริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนชาติพันธ์ุ ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนกระทั่งขนาดใหญ่  ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบันมีอยู่มากมาย

                                                             
๖ แผน วรรณเมธี (๒๕๔๔,พฤษภาคม-มิถุนายน),ขันติธรรมน ามาสู่สันติสุข,วารสาร พ.ส.ล.๓๔(๒๒๙):๒–๓. 

 



๑๓๔๙ 
 

หลายลักษณะ เช่น การทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความเช่ือที่ตางกันคุณคาที่ตางกันการแยงชิงทรัพยากรอันมีอยู
จ ากัดและความไมเปนธรรมทางสังคม การมีกฎหมายที่ไมสามารถบังคับใชไดอยางเทาเทียมและถูกต้อง ระบบการเมือง และ 
ระบบราชการที่ขาดศักยภาพที่จะเอื้อต่อชีวิตและสังคมทิศทางการพัฒนาที่เนนเรื่องการแขงขันเสรีและการเอาเงินเปนตัวตั้ง
ท าใหความเครียดและการเหลื่อมล้ าในสังคมเพิ่มขึ้น ระบบการศึกษาที่ไมท าให้คนสามารถเผชิญกับปญหาและความกดดันต่างๆ
ได ้ความขัดแยง้ที่หาทางออกไมไดจะกลายเปนข้อพพิาท ซึ่งหากยิ่งขยายตัวออกไปก็จะพัฒนากลายเปนความรุนแรงทั้งในการใช
ค าพูดทาทางท าร้ายซึ่งกันและกัน จนน าไปสู่ความแตกสามัคคีของคนในชุมชน๗    

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ทุกอย่างดูรีบเร่งอยู่ตลอดเวลาจนอาจท าให้เรามีความอดทนน้อยลงกว่าแต่ก่อน 
และเพราะความอดทนที่น้อยลงจึงท าให้เราหงุดหงิดและเกิดความเครียดง่ายข้ึนกว่าเดิม ความรู้สึกเหล่าน้ีเมื่อเกิดข้ึนสะสมกัน
เป็นเวลานานก็อาจจะท าให้สุขภาพจิตแย่ลง กลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวน บางรายอาจหนักถึงขนาดกลายเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่ง
ทุกอย่างที่เกิดข้ึนก็เพราะขาดความอดทน การเสียน้ าตาจากความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันนั้น อาจเกิดข้ึนได้เสมอ เนื่องจาก
คนเราล้วนมีความแตกต่างกัน มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เท่ากัน มีพื้นฐานนิสัยใจคอ อารมณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกัน 
เมื่อมาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดย่อมเกิดความขัดแย้ง   การอยู่ร่วมกันต้องการความอดทน เพราะความอดทนเป็นการฝึกให้เรา
เผชิญกับความขัดแย้งหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลวร้ายให้กลับมาเป็นไปในทางที่เราต้องการได้๘  
การที่บุคคล ชุมชน และสังคมในโลกขาดคุณธรรมด้านความอดทน (ขันต)ิ ย่อมก่อให้เกิด ปัญหาต้ังแต่ระดับปัจเจกชนและอาจ
ขยายกว้างออกไปจนถึงระดับสังคมโลกก็ได้  ท าให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงลบ  กล่าวคือในระดับบุคคลนั้นท าให้ศักยภาพในการท างาน 
การเรียน การด าเนินชีวิตของบุคคลลดลงหรือล้มเหลวได้ ส าหรับปัญหาในระดับสังคมหรือระดับโลกนั้นก็ท าให้ขาดความ
ยุติธรรมและท าให้มนุษย์ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่กัน๙  

การจัดการความขัดแย้ง 
ปัจจุบันสภาพสังคมเกิดความแตกแยก คนจ านวนมากอยู่ร่วมกับคนที่มีความเห็นต่างกันไม่ได้ จึงเกิดความขัดแย้งกัน 

หากเราเข้าใจความขัดแย้ง เราสามารถเรียนรู้หรือแก้ไขความขัดแย้งได้ แต่สิ่งที่ท้าทายก็คือการน าหลักความร่วมมือกันมาใช้ใน
การสร้างความสัมพันธ์ของมวลมนุษย์และสันติวิธี  โบราณกล่าวไว้ว่า มากคนก็มากความ แถมบางคนยังไม่ได้ความอีกต่างหาก 
ไม่ว่าหน่วยงาน ของเราจะมีคนเป็นแสนหรือมีแค่สองคน เราก็ต้องท าให้คนเหล่าน้ันท างานเข้ากันให้ได้ คงไม่มีใครใน โลกนี้ไม่
เคยขัดแย้งกับคน  ความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Pavlov และ B.F. 
skinner) ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมามีทั้งดีและเลว  มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมที่ปกติและผิดปกติ
เป็นผลมาจากการเรียนรู้   ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถท าให้เกิดข้ึนได้โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขต่างๆและการ
เรียนรู้เก่าสามารถท าให้หมดไป และสามารถสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ข้ึนได้ มนุษย์มีความสามารถที่จะควบคุมเปลี่ยนแปล ง
พฤติกรรมของตนเองแม้จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ๑๐ 

ปัญหาความขัดแย้งที่พบในหน่วยงานต่าง ๆ มีเป็นจ านวนมากทั้งทีเ่หน็ได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน หรือ
ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพนักงาน แต่ร้อนรุ่มอยู่ ตลอดเวลา สิ่งนี้บั่นทอนสุขภาพจิตของพนักงานและสร้างความถดถอยให้แก่
หน่วยงาน ไม่ว่าความ ขัดแย้งนัน้จะอยู่ในรูปแบบใดหากยังคงอยู่ในองค์กรโดยไม่ได้รับการบริหารจัดการ นั่นย่อมหมายความว่า 
                                                             

๗ ยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ, ขันติธรรม: ประตูสู่สันตภิาพ, ศนูย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๔๒. 
๘ พระมหาขันทอง  วิชาเดช,การศึกษาวิเคราะห์เรื่องขันติในพทุธศาสนาเถรวาท, กรุงเทพ ฯ: บัณฑิต 

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ถ่ายเอกสาร, ๒๕๔๕ : ๖ - ๗ 
๙กระทรวงการต่างประเทศ,สรุปสาระส าคัญของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอร์บัน: การประชุมระดับ 

โลกว่าด้วยการต่อต้านการเหยียดผิว  การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติความเกลียดชังคนต่างชาติและการขาดขันติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 
๓๑ สิงหาคม – ๘ กันยายน  ๒๕๔๕  ณ  เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้,๒๕๔๕,หน้า ๘๑–๘๒. 

๑๐Skinner, B. F., Verbal hehavior, New York: Appleton-Century-Crofts,๑๙๕๗.   



๑๓๕๐ 
 

หน่วยงานของเราก าลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง หรือความสามารถในการแข่งขนของ เราก าลังลดลง เนื่องจากพนักงานของเรา
ยังคงต้องท างานร่วมกันต่อไปท่ามกลางความขัดแย้ง  การแก้ปัญหาความขัดแย้งมีหลายวิธี   สันติวิธีเป็นวิธีการหนึ่งในการ
จัดการกับความขัดแย้งที่ปฏิเสธวิธีการใช้ความรุ่นแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายโดยใช้ความรุนแรง แม้ว่าจะถูก
กระท าด้วยความรุนแรงก็ตาม   สันติวิธีไม่ใช่ความเฉ่ือยชาหรือการอยู่เฉยๆ โดยไม่ท าอะไร แต่เป็นการกระท าที่ไม่ใช้ความ
รุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ เป็นวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีความสุข  

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีท าได้หลายวิธี ได้แก่  
๑) การเจรจาต่อรอง  คือ กระบวนการที่สองคนหรือมากกว่าสองคน เจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระหว่างกัน ซึ่ง

อาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือบริการก็ได้ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน การเจรจาต่อรองจึงเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๒) การไกล่เกลี่ย คือกระบวนการยุติธรรมหรือระงบัข้อพิพาท หรือความขัดแย้งด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง 
โดยที่มีบุคคลทีสามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะน า เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงบัข้อพิพาทให้คู่ความต่อรองกัน
ได้ส าเรจ็ 

๓) การระงับความขัดแย้ง 
   การจัดการกบัความขัดแย้งตามแบบของ Johnson & Johnson ม ี๕ วิธี โดยเปรียบเทียบแตล่ะวิธีกับสัตว์ ๕ ชนิด 

คือ เต่า ฉลาม หมี ตุ๊กตา หมาจิง้จอก และ นกฮูก ดังนี ้ 
        ๑. เต่า (การหลีกเลีย่งถอยหนี) ธรรมชาติของเต่า คือ เมื่อมีภัยจะหดตัวหดหัวอยู่ในกระดอง เมื่อปลอดภัยแลว้

จะยืดออกมา เต่าจะไมส่นใจเป้าหมายของงาน และไมส่นใจความสัมพันธ์ของบุคคล เราเรียกวิธีการจัดการความขัดแย้งนี้
ว่า “การถอยหนี” คือ ทั้งเป้าหมายความส าเรจ็ในการท างานและคนไม่ส าคัญ 
                   ๒. ฉลาม (การใช้อ านาจบังคับ) ธรรมชาติของฉลามเป็นสัตว์ที่ดุร้ายพละก าลังมาก กินทุกอย่างทีข่วางหน้า 
เมื่อต่อสู้กจ็ะเป็นฝ่ายชนะ การ บริหารในวิธีนี้จะใช้อ านาจที่เหนอืกว่าเข้าบงัคับโดยไม่ค านึงถึงเป้าหมายของ ผู้อื่น เพราะถือว่า 
การชนะคือความส าเร็จ ส่วนการผ่ายแพ้ นั้นคือ ความอ่อนแอเรียกวิธีนี้ว่า “การใช้อ านาจ” คือเป้าหมายความส าเร็จในการ
ท างานส าคัญกว่าแต่คนไม่ส าคัญ ไม่สนใจความรู้สกึของผู้อื่น 
                 ๓. หมีตุ๊กตา (การใช้ความนุ่มนวล) หมี มีความเช่ือว่า ความขัดแย้งนั้นเป็นสิง่ที่ควรหลกีเลี่ยง ไม่ควรให้ความ
ขัดแย้งมาท าลายความสมัพันธ์อันดีต่อกัน หมีพรอ้มทีจ่ะยกเลกิเป้าหมายของตน ถ้าเป้าหมายน้ันไปท าลายความสัมพนัธ์กับคน
อื่น เรียกวิธีนี้ว่า“การใช้ความนุ่มนวล” คือ ให้ความส าคัญในเรื่องคน แต่เป้าหมายเรื่องงานไม่ส าคัญ 
                  ๔. หมาจิ้งจอก (การประนีประนอม) หมา จิ้งจอกจะให้ความส าคัญกับเป้าหมายของงานเท่าๆกับความสัมพันธ์
กับผู้อื่นซึ่งเป็นทางสายกลางของการประนีประนอมพร้อมที่จะยกเลิกเป้าหมายของตนและเกลี่ยกล่อมให้คนอื่นยกเลิกเป้าหมาย
ของเขาด้วยเรียกวิธีนี้ว่า“การประนีประนอม” คือ เป้าหมายและคนส าคัญปานกลาง 
                  ๕. นกฮูก (การแก้ปัญหาร่วมกัน) นกฮูกมคีวามเช่ือว่า ความขัดแย้งคือปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ไข ท าให้
เป้าหมายของตนและผูอ้ื่นสัมฤทธ์ิผล เรียกวิธีนี้ว่า “การแกป้ัญหาร่วมกัน” คือทั้งเป้าหมายและคนส าคัญเท่ากัน๑๑  

                                                             
๑๑ Johnson,David.,W.& Johnson,Roger.,T.,Learning Together and Alone : Cooperative, Competitive and 

Individualistic Learning,Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.๑๙๘๗,กระบวนการจัดการความขัดแย้ง & รูปแบบของการจัดการความ
ขัดแย้ง [ออนไลน์], http://pg๓๕๒ leadership.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๒/๕๓๑๐๑๐๑๐๔๑๖๕.html (ที่มา : http://www.bloggang.com 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๗๔๘๗๕๐) 

http://www.bloggang.com/


๑๓๕๑ 
 

                                                     
                                         ตัวแบบของการจัดการความขัดแย้ง 

ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้ง   
ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้ง มหีลายวิธี ดังนี้ คือ๑๒ (จุฑา เทียนไทย, ๒๕๔๗ : ๒๗๔-๒๗๗) 
๑. ตรงเข้าไปแกป้ัญหาน้ันเลย (Problem Solving) เป็นลกัษณะการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มทีก่ าลงัขัดแย้งกันอยู่ 

การตรงเข้าไปโดยมีจุดมุง่หมายเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นการเอาชนะหรือตัดสิน ว่าใครถูกใครผิด วิธีนี้จะได้ผลถ้าความขัดแย้งนั้น
มาจากการสือ่สารที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดจากทัศนคติ ความคิดหรือค่านิยมระหว่างบุคคล การใช้วิธีนี้อาจจะไม่บรรลผุลส าเร็จ 
         ๒. ใช้ความร่วมมือ (Super ordinate Goals) โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่แต่ละกลุ่มต้องการเข้าถึง ถ้าไม่ร่วมมือ
กันก็จะไมส่ามารถเข้าถึงได้ ต้องช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการร่วมมือร่วมใจกัน  

๓.  ลดความขัดแย้งโดยการขยายทรัพยากร (Expansion of Resources) โดยการเพิ่มทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อลด
ความขัดแย้งเช่นเพิ่มต าแหน่ง เพิ่มแผนก ซึ่งการแก้วิธีนี้นอกจากจะลดความขัดแย้งแล้วอาจท าให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งพอใจด้วย 
แต่ต้องดูในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเงินทุนหรือการให้บริการ ต่างๆว่าจะติดขัดขัดข้องหรือไม่ 

๔. ลดความขัดแย้งโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) หรือการถอยหนีไม่รับรู้เรื่องที่ก าลังเกิดข้ึนซึ่งวิธีนี้แก้ไขได้ผลใน
ระยะเวลา สั้นๆ ซึ่งความขัดแย้งไม่ได้หมดไป อาจจะกลับคืนมาใหม่และมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม 

๕.  ท าให้เกิดความราบรื่นกลมกลืนกัน (Smoothing) วิธี นีห้มายถึงความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานที่มีระดับ
แตกต่างกัน วิธีการคือต้องปรับระดับความแตกต่างให้น้อยลงโดยลดทิฐิ พยายามยกประเด็นความเหมือนกัน พวกเดียวกันของ
ทั้งสองฝ่ายมาเป็นประเด็น โดยยึดหลักสมานสามัคคี ทั้งสองฝ่ายต้องมีใจต่อกัน 

๖. การลดข้อขัดแย้งโดยการประนีประนอมกัน (Compromise) วิธีการนี้ต้องใช้คนกลาง หรือให้คู่กรณีส่งตัวแทนมา
เจรจาต่อรองกันโดยทั้งคู่จะมีบางส่วนได้บางส่วนเสีย 

๗. ใช้ก าลังหรือการบีบบังคับ (Forcing) วิธี นี้ใช้วิธีสลายข้อขัดแย้งโดยฐานะของการมีอ านาจของผู้บังคับบัญชา โดยใช้
ระเบียบ กฎหมาย หรือค าสั่งให้คู่กรณียอม แต่อาจไม่ได้หมายถึงยอมรับหรือเห็นด้วยการแก้วิธีนี้ใช้ได้ระยะสั้นเท่านั้น โดยมุ่งลด
ผลที่ตามมาไม่ได้ลดที่เหตุของปัญหา 

๘. เปลี่ยนโครงสรา้งองค์การ (Altering Structural Variable) ใช้ ในกรณีโครงสร้างขององค์การก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ผู้บริหารต้องหันมามองความขัดแย้งเสียใหม่ เพื่อลดความขัดแย้งให้ด าเนินการจัดการเรื่องบุคลากรใหม่ ให้มีการรับฟังความติด
เห็นข้อเสนอแนะของพนักงานก็จะลดความขัดแย้งได้        

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการความขัดแย้งต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมามีทั้งดีและเลวข้ึนอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมที่ปกติและผิดปกติเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถท าให้เกิดข้ึนได้โดยการจดัสภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้เงือ่นไขต่างๆมนุษย์มีความสามารถที่จะควบคุม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองแม้จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ การแก้ปัญหาความขัดแย้งมีหลายวิธี   สันติ
วิธี ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการกับความขัดแย้งที่ปฏิเสธวิธีการใช้ความรุ่นแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายโดย
ใช้ความรุนแรง แม้ว่าจะถูกกระท าด้วยความรุนแรงก็ตาม   สันติวิธีไม่ใช่ความเฉ่ือยชาหรือการอยู่เฉยๆ โดยไม่ท าอะไร แต่เป็น
                                                             

๑๒ จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร,กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล ส านักพิมพ์ท้อป ๒๕๔๗ : หน้า ๒๗๔-๒๗๗. 
 



๑๓๕๒ 
 

การกระท าที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ เป็นวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีความสุขแนว 
ทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีท าได้หลายวิธี ได้แก่  ๑) การเจรจาต่อรอง   ๒) การไกล่เกลี่ย และ๓) การระงับ
ความขัดแย้ง  

 

การจัดการความขัดแย้งด้วยหลักขนัติธรรม 
 

           การจัดการความขัดแย้งด้วยหลักขันติธรรมนั้นพุทธศาสนามุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับจิตใจการท าให้จิตใจสงบมีสันติ
พึงระวังจิตใจไม่ให้มีอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์ที่เขามารุมเร้า พุทธศาสนาสอนให้ส ารวจจิตใจตนเองก่อนเพราะพุทธศาสนา
มุ่งเน้นที่เหตุมากกว่าผล   หากเราแก้ที่เหตุ ผลที่ตามมาก็จะเป็นผลที่ดีเพราะการแกไขปัญหาด้วยปัญญา มีสติยอมเป็นทางออก
ที่ดีที่สุด การอยู่ร่วมกันในสังคมท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อด ารงอยูใ่ห้ตนเองมีชีวิตรอด บุคคลผู้มีความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายแก่
ใคร ๆมีแต่จะน าประโยชน์สุขมาให้แก่บุคคลผู้ที่คบหาเสวนาด้วย เพราะบุคคลผู้มีความอดทนย่อมเป็นผู้มีมงคลคือเหตุแห่งความ
เจริญในตนอยู่แล้ว  จะประกอบกจิการทุกสิง่ลว้นท าด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลทั้งสิน้อีกทั้งเป็นผู้หนักแน่นไม่หว่ันไหวได้
ง่าย ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่มีความอดทน ย่อมตรงกันข้าม คือ เมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเข้าก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอัน
ไม่งาม ไม่น่าชมออกมาได้ทุกเวลา ทุกโอกาส สถานที่ และเมื่อเป็นเช่นนี้ การประกอบกิจการทุกสิ่งทุกอย่างหรือการคบหา
สมาคมกันก็ย่อมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญไว้ว่า....ดูก่อน...ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนมี ๕ ประการ คือ ผู้อดทน
ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของชนหมู่มาก ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยเวร ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ  ย่อมเป็นผู้ไม่หลงท ากาละ  ผู้มี
ขันติธรรมประจ าใจ จึงได้ช่ือว่าน าประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น  นอกจากจะมีอานิสงส์เกิดข้ึนกับตนเองแล้ว ยังให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย เหมือนที่พระบรมศาสดาของเรา ในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ก าลังสร้างบารมีอยู่นั้น แม้ว่า
หนทางไปสู่การตรัสรู้ธรรมเป็นสิ่งท าได้ยากอย่างยิ่ง และต้องอาศัยเวลายาวนาน แต่พระพุทธองค์ก็อดทนเพื่อบุญบารมีของ
พระองค์เองแล้วผลแห่งขันติธรรมนั้นท าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาต่างก็ได้ดื่มด่ าธรรมรสอันยอดเยี่ยมได้ตรัสรู้
ธรรมตามพระพุทธองค์ ขันติธรรม จ าแนกได้ ๓ ประการ ๑๓  คือ  ประการที่ ๑ อดทนต่อความยากล าบาก  หมายความ
ว่า อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย  เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วย่อมไม่พ้นจากความแก่ ความเจ็บและความ
ตายไปได ้  ประการที่ ๒ อดทนต่อความตรากตร า หมายความว่า อดทนต่อความทุกข์ยากจากการท างาน เพราะคนทุกคนจะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เพราะขยันประกอบอาชีพการงาน แต่ถ้าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ประกอบการงาน ก็จะมีความเป็นอยู่
อย่างล าบาก ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลผู้มีหน้าที่ หมั่นขยันท าสมควร ย่อมหาทรัพย์ได้”ประการที่ ๓ อดทนต่อความเจ็บใจ
หมายความว่า อดทนต่อความโกรธที่มากระทบกระทัง่ เพราะบุคคลทุกคน จะอยู่คนเดียวล าพังไม่ได้ ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะเป็นครอบครัว ตลอดถึงเป็นประเทศชาติ บุคคลผู้อยู่ร่วมกันเช่นนี้ บางครั้งอาจมีความกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะวิวาท
บาดหมางกันบ้าง เพราะต่างก็มีกิเลสอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความอดทนแล้ว ความทะเลาะวิวาท
บาดหมาง ก็จะแตกแยกแผ่ขยายกว้างออกไปจนท าให้เสียหน้าที่การงานได ้
 

     วิธีบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา 
     ๑. การจัดการความขัดแย้งในตนเองพระพุทธศาสนามีหลักการเบื้องที่สอนให้มนุษย์ส าเหนียกก่อนเรื่องอื่นๆ คือ กฎ

ธรรมชาติ ของโลก ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะรักเท่ากับตนเอง๑๔ ซึ่งถือเป็นอัตตาที่น า ไปสู่ ความอยากคือตัณหา และตัณหาก็ก่อตัว
อุปาทานไม่ว่าจะเป็นกามุปาทาน (ความยึดติดในกาม) ทิฏฐะปาทาน (ความยึดมั่นในความเห็นหรือทฤษฎีส่วนตัว)หรือว่าอัตตวา
ทุปาทาน(ความยึดมั่น ในวาทะของตน)  ท าให้เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนเมื่อรู้และเข้าใจธรรมชาติเช่นน้ีแล้วการที่ปรับปรุงแก้ไข
สิ่งใดก็จะง่ายข้ึน 

                                                             
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔,กรุงเทพฯ : ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐.    
๑๔

 ส .ส. ๑๕/๒๙/๘. 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html


๑๓๕๓ 
 

๒. การเอาชนะตนเองได้คือวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขจัดความขัดแย้งในตนเอง  
๓. การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล  โดยใช้หลักสาราณียธรรม : หลักการปฏิบัติต่อกันเพื่อป้องกันความขัดแย้ง 

ความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่ว่าจะพูด ท า หรือคิด ก็ให้เป็นไปด้วยเมตตา (กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม) แบ่ง
สิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร  

     พละ : ใช้พลังสร้างสรรค์ขจัดความขัดแย้งกับผู้อื่นประกอบด้วย ใช้พลัง แห่งความเช่ือมั่นศรัทธา (สัทธาพละ) ใช้
พลังความเพียรท าความดีและเพียรรักษาความดีและเพิ่มพูดให้งอกงามยิ่งๆ   (วิริยพละ)ใช้พลังแห่งการระลึกได้ก่อนคิด ก่อนพูด 
ก่อนท า ไม่ประมาท (สติพละ) ตั้งใจท า ให้สิ่งที่ถูกต้องถูกธรรม (สมาธิพละ) และมีความรอบรู้รู้ลึก รู้จริง ไม่หลง งมงาย (ปัญญา
พละ) 
                วจีกรรม: เพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้ง คือใช้หลักวิธีการพูดให้ถูกต้อง เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันและขจัด
ความขัดแย้งได้ในพระพุทธ ศาสนามีหลักการพูดที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังนี้เป็นค าพูดไม่มีโทษ วิญญูชนติเตียนไม่ได้ ไม่ท า
ตนให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่น ท าให้ได้ทรัพย์ ท าประโยชน์ให้ส าเร็จ๑๕   

๔. การจัดการความขัดแย้งในครอบครัว การจัดการความขัดแย้งในระดับครอบครัวนั้นมี ข้ันตอนดังนี้     จัดการ 
ทรัพย์สินในครอบครัวให้ลงตัว ให้เข้าข่ายการบริโภคใช้สอย ๔ ลักษณะ คือได้ทรัพย์มาแล้ว เก็บสะสมทรัพย์เลี้ยงตนเองให้เป็นไป
ตามที่ควร ท า ประโยชน์ตน และใช้สร้างความดี ช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน จัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้สอยทรัพย์สมบตัิ เลี้ยงตน 
และเผื่อแผ่เจือจุนแก่สังคมท าความดีแต่ไม่มีความยึดมั่น ยึดติด ไม่มัวเมา ไม่หมกมุ่น มีสติปัญญารู้เท่าทันโทษ และทางออกที่ท า
ตนให้เป็นอิสระอยู่โภคทรัพย์ทั้งปวง หลักการประสานความกลมเกลียวในครอบครัว คือหลัก การสร้างความมั่งค่ังและมั่นคงแก่ 
ตระกูลได้แก่ ของหายต้องรีบหามาชดเชย ของเก่าช า รุดต้อง รีบซ่อมแซมรู้จกัประมาณในการกินการใช้ให้ผูม้ีศีลธรรมเป็นหวัหนา้
ครอบครัว 

๕. แนวคิดในการขจัดความขัดแย้งทั่วไป  ขจัดสาเหตุจากภายในสู่การสลายความขัดแย้งภายนอก หลักการใหญ่ที่  
ป้องกันและขจัดความขัดแย้งได้ในเบื้องต้นคือ ขันติคือความอดกลั้นที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์แสดงให้เห็น
จุดยืนของพระพุทธศาสนาที่ไม่เคยรกุรานใคร และยึดสันติวิธีในทุก ๆ  ด้าน และเน้นหลักการ “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”  

๖. วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปญัหาความขัดแย้งเชิงพุทธ วิธีหลักวิธีหนึ่งใน การจัดการความขัดแย้งตามหลัก 
พระพุทธศาสนาได้แก่ วิธีไกล่เกลี่ยโดยบุคคลทีเ่ป็นกลาง ซึ่งผู้ที่ท าหน้าทีเ่ป็นตัวอย่างมากมายทีป่รากฏในคัมภีร์ คือพระพุทธเจ้า 
ซึ่งพระองค์ได้ท าหน้าที่นี้ในหลายกรณีด้วยกันทั้งในกรณีความขัดแย้งในคณะสงฆ์ความขัดแย้งในวงศ์พระญาติ  

สรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวพุทธ  หลักขันติธรรม คือ การเคารพและยอมรับ 
นับถือวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิธีการแสดงออก และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป ความอดทน คือ ความอดกั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง  
ขันติเมื่อด ารงอยู่ในฐานะเป็นคุณธรรมเชิงสังคมจะมีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเฉพาะตัว  กล่าวคือมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับการ
ทะเลาะวิวาทกัน หรือ ตัดทอนสาเหตุที่จะโยงไปสู่ความกระทบกระทั่งระหว่างกัน  หยุดยั้ง  ป้องปราม และก าจัดความโกรธ 
หรือความอาฆาตพยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีพึงเกิดข้ึนในสังคมได้  จากนั้นก็ช่วยเกื้อกูลหนุนเสริมความรัก  ความเมตตา  ความ
เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ให้ประสบกับสันติสุขถ้วนทั่วกัน ขันติไม่เพียงแต่จะสรรสร้างมิติทางสังคมด้วยการปลูกฝัง 
มิตรภาพอันอบอุ่น ให้งอกงามข้ึนภายในใจของมวลมนุษย์เท่านั้น แต่ขันติยังได้ช่ือว่าเป็นคุณธรรมสูงส่งส าหรับมนุษย์ทุกคนเพราะ
เป็นเครื่องมือ กล่อมเกลากาย วาจา ใจให้บริสุทธ์ิ    อีกทั้งยังช่วยแผ้วถางหนทางชีวิตให้ราบรื่นและโปร่งโล่งเบาสบาย ซึ่งอาจ 
น าไปสู่ความมีอิสรภาพสมบูรณ์พ้นจากการครอบง าของกิเลสทั้งหลายอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตได้ในที่สุด 

 

 
 

                                                             
๑๕ ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักพุทธศาสนา,กรุงเทพมหานคร:คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๓,หน้า ๖๐.  



๑๓๕๔ 
 

บทสรปุ 
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความขัดแย้งเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นความขัดแย้งในระดับ

บุคคลหรือในระดับสังคมก็ตามเพราะมนุษย์มีความแตกต่างกัน สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแก้ไขข้อขัดแย้งให้
ลุล่วงไปได้อาจจัดการได้ทั้ งโดยการใช้ความรุนแรงท าสงครามหรือไม่ ใช้ความรุนแรงการเจรจาทางการ ทูต  ในทาง
พระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งในทุก ๆด้าน เช่น ความขัดแย้งเรื่อง
ชนช้ัน ขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์หรือสิทธิอ านาจ การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคมพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้วิธีการ
จัดการและบริหารความขัดแย้งในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ สภาพแวดล้อมทางสังคม วีถีชีวิต ความเช่ือ 
และมีความยืดหยุ่นสูง จนเกิดการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ยืดหยุ่นในการเช่ือมวัฒนธรรมเก่าและใหม่ หรือเช่ือมวัฒนธรรม
อื่นเข้าในสังคมด้วยกันอย่างงดงาม สังคมไทยยังมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมไทยสูงอีกด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง   ในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวพุทธหลักขันติธรรม คือการเคารพและยอมรับนับถือวัฒนธรรมที่หลากหลาย  วิธีการแสดงออก และวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกัน ความอดทน คือ ความอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพสอนให้รู้จักแยกแยะ 
รู้จักมองหลายมุม “ขันติธรรม”เป็นหลักค าสอนส าคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะสอนเรื่อง
ความอดทน ดังค าสอนที่ว่า “ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง ความอดทนอดกลั้นมีความหมายอยู่ ๔ 
ประการ ได้แก่ ๑) อดทนต่อธรรมชาติ ๒) อดทนต่อความเจ็บป่วย ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ ๔) อดทนต่อกิเลส เป็นความอดทน
ข้ันสูง หมายถึง อดทน อดกลั้นต่ออ านาจการบีบค้ันของกิเลส ดังนั้นความอดทนจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เป็นคุณธรรมที่สามารถสร้างสรรค์ความสง่างามให้กับชีวิตหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพการท างาน เกียรติยศ ช่ือเสียง ความสมบูรณ์
พูนสุข  

    อย่างไรก็ตามผลของความขัดแย้งมีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดี ความขัดแย้งที่ส่งผลในทางบวก คือ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์ท าให้บคุลากรในองค์กรเกดิแรงจงูใจในการท างาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายเดิมขององค์กรที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเลือกตัวแทนที่เข้มแข็งมี
ความรู้ความสามารถมาเป็นผู้น า ได้มีการระบายข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มซึ่งเก็บกดไว้เป็นเวลานาน ท าให้เกิดแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างที่เป็นประโยชน์กับองค์กร ลดความตึงเครียดในองค์กรได้ท าให้ความสมพันธ์ของบุคคลในองค์กรดีข้ึน 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักการปรับตัวและการประสานงานร่วมกัน   ส่วนความขัดแย้งที่ส่งผลในทางลบ คือ เกิด
ความเครียด หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนในองค์กร ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป เกิดการ
แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกขึ้นสมาชิกในองค์กรขาดการประสานงานกันและไม่มีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน มุ่งจะเอาชนะกัน
มากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อเปา้หมายขององค์กรโดยส่วนรวมน าไปสู่ความยุง่เหยิงและไร้ซึ่งเสถียรภาพขององค์กร   ดังนั้น
การใช้การบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งให้เกิดการเข้าใจ การเรียนรู้และการพัฒนางานร่วมกัน การจัดให้มีการ
สื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์ มุ่งให้เกิดการปรองดองและการส่งเสริมให้
มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมให้ความส าคัญให้คุณค่าในความงดงามของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมขันติ
ธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวเมื่อเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะเกิดความสงบสุขในจิตใจทั้งคนใกล้ชิดและสังคมจะเป็นสุขสู่การพัฒนา
คุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีงามในสังคม 
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การบริหารจัดการวัดเพื่อความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสนา 

The Management of Temple to Excellence According to Buddhism 
พระปลัดอนุชาติ นรินโท 

     อาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หน่วยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
        ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

 
บทคัดยอ่ 

การบริหารจัดการองค์การใดก็ตามจดุมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ที่ต้องการใหบ้รรลจุุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการ
บริหารจัดการองค์การ คือ คนหรือบุคลากรในการบริหารจัดการ ซึ่งในองค์การทางศาสนาเจ้าอาวาสถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารวัด ในฐานะที่เป็นผู้น าทางสงฆ์ ต้องเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม เข้าใจหลักการบริหารงานที่ดี มีกระบวนการ
จัดการในการบริหารวัดและบริหารคณะสงฆ์  อ านวยประโยชน์เสริมสรา้งกิจการงานของพระศาสนาให้เป็นไปด้วยความระเบียบ
เรียบร้อยดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และแสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชนให้เป็นที่ เคารพศรัทธาน่าเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชน  เป็นที่พึ่งของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป เป็นนักบริหารที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม จะท าให้วัดมีความ 
เจริญรุ่งเรืองและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ค าส าคัญ: การบรหิารจัดการวัด,ความเป็นเลิศ,พุทธศาสนา  

 

Abstract  
Management organization wherever purpose that is important are the need to  achieve the 

purposes  of effectively. This would require four elements, are  a person or personnel (Man), the budget 
(Money) Material,management techniques in management. The four elements are very important but the 
most important element  in the management are person. The organization of religious the Abbot who has a 
key role in the management of the temple. As the religious leader he must bless the  virtuous and 
Understand the principles of good management. He has a good practice and show kindness to people a 
revered,respectable,believers of the Buddhists  will make Temple are flourishing and maximum benefit. 
Keywords : The Management of Temple, Excellence ,Buddhism 

 
 

บทน า 
การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช้ีให้เห็น

ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้
ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่
ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหาร  จะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ  ของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ  องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ
ดังนั้น การบริหารจึงเปน็เรือ่งทีน่่าสนใจและจ าเปน็ต่อ การที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมการจดัการเปน็ศิลปะในการใช้บุคคล
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อื่นร่วมกับ ปัจจัยในการจัดการ รวมเรียกว่า ทรัพยากรทางการจัดการ ได้แก่ ๑) บุคลากร (Man) ๒) งบประมาณ (Money) ๓) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) ๔) การจัดการ (Management)๑  

สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักหนึ่งทีส่ าคัญของชาติไทยมาต้ังแต่อดีตสืบจน มาถึงปัจจุบัน โดยมีสถาบันวัดเป็น
ฟันเฟืองส าคัญท าหน้าที่ในการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาและการ ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
แก่พุทธศาสนิกชนและประชาชน จากชนรุ่น หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง สืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาช้านานเพราะวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวพุทธ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่ง  ความ
เช่ือถือและความร่วมมือ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เป็นเบ้าหล่อหลอมวิถีชีวิตของชาวไทย พุทธ ซึ่งนับได้ว่าวัดเป็นสถานที่ท า
ประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากในสภาพของสังคม  ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลท าให้บทบาทของวัด
เปลี่ยนไปด้วย  หลักการบริหารทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการบริหารที่มาต้ังแต่สมัยพุทธกาลในการบัญญัติ
พระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใช้ปกครองสงฆ์หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุ ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัย เมื่อ
ยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรง บริหารพระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตร และ
พระมหาโมคคัลลานะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพิ่มข้ึน และมีผู้ขอเข้าอุปสมบทใน พุทธ
ศาสนามากข้ึน ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวช เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพิ่มข้ึนอีกพระองค์ทรงมอบความเปน็ใหญ่ ให้แก่สงฆ์ในการท ากจิกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนาเช่นการ 
ให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระ
ศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรงก าหนดไว้นั่นเอง ส่วนการบริหาร คณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระ
วินัยแต่ก็ไม่ได้ขัดพระวินัย เป็นต้น ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้าย  กับ
สถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบทีส่ังคมวางไว้เป็นบรรทดัฐานแห่งการกระท าของ บุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มี
การกระท าหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม การที่พระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงอยู่ได้นานพระ
พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า จะต้องมี พระศาสดาดี พระธรรมดีและพระสงฆ์ดีการบริหารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่ง
นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด๒ 

แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) นั้น ส าคัญที่สุดคือจ าเป็นต้องค านึงถึงด้านการจัดการความสัมพันธ์ของ
ผู้บริจาค การวัดความพึงพอใจ การวัดความรู้ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม และการบริหารจัดการความไม่พึง
พอใจ ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกระบวนการ ดัชนีช้ีวัดที่ส าคัญ ประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์/โครงการและ
บริการ กระบวนการสนับสนุน  การมุ่งกระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย คุณภาพการออกแบบ  กระบวนการ
มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลผลิต  นวัตกรรม  การลดจ านวนกระบวนการผลิต  การบูรณาการของการผลิต  การสะสม 
การพัฒนาปฎิบัติการประจ าวัน  การเป็นพันธมิตรคู่ค้า พันธมิตร และลูกค้าผู้บริจาค รวมถึงความรับผิดชอบในกระบวนการที่
ส าคัญ เช่นทรัพยากรและการเงิน เป็นต้น แนวทางปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศ ในกระบวนการบริหารจัดการระบบนั้น ควรจะต้องมี
ความมุ่งมั่นในเรื่องต่อไปนี้คือ  กระบวนการที่ส าคัญ ๆมีความจ าเป็นในการพัฒนาและการออกแบบ  การควบคุม การถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฎิบัติ  การท าให้ง่ายข้ึนของกระบวนการ  การปฎิบัติการตามแนวปรับปรุง และการบริหารจัดการพันธมิตร เป็นต้น 
ตามองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ๗ องค์ประกอบคือ การน าองค์กร  การวางแผนเชิงกลยุทธ์   
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นบุคลากร   การมุ่งเน้นการปฏิบัติการและผลลัพธ์ เนื่องจากในสภาพของ

                                                             
๑ ตุลา มหาผสุธานนท์, หลักการจัดการ หลักการบริหาร, กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์,๒๕๔๕. 

 
๒ กนก แสนประเสริฐ, หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์เพื่อความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา, 

[ออนไลน์],แหล่งข้อมูล, www.onab.go.th › องค์ความรู้ › บทความทางพุทธศาสนา,[๒๒สิงหาคม ๒๕๕๙]  



๑๓๕๘ 
 

สังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลท าให้บทบาทของวัดเปลี่ยนไปด้วยค าถามที่ส าคัญก็คือจะบริหารจัดการวัดอย่างไรเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ๓ 
 

พุทธวิธกีารบริหาร 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลายประการเช่นที่มีในพระไตรปิฎกกล่าวไว้  ๙ ประการ ที่

เรียกว่า พุทธคุณ ๙ เช่น อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระ
คุณสมบัติอื่น ๆอีกมากมายโดยเฉพาะพุทธวิธีในการบริหารและการปกครอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระคุณสมบัติของนักบริหารและ
นักปกครองช้ันยอดของพระองค์เพราะพระคุณสมบัติในด้านนี้ของพระองค์นั่นเอง จึงท าให้พระองค์สามารถประกาศ
พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วและเป็นปึกแผ่นคงสืบทอดมาถึงเราทั้งหลายถึงทุกวันน้ี๔ 

ค าว่า บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็นค าแสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองว่าเป็นการน าสังคม
หรือหมู่คณะให้ด าเนินไปโดยสมบูรณ์ น าหมู่คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน “ปริหร"อาจบ่งถึงความหมายที่ว่า การแบ่งงาน การ
กระจายอ านาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีสว่นร่วมในการปกครองหมู่คณะก็ได้ ในพระไตรปิฎกมักจะใช้ค าว่า “ปริหร" กับกลุ่ม
สังคม เช่น “อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ์๕ เป็นต้น กิติ ตยัคคานนท์ กล่าวว่า “การบริหาร คืองานของ
ผู้น าหรือของผู้บรหิารที่กระท าเพื่อใหก้ลุม่คนที่มาอยู่รวมกันท างานให้ส าเรจ็บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ"๖ 
หน้าที่ของนักบริหารปรากฏอยู่ในค าจ ากัดความที่พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวไว้ว่า “ การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น” จากการให้ความหมายของค าว่า บริหารจะเห็นได้ ว่า การบริหาร 
(Administration) เป็นค าที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกับค าว่า การจัดการ (Management)๗  
คุณลักษณะของนักบริหาร 

การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะการบริหารสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมได้ แต่ในขณะเดียวกันการ
บริหารงานก็ต้องใช้ความรู้อันเป็นระบบที่เช่ือถือได้ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ  เพื่อให้งานบรรลุผลโดยได้ทั้งงานและได้ทั้ง
น้ าใจจากผู้ร่วมงานหลกัการบรหิารที่เราทั้งหลายมักจะน ามาใช้ในการบริหารงานนั้นมักจะน าแนวคิดหรือทฤษฎีของต่างประเทศ
มาใช้เป็นส่วนใหญ่ ดังที่กุลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and Practice ของเดล (Dale) 
ได้กล่าวถึงการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จผู้บริหารควรใช้กระบวนการบริหารงาน(Process of Management) ๗ ประการ 
(POSDCRB) คือ  

๑. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดล าดับกิจกรรมที่จะต้องกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการของ
องค์การ หรือหน่วยงาน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้การก าหนดให้มีแผนงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ปัญญาของมนุษย์
และใช้ความเพียรพยายามที่จะน าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์การวางแผนที่ดีย่อมท าให้ประสบ
ผลส าเร็จถึงครึ่งหนึ่งแล้วดังคัมภีร์ยุทธศาสตร์ของซุ่นวูที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง"เป็นการกล่าวให้เห็นถึง
ความส าคัญในการวางแผนที่ดีของแม่ทัพหรือผู้บริหาร ย่อมท าให้รบชนะศัตรู อย่ างไรก็ตาม การวางแผนงานที่ดีต้องอาศัย

                                                             
๓ เกษศิริ กมล,การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติมัลคอล์มบอลดริจ, OJED, Vol.9, No.1, 2014, pp. 84-97,แหล่งที่มา, 
http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/V93/v93d0007.pdf,[23 สิงหาคม 2559]. 

๔ ธชัคคสูตรที่ 3, พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค. 
๕

 ที.ม. ๑๐/ ๙๓ /๘๖ 
๖

 กิติ ตยัคคานนท์, นักบริหารทันสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บัตเตอรฟ์ลาย,๒๕๓๘. 
๗ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),คุณธรรมส าหรับนักบริหาร,พิมพ์ครั้งที่ ๒,กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม

,๒๕๔๑. 

http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/V93/v93d0007.pdf,%5b23%20สิงหาคม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=15&A=7046&Z=7112&pagebreak=0


๑๓๕๙ 
 

ข้อเท็จจริง สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งอดีต และปัจจุบันน ามาร่วมพิจารณาประกอบการวางแผนด้วย ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือน
การท านายอนาคต จึงเป็นไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธองค์ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายการบังคับบัญชาในองค์การ มีต าแหน่งอะไรบ้าง แต่ละ
ต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่อย่างไร ใครสั่งการใคร ซึ่งเป็นไปตามสายงาน 

๓. การจัดอัตราก าลัง (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคคลเข้าท างานในองค์การตามต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนดไว้ โดยใช้
หลักการใช้คนให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เพื่อให้ทุกคนท างานตามความสามารถและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ  ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า คนมีหลายประเภทมีจรติแตกต่างกัน ต้องใช้คนให้เหมาะกับจริตของแต่ละคน 
(จริตก็คือนิสัย) 

๔. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การก ากับ สั่งการและมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายหรือแต่ละงานน าไปปฏิบัติ
ตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) เป็นการติดตามฝ่ายหรืองานต่าง ๆ ว่าได้ด าเนินการถึงไหน มีปัญหาอุปสรรค
เกิดข้ึนที่ใดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมงานละทิ้งงานหรือทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามหลักอปริหานิธรรมโดยผู้บริหารต้องหมั่น
ประชุมผู้ร่วมงาน 

๖. การรายงาน (Reporting) เป็นการรายงานผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการควบคุมการท างานอย่างมีหลักฐาน (การรายงาน) เพื่อการปรับปรุงงานให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักอปริหานิยธรรม๘ เช่นกัน 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) เป็นการจัดท ารายงานการใช้เงินในการด าเนินงานต่าง ๆ และรายงานเงินที่คงเหลือ 
เพื่อการวางแผนทางการเงิน (Fiscal Planning) และการควบคุมการใช้เงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักจักขุมาและหลักวิธูโร 

 
นักบริหารจะท าหน้าที่ทั้ง ๗ ประการดังกล่าวได้ส าเร็จ นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน

ทุติยปาปณิกสูตร๙ดังนี ้
๑. จกฺขุมา หมายถึง ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คน

คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill 
๒. วิธูโร หมายถึง ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจดัการธุระต่าง ๆ หรือกิจการทั้งปวงได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ข้อนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill 
๓. นิสฺสยสมฺปนฺโน หมายถึง เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skillคุณลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความ
แตกต่างของนักบริหารถ้าเปน็นักบริหารระดับสงูต้องรับผิดชอบในการวางแผนแลควบคุมคนเป็นจ านวนมาก คุณลักษณะข้อที่ ๑ 
(จกฺขุมา) และข้อที่ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) ส าคัญมาก ส่วนข้อที่ ๒ (วิธูโร) มีความส าคัญน้อยลงมา เพราะผู้บริหารระดับสูงสามารถ
มอบหมายงานด้านเทคนิค หรือวิชาการให้ผู้ร่วมงานไปด าเนินการแทนได้ตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้นั้นส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ข้อ (จกฺขุมา วิธูโรและนิสฺสยสมฺปนฺโน) มีความส าคัญเท่า ๆ กัน กล่าวคือ ผู้บริหาร
ระดับกลางจะต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาที่จะมองการณ์
ไกลหรือการวางแผนงานในอนาคตและวางแผนตัวเองเพื่อที่จะเปน็ผู้บริหารระดับสูงต่อไปส าหรับผูบ้รหิารระดับต้น จะต้องเป็นผู้
มีคุณลักษณะข้อ ๒ (วิธูโร)และข้อ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) เพราะต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานหรือทีมงานอย่างใกล้ชิด แต่

                                                             
๘ องฺ สตฺตก. ๒๓/ ๑๕  
๙

 องฺ ติก. ๒๐/ ๔๕๘/ ๑๓๓-๑๓๔ 



๑๓๖๐ 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับต้นจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะข้อ ๑ (จกฺขุมา) ไปด้วย ก็คือ การพัฒนาปัญญาเพื่อเตรียมพร้อม
เลื่อนข้ึนสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางต่อไปจากคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารระดับต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุป การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะการบริหารสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันการบริหารงานก็ต้องใช้ความรู้อันเป็นระบบที่เช่ือถือได้ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุผลโดย
ได้ทั้งงานและได้ทั้งน้ าใจจากผู้ร่วมงานหลักการบริหารที่เราทั้งหลายมักจะน ามาใช้ในการบริหารงานนั้นมักจะน าแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของต่างประเทศมาใช้เป็นส่วนใหญ่ ดังที่กุลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and 
Practice ของเดล (Dale) ได้กล่าวถึงการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จผู้บริหารควรใช้กระบวนการบริหารงาน(Process of 
Management) ๗ ประการ (POSDCRB) นักบริหารจะท าหน้าที่ทั้ง ๗ ประการดังกล่าวได้ส าเร็จ นักบริหารจะต้องเป็นผู้มี
คุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้าตรสัไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ได้แก่ จกฺขุมา (Conceptual Skill) ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็น
ผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คน  วิธูโร (Technical Skill) ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่าง 
ๆ หรือกิจการทั้งปวงได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นิสฺสยสมฺปนฺโน (Human Skill)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
และบุคคลอื่น 

 

การบริหารเปน็ทั้งศาสตร์และศิลป์  
 

          การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเช่ือถือได้ อันเกิดจาการ
ค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรหิาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่
กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ 
ปั จ จั ย ส า คั ญ ก า ร บ ริ ห า ร ที่ ส า คั ญ มี  ๔  อ ย่ า ง  ที่ เ รี ย ก ว่ า   ๔ Ms ไ ด้ แ ก่    
 ๑. คน (Man) ๒. เงิน (Money)  ๓.วัสดุสิ่งของ (Materials)  ๔. การจัดการ (Management)๑๐ 
            การบริหารสู่ความเป็นเลิศนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความคิดพื้นฐานนั้นต้องมีการพัฒนาไป
เรื่อย ๆ ปัญหาการพัฒนาการบริหารยังมีอยู่อีกมากโดยเฉพาะในแง่ของบุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การเงินงบประมาณ
และการจัดการ การใช้หลักสูตรที่ได้ผล ซึ่งผู้บริหารทกุคนจะต้องเข้าใจหลกัการ ผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารงาน เป็นผู้น าที่จะต้องใช้ทั้งศาสตรแ์ละศิลป์เป็นวิธีการบริหารงานใหบ้รรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งหลักการที่น ามาใช้ในการบริหารงาน คือ หลักการบริหาร  ๙  ประการหรือที่เรียกว่า PAPOSDCoRB๑๑  ในการบริหารงาน 
ดังนี ้
         ๑. Policy  : ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติ มีความสามารถปฏิบัติงาน โดยยึดถือนโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง หลักการตามวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. Authority : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๓.Planning : ผู้บริหารต้องมีความสามารถอย่างเพยีงพอต่อการคาดการล่วงหน้าจัดท าแผนงานรว่มกับผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างมีเหตุผลและค านึงถึงความเป็นไปได้ของแผน 
๔. Organizing : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดโครงสรา้งและระบบงานที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ

ร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                             
๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร,๒๕๔๕,หน้า ๑๘. 
๑๑ Gulick, Luther, and L. Urwick, eds., Paper on the Science of Administration. New York :Institute of Public 

Administration, Columbia University, 1939,p.13. 
 



๑๓๖๑ 
 

๕. Staffing : มีความสามารถในการสรรหา คัดเลือก มอบหมายงานให้บุคลากรท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามหลักการ 
“จัดคนให้เหมาะสมกับงาน” (Put the right man on the right job)  

๖. Directing : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการน าผู้อื่นด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสถานการณ์รอบด้านได้อย่างเหมาะสม  

๗. Coordinating : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการประสานงานใหใ้ห้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้งานของ
หน่วยงานด าเนิน ไปได้อย่างราบรื่น 

๘. Reporting : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดท ารายงานให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดประเมินผล
การปฏิบัติงานของ  ผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  

๙. Budgeting : ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความสามารถในการ
ควบคุมประสิทธิผลของต้นทุน 
 

การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลศิ 
 

            อะไรคือหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แนวคิดนักบริหารกับมิติการจัดการของ 
Thomas J. Peters หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีคุณสมบัติที่ท าให้องค์กรเป็น
เลิศ ๘ ประการ คือ ๑.  การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Bias for Action) ๒.  การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to the Customer) 
๓.  การให้ความอิสระในการท างานและสรา้งความรูส้ึกเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy and Entrepreneurship) ๔.  การเพิ่ม
ผลผลิ ต โดยพนัก งาน  (Productivity Through People) ๕ .  การติ ดตามงานอย่างใกล้ ชิดและการใช้ ค่านิ ยม เป็ น
แรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven) ๖ .  การท าแต่ธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ  (Stick to the Knitting) ๗. การมี
รูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ   (Simple Form and Lean Staff) ๘.  การเข้มงวดและผ่อนปรนใน
เวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose tight Properties) เกณฑ์วัดมาตรฐาน ๗ ประการของการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ๑๒ 
 

 
                                               องค์ประกอบองค์การบริหารแห่งความเป็นเลิศ 

ที่มา: วีรชัย ตันติวีระวิทยา (กทม:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2530)  
 

 

 
                                                             

๑๒ Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr., เขียนในหนังสือชื่อ  In Search of lExcellence, เรียบเรียงเป็นไทยโดย วีรชัย 
ตันติวีระวิทยา (กทม: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530),แหล่งที่มา,http://adisony.blogspot.com/[online],บทความแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ,[24 
สิงหาคม 2559]. 
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๑๓๖๒ 
 

การบริหารจัดการวัดเพื่อความเปน็เลศิ 

วัดเป็นสถาบันที่ส าคัญผู้มีบทบาทอ านาจปกครองในการบริหารด าเนินการ คือ ผู้บริหารระดับวัดซึ่งประกอบไปด้วย

ฐานะตามต าแหน่งที่ส าคัญ ๑) เจ้าอาวาส มีได้เพียงรูปเดียวจะตั้งซ้อนกันไม่ได้ ๒) รองเจ้าอาวาสอาจจะมีได้ ๑ หรือ ๒ รูป ๓) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาจมีได้หลายรูป เจ้าอาวาสต้องมีบทบาทในการจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด ปกครองและสอดส่องให้

บรรพชิตและคฤหัสถ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ศึกษาอบรมและสั่งสอน ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียน 

ควบคุมดูแลให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ต้องเคร่งครัดในสิกขาบทวินัยให้สมฐานะที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 

บทบาทของพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งต้องท าหน้าที่บริการสงัคม เผยแผ่ธรรม แนะน าหลักธรรมค าสั่งสอนให้เกิดความรูปความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง รู้จักฝึกจิต ฝึกปัญญา ให้ประพฤติตนประกอบอาชีพอยู่ในศีลธรรม ส่งเสริมสนับส นุน พัฒนาด้านการศึกษา ด้าน

สาธารณูปโภค ฯลฯ เจ้าอาวาสถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารวัดหลายๆ ด้าน ในความมีภาวะผู้น าทางสงฆ์ ต้อง

เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม มีหลักการบริหารงานที่ดี มีกระบวนการจัดการในการบริหารวัดและบริหารคณะสงฆ์ อ านวยประโยชน์

เสริมสร้างกิจการงานของพระศาสนาให้เป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และแสดงความเมตตานุ

เคราะห์ต่อปวงชนให้เป็นที่เคารพศรัทธาน่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน อย่างไรก็ตามวัดใดถ้ามีเจ้าอาวาสวัดที่ฉลาดทันคน ทัน

งาน เป็นนักบริหารที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม คุณค่า จะเป็นที่พึ่งของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป จะท าให้วัดมีความ

เจริญรุ่งเรืองและเกิดประโยชน์สูงสุดมีความสันติสุขกับทุกฝ่าย เจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรืองและความ

สงบสุขของชุมชนและสังคม๑๓ 

                การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นจะต้องมีหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเป็นพื้นฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศก็
เช่นเดียวกัน  เพราะหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการบริหารจะเป็นหลักหรือเป็นพื้นฐานในการคิด  พิจารณาและตัดสินใจ  แล้วก็
จะท าให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีทิศทางที่ตรงแน่วแน่ไปในทางใดทางหนึ่งที่พึงประสงค์  ไม่สะเปะสะปะ  เมื่อจะตัดสินใจก็
มีหลักการ  และทฤษฎีเข้ามาสนับสนุน  สามารถบริหารงานในภารกิจหน้าที่ที่ตนกระท าอยู่  อย่างชาญฉลาด  มีความแนบเนียน
ในการปฏิบั ติ   ให้ งานนั้นด าเนิน ไปได้ โดยราบรื่น   บรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  การบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพ  คือ  การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์กร  มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน มีเอกภาพในการ
บังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่
ผู้ร่วมงาน มีการก าหนดมาตรฐานการท างานที่ ชัดเจน มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่ เหมาะสมเปิดโอกาสให้มีการ
เปลี่ยนแปลง  ใหม่ ๆในองค์กรได้  

การบริหารวัดสู่ความเป็นเลิศหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ข้ึนอยู่กับผู้บริหารวัดซึ่งก็คือเจ้าอาวาส ผู้บริหารหรือเจ้า
อาวาสจะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ คือต้องเป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร มีความสามารถกระตุ้นคน เป็น
นักวางแผน  เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ  ต้องมีความสามารถในการจัดองค์กร ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ เป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี เป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์กรได้ ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ  ได้ ต้อง

                                                             
๑๓ บุญช่วย จันทร์เฮ้า,พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

กรุงเทพมหานคร,ภาควิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔,บทคัดย่อ. 



๑๓๖๓ 
 

รู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน ต้องมีความสามารถในด้านต้องมีความสามารถบริหารงานบุคคล  ต้องมีความสามารถบริหาร
ทรัพยากร  มีความสามารถในการประเมินผลงาน มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ต้องสามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ ๑๔ 

การบริหารงานจัดการทรัพยากรภายในองค์กรของวัดมีความส าคัญยิ่งจะต้องพัฒนาทุกด้านให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารวัด พระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่เข้าวัด การผสมผสานหลักการทฤษฎีต่างๆ เช่ือ
ว่าจะท าให้เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการงานได้ดี และสมบรูณ์ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะผู้บริหารวัดนั้นต้องมีภาวะผู้น าเพราะต้อง
เป็นผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งผู้น าต้องมีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน
เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันแล้ว เช่นเป็นผู้น า
องค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัด และแม้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า  เพื่อประโยชน์สุขผู้น าควรใช้พุทธวิธีความสามารถใน
การพัฒนาวัด น าคณะสงฆ์ หมู่คณะซึ่งรวมผู้คนไว้มากมายและมีความหลากหลายสร้างบทบาทและความต้องการในสังคม
น าไปสู่ความสันติสุขด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญายึดหลักและเหตุผล
พัฒนาคนเพื่อการฝึกตนโดยเน้นคุณภาพอันเป็นรากฐานสร้างคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น าเชิงพุทธต้องใช้ องค์ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติการ ก่อเกิดความศรัทธา แรงจูงใจและการยอมรับนับถือ มีความยุติธรรม โปร่งใส สร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การปกครองที่ดีต้องเป็นไปโดยชอบธรรมรู้หลักความเป็นใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์
เช่ือมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่าย โดยเฉพาะความรับผิดชอบองค์กรในสังคมสงฆ์ มูลเหตุการจัดระเบียบภายใน
สังคมสงฆ์ได้อาศัยขนบธรรมเนียมของนักบวชในอารยันด้ังเดิมตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ต่อมาเมื่อสังคม
สงฆ์เติบโตข้ึนเรื่อยๆ จึงได้มอบหมายให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบหมู่คณะ เช่น 
ก าหนดให้มีอุปัชฌาย์มาช่วยในการคัดเลือกสมาชิกใหม่และคอยแนะน าพร่ าสอน มีอัครสาวกมาช่วยในการบริหารให้พระ
เอตทัคคะด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษาช่วยช้ีแนะสมาชิกใหม่ เป็นต้น นั่นก็หมายความว่า พระพุทธเจ้ามิได้ด าเนินการทุกอย่างด้วย
พระองค์เพียงพระองค์เดียว พระพุทธเจ้าได้มอบอ านาจให้คณะสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการจัดระเบียบสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา ด าเนินกิจตามภารหน้าที่ สถานภาพ ตามต าแหน่งหน้าที่ในการกระท าภารกิจนั้น สะท้อนให้เห็นบทบาทโดยยึด
หน้าที่ในการพึงปฏิบัติต่อกัน 

การน าหลกัพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรวัดเพือ่ความเป็นเลิศ 

เนื่องจากวัดนั้นมีความส าคัญถึง ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑) วัดเป็นที่พ านักอาศัยของภิกษุสามเณร ๒) วัดเป็นที่บวช

เรียนของลูกหลานชาวบ้าน ๓) วัดเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกศุลของชาวบ้านรอบวัด ๔) วัดและพระสงฆ์เป็นทีพ่ึ่งทางใจของประชาชน 

และ ๕) วัดเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการปกครองวัดเป็นไปด้วยดี มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ในการน าหลักพุทธวิธี คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารจัดการวัดน้ัน โดยทั่วไปแล้วผู้ปกครองวัดซึ่งก็คือ

เจ้าอาวาสวัดจะเป็นผู้คิดและวางแผนในการน าหลักและวิธีการบริหารการปกครองวัดมาใช้ ว่าท าอย่างไรจะให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง 

และประชาชนในชุมชน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข เรียบร้อย และสร้างความเจริญ ความผาสุขแก่วัด ภิกษุ 

สามเณร รวมทั้งคฤหัสถ์ทั้งหลาย ซึ่งหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้ นได้ถูกระบุ ไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ

กฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)๑๕ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ที่ได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ดังนั้น เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด จึงเป็นผู้มี
                                                             

๑๔ อ้างแล้ว 
๑๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 



๑๓๖๔ 
 

บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการวัดและปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายจามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ ที่ได้ก าหนดหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ ดังนี้ ๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 

๒) ปกครองและสอดสอ่งใหบ้รรพชิตและคฤหัสถ์ที่มี ที่อยู่ หรือที่พ านักอาศัยอยู่ในวัดน้ันให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม ๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต

และคฤหัสถ์ ๔) ให้ความสะดวกตามสมควนในการบ าเพ็ญกุศล และพระสังฆาธิการผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้า

อาวาส มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการปกครองและการปกครองวัด ๔ ฐานะ คือ ๑) มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

ในฐานะเป็นพระภิกษุพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามอนาริยวินัย คือปาริสุทธิศีล ๔ ประการ ๒) มี

บทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้แทนวัด ๓) มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นพระสังฆาธิการ ๔) 

มีบทบาทหรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องรับภารกจิการบรหิารจัดการวัดให้เปน็ไป

ตามความมุ่งหมายและตรงตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 

ส่วนอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสนอกเหนือจากการขัดเกลาตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่หลักๆ ที่ส าคัญที่ต้องประพฤติและปฏิบัติ 

ได้แก่ ๑) ด้านรู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสิ่งของที่ช ารุดหักพัง สอดส่องดูแลความเรียบร้อยที่อยู่อาศัย หากช ารุดทรุดโทรมก็

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ๒) ด้านปฏิสันถารต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่มาจากต่างถิ่น ต่าง

แคว้น ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปวารณาไว้ให้มาท าบุญ ๓) ด้านปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยการประสานงานกับอุบาสก อุบาสิกา 

ให้ได้เมื่อมีกิจกรรมส าคัญๆ เกิดข้ึนในวัด ๔) ด้านการปกครองคนนั้น เป็นการให้คุณให้โทษคน จะว่ากล่าวตักเตือนหรือยกย่อง

สรรเสริญ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะสิ่งนี้จะส่งผลระยะยาว ๕) ด้านความเลื่อมใสศรัทธา เรื่องวินิจฉัยความดี-ช่ัว อะไร

ถูก-อะไรผิด อะไรควร-อะไรไม่ควร ๖) ด้านชักน าคฤหัสถ์ให้ถือปฏิบัติในอธิศีล (เบญจศีลที่เป็นไปเพื่อคุณเบื้องสูง) เมื่อคฤหัสถ์

เจ็บไข้ไปเยี่ยม ให้สติพิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน จึงยกย่องสรรเสริญบุคคลที่ควรยก

ย่องสรรเสริญ จึงแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส จึงแสดงความความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส ไม่ตระหนี่

หวงแหนที่อยู่อาศัย ไม่ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปัฏฐาก หวงแหนที่ลาภในการปกครองวัดนั้นวัดเป็นศาสนสถานและเป็น

สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา การปกครองดูแลวัดจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก จึงควรมาท าความรู้จักว่าในการปกครองวัดนั้นใคร

เป็นผู้ปกครองวัดและมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรบ้าง โดยแยกพิจารณาเป็น ๔ อย่าง คือ 

๑. ต าแหน่งผู้ปกครองวัด กฎหมายก าหนดให้เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด ตามที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่า “วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง และถ้าเป็นการสมควรจะให้มี

รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้” ฉะนั้น วัดหนึ่งต้องมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งเป็นผู้ปกครองรับผิดชอบ หากเป็นวัดใหญ่มี

ภิกษุสามเณรและกิจการมาก จะตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสข้ึนเป็นผู้ช่วยเหลือก็ได้ ทั้ง ๓ ต าแหน่งนี้ เป็นพระสังฆาธิ

การตามกฎมหาเถรสมาคม 
๒.  คุณสมบัติและจริยาของผู้ปกครองวัด ตามพระธรรมวินัย วัดจะเจริญรุ่งเรอืงหรือเสือ่มต้องอาศัยคุณสมบตัิและความ

ประพฤติของเจ้าอาวาสเป็นมูลเหตุส าคัญ จึงก าหนดคุณสมบัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคมดังที่กล่าวมาแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้ทรง
แสดงอาวาสิกธรรมไว้ในอาวสิกวรรค นอกจากนี้ เจ้าอาวาสยังมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้แทนของวัดในฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย เช่น มีอ านาจหน้าที่ท านิติกรรมสัญญาในนามของวัด มีอ านาจหน้าที่ตามทวงถ าม
ฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของวัด และมีอ านาจมอบหมายให้ผู้อื่นกระท าแทนวัดได้  

๓.  ความรับผิดชอบของผู้ปกครองวัด ผู้ปกครองวัด บางทีเรียกว่า “สมภาร” เพราะมีภาระต้องรับผิดชอบมาก และมี
หลายหน้าที่แยกพิจารณาฐานะต่างๆ ของผู้ปกครองวัดออกได้ดังนี้คือ ๑) ในฐานะอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ มีความรับผิดชอบใน
การปกครองอันเตวาสิกหรอืลัทธิวิหาริกตามหน้าที่ในพระธรรมวินัย โดยเฉพาะในฐานะพระอุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ๒) ใน
ฐานะเจ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการ มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองวัดตามมาตรา ๓๗และมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ ว่าด้วยจริยา การรักษาจริยาของพระสังฆาธิการ แต่หากเป็นเจ้าส านักเรียนหรือส านักศึกษา ก็ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบ
การศึกษาของส านักนั้นด้วย ๓) ในฐานะผู้แทนวัดซึ่งเป็นนิติบุคคล ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจการวัดและศาสนสมบัติ
ของวัด ไปในทางรักษาผลประโยชน์ของวัด หากไม่น าพาในเรื่องนี้ วัดได้รับความเสียหายหรือขาดผลประโยชน์ต้องรับผิดชอบต่อ
วัด ๔) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีหน้าที่ปฏิบัติกิจการให้เป็นไปโดยถูกต้อง สุจริตยุติธรรมตามอ านาจหน้าที่ หาก
ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่บัญญัติไว้ย่อมมีความผิดทางอาญา 

๔.  ผู้รักษาการแทนผู้ปกครองวัด วัดเป็นสถานที่ส าคัญของพระศาสนาและของบ้านเมืองทางกฎหมาย ขาดผู้ปกครอง
และรับผิดชอบไม่ได้ ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๓๙ ผู้รักษาการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

การท างานทางด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเป็นการท างานกับคนส่วนใหญ่ในองค์กร หลักของพุทธ
ศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพันกันมานานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ 
ในด้านความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ของคนไทยจะมีหลักพระพุทธศาสนามาเกี่ยงข้อง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จะมีอิทธิพล
ต่อชีวิตจิตใจของคนไทยมากและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่า ทางสาย
กลาง ซึ่งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ยวข้องทั้งกาย วาจา ใจ สมาธิหรือว่าปัญญาสามารถน าประยุกต์ใช้กับการบริหาร
จัดการได้อย่างสมดุลย์  เนื่องจากวัดเป็นที่พ านักอาศัยของภิกษุสามเณร เป็นที่บวชเรียนของลูกหลานชาวบ้าน เป็นที่ท าบุญ
บ าเพ็ญกุศลของชาวบ้านรอบวัด  วัดและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน และ ๕) วัดเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของ
ชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการปกครองวัดเป็นไปด้วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการน าหลักพุทธวิธี โดยเฉพาะ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารจัดการวัดจะท าให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง และประชาชนในชุมชน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็นปกติสุข เรียบร้อย และสร้างความเจริญ ความผาสุขแก่วัด ภิกษุ สามเณร รวมทั้งคฤหัสถ์ทั้งหลาย 

 

บทสรปุ 
การบริหารจัดการองค์การใดก็ตามจดุมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ที่ต้องการใหบ้รรลจุุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ มี
ความส าคัญมาก แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์การ คือ คนหรือ บุคลากรในการบริหารจัดการ ซึ่งใน
องค์การทางศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรอืง เป็นที่ร่มรื่น เป็นที่ศรัทธาและอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อยเพียงใดก็ข้ึนอยู่
กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้าง โบสถ์วิหาร ลานเจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์และการเงิน จะมีความสมบูรณ์เพียงใด ก็ไม่มี
ความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่าน้ันไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงานวัดน้ันจะละเลยเสียไม่ได้ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมและพระวินัย ควรจัดระบบด้วยภารกิจ
และกลยุทธ์ที่ส าคัญตามแบบแผนผสมผสานทฤษฎีด้วยศาสตร์สมัยใหม่และต้องสอดคล้องกับหลักการของการบริหารแบบ
พระพุทธศาสนาที่แท้จริง โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีกระบวนการบริหารและการท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ 
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การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การติดตามการบริหารการเงิน เป็ นต้น หากผู้น าวัดซึ่งได้แก่เจ้าอาวาสมีและรู้จัก
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะบริหารจัดการวัดให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปการน าหลักพระพุทธวิธีมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรภายในวัดนั้น บุคคลส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าประสงค์ก็คือเจ้าอาวาส ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของผู้น าที่ดี
ต้องยึดหลักธรรมอันเป็นคุณธรรมส าคัญเพื่อน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขตามหลักการพระพุทธศาสนา ศาสตร์ใน
การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์มีความส าคัญยิ่งทั้งต่อบุคคลและต่อองค์กรเพื่อพัฒนาคนไปในทางที่ดีงามและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้นในการบริหารงานและการจัดการภายในวัด ในการบริหารและการจัดการวัดจะต้องประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านายการ การประสานงาน การประเมินผล และการงบประมาณ เรื่องดังกล่าวพระ
สังฆาธิการวัด ซึ่งก็คือเจ้าอาวาสควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารและการจัดการของวัดด าเนินการไปในเชิงรุกและได้ผลเต็มที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่ง
บทบาทของผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบทุน
นิยม ทุกองค์กรต่างล้วนให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร “คน” โดยการพึ่งพิงทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งต้องประกอบไป
ด้วยการจัดการ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Competency) และ ประสบการณ์ (Experiences) 
หลักการเหลา่น้ีหากน าไปใช้ในการบรหิารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด ซึ่งเป็นองค์การทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นองค์การส าคัญ
ก็จะท าให้วัดพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได ้
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บทคัดย่อ 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิด และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งผู้ปกครองรัฐและประชาชนใน
รัฐ รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดข้ึนแก่โลกได้อย่างแท้จริง  
หลักธรรมที่เกีย่วข้องกับการปกครอง คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักสัปรุริสธรรม หลักปาณิกธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักอธิปไตย 
หลักอัปริหายธรรม หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร  หลักจักรวรรดิวัตร  หลักราชสังคหวัตถุ ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้หาก
ผู้ปกครองใช้เป็นหลักการความคิดและแนวทางในการปฏิบัติแล้วจะท าให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่รัฐหรือชาวโลกได้อย่าง
แท้จริง 

ค าส าคัญ : พุทธวิธี    การปกครอง   การเมืองระดับท้องถ่ิน 

Abstract 

Buddhism is a fundamental to Politics and Governance will to live together in peace for humanity. 
Using the core of Buddhist ideas and principles as a guide for practice of the State Government and public 
in the state. Including propagation of Buddhism throughout the world. To guide the peace initiative to 
befall to the world literally. The principles relating to the rule are Tspitrachtrrm  

Keywords: Buddhist Way, Dominance ,The Local Politics 

 
บทน า 

      การปกครองคนให้เป็นคนดี พร้อมทั้งมีความรู้และความประพฤติ ที่เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เมื่อคนดีอยู่
ในสถานที่ใด ก็จะเป็นก าลังช่วยท าให้สถานที่นั้น ๆให้เจริญได้  สถานที่จะเจริญได้ก็เพราะคนดี ระบอบการปกครองที่ดีจึงต้อง
สร้างคนดีให้มีจ านวนมากข้ึน เพื่อที่จะสืบสานนโยบายในการท างานต่อไปอย่างไม่ขาดสาย  วิธีการปกครองในทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ การครองตนหรือปกครองตัวเอง ถ้าปกครองตัวเองไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะปกครองผูอ้ื่นได้ การที่จะปกครอง
ผู้อื่นได้นั้นต้องปกครองตนเองให้ได้เสียก่อน ดังพุทธพจน์ว่า“บุคคลพึงยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วพึงพร่ าสอน
ผู้อื่นในภายหลัง บัณฑิตประพฤติตนอย่างนี้ จึงไม่เศร้าหมอง”๑ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเป็นผู้ปกครองสงฆ์นั้นพระองค์ได้ฝึก
พระองค์เองมาอย่างสมบูรณ์แล้วโดยพระองค์ทรงเริ่มฝึกพระองค์เองมานับชาติไม่ถ้วนก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ที่เรียกว่าทรงบ าเพ็ญบารมี ซึ่งมีตั้งแต่บารมีข้ันสามัญ ข้ันปานกลางจนกระทั่งถึงข้ันสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถบารมี  เมื่อ

                                                             
๑ขุ.ธ.  ๒๕ / ๑๕๘ /๕๒. 
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พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็ทรงตั้งอยู่ในฐานะพระธรรมราชาผู้ปกครองพุทธบริษัททรงเป็นนัก
ปกครองอย่างดีเลิศ  

       การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณใน
สมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครท าผิดก็ควรได้รับการลงโทษดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  
ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่อง”๒ เป็นธรรมดาของหมู่คณะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามจะต้องมีคน
และคนไม่ดี  คนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในหมู่คณะก็คือคนไม่ดีนั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ จะต้องเป็นธุระเพื่อ
ความผาสุกของหมู่คณะหรือประชาชนโดยส่วนรวม  ผู้ปกครองคนหรือผู้บริหารนั้นต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้บริหาร
ต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล๓ วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้
ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง  

      องค์กรปกครองท้องถ่ินไทย หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ  "ราชการส่วนท้องถ่ิน"ถูกจัดตั้งข้ึน บนพื้นฐานของ
แนวความคิดในการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน จึงถือได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น รากฐานของ ระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในท้องถ่ิน และเป็นกลไกการปกครองที่จะ"บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินของตนได้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครอบส่วนท้องถ่ินมาจากประชาชน ด าเนินกิจการเพื่อประชาชน และ โดยการก ากับดูแลของ
ประชาชน องค์กรปกครองท้องถ่ินจึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมในเชิงปกครอง หรือในเชิงโครงสร้างของชุมชนท้องถ่ิน 
ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้กลไก (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน) ด าเนินภารกิจการพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดจากบทบาท และสิทธิหน้าที่
ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถ่ินดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่าประชาชน เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญที่จะ
ให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนได้เป็นที่พึ่งและเป็นหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในท้องถ่ิน สมดังเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถ่ินในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอ านาจสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง      

       ปัจจุบันองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไทยถูกจบัตามองจากสังคมภายนอกว่ามีการทุจริต   คอร์รัปชันเป็นจ านวนมากการ
ถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งอาจมีผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินทั้งในแง่ของงาน (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และ
บุคลากร การด าเนินภารกิจในการปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินก าลังถูกท้าทายความสามารถในเชิงการบริหาร
จัดการให้มีความน่าเช่ือถือและความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ได้ตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปกครองและ
การบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งท้าทายการเมืองระดับท้องถ่ินอย่างยิ่งเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กรและเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน  

 

 
                                                             

๒ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑   
๓อง ติก. ๒๑/๔๕๙/๑๔๖ 



๑๓๗๐ 
 

พุทธวิธีการปกครอง 

การบริหารงานย่อมต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ซึ่งค าว่า  “ศาสตร์” แปลความว่า การบริหารย่อมต้องยึด
กฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะที่ค าว่า “ศิลป์” เป็นการใช้ทักษะเทคนิคในด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการช่วยบริหารงาน 
ประคับประคองให้เกิดความยืดหยุ่นแต่ต้องไม่ผิดกฎระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้หลักธรรมกับการบริหารตามหลักค าสอนของ
พุทธศาสนา ที่น ามาประกอบในการใช้งานบริหารงานของผู้บริหารนั่นคือ หลักสังควัตถุ ๔ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปประยุกต์ในลักษณะของการมีศิลปะในการท างาน คือ 

ทาน คือให้เป็นไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละตามความสามารถ ตามศักยภาพ นั้นคือผู้บริหารควรมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผต่่อผู้ใต้บงัคับบญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน ให้ความรัก เมตตา สร้างแรงจูงใจ ขวัญ และก าลังใจให้กับบุคคลในองค์กร 
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความเสียสละต่อส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตน 

ปิยวาจา คือผู้บริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้เกิดความรักใคร่ 
เกื้อกูลกันในหมู่คณะหรือองค์กร 

อัตถจริยา คือผู้บริหารควรอย่างยิ่งที่ต้องท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวม 
สมานนัตตา ท าตนให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเสมอภาค กล่าวคือ ผู้บริหารควรปฎิบัตต่ิอผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค

ไม่เลือกปฏิบัติผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ 
หลักพุทธธรรมสัปปุริธรรม ๗๔ 
  การประยุกต์ใช้หลักธรรม ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นหลักที่บุคคลที่เป็นผู้น า ต้องมีหลักธรรม ๗ ประการ ใช้ในการครองตน 
ครองคน และครองงานได้อย่างสมดุลย์ ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหาร ควรรู้ทั้ง ๗ ด้าน ตามหลักสัปปุริธรรม 
๗ ที่ท าให้พร้อมที่จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผู้น าหรือผู้บริหารมี ๗ ประการ คือ 

ธมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้หลักการ กล่าวคือ เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะในงานใดก็ตาม ต้องรู้หลักการรู้งาน รู้
หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วจะต้องตั้งตนให้อยู่ในหลักการให้ได้ 

อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้จุดหมาย ผลที่เกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน ย่อมมีความแน่วแน่ ความเข้าใจในการ
บริหารคนและบริหารงานให้มีความสอดคล้องกัน งานก็จะประสบความส าเร็จ ตรงตามจุดมุ่งหมายไม่อยากนัก 

อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน กล่าวคือ ต้องรู้เสมอว่าตนคือใคร มีต าแหน่งหน้าที่อย่างไร อยู่ในสถานะใด มีความ
รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึง่ความพร้อม มีความถนัด มีสติปัญญา มีความสามารถอย่างไร อีกทั้งต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักพอประมาณ รู้จักความพอดี ซึ่งหมายความว่า ต้องมีขอบเขตอ านาจ ความเหมาะสมที่
จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามต าแหน่ง ท าแค่ไหนจึงจะให้เกิดความพอดีได้สัดส่วนเกิดความ
สมดุลซึ่งความพอดีจะท าให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง 

กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เป็นผู้น า หรือผู้บริหาร ต้องรู้ล าดับความส าคัญของงาน
ระยะเวลาจังหวะปริมาณและห้วงเวลาให้เหมาะสมต้องรู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับปัจจัย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้อย่าง 
สอดคล้องกลมกลืน เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จได้ 

ปุริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน สังคม หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักสังคม ชุมชน ตั้งแต่สังคมที่มีขอบเขต
กว้างขวาง คือสังคมโลก รู้สังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หน่วยงาน ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้ว่าในสถานการณ์

                                                             
๔ ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ

ประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=287 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/331/264
http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/439/312
http://www.84000.org/tipitaka/read/?23/65/114
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ใด มีปัญหาหรือความต้องการอะไร และจะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมอย่างไร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้ตรง
จุด 

บุคคลโรปัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักบุคคล หมายความว่า ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมงาน 
ไม่ใช่เป็นการรู้จักเฉพาะช่ือของเขา ต้องรู้จักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ งานบรรลุประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย นอกจากนั้นต้องรู้จักประโยชน์ที่เขาเหล่าน้ันพึงได้ การท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ให้เขาท างานเพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้องจักดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสม และต้องให้ทุกคนที่ท างานได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตนเอง ซึ่งผู้น าหรือผู้บริหารควรรู้ว่าเขา
ควรได้ประโยชน์อะไร ที่จะน าไปสู่ความเจริญงอกงามแห่งการด าเนินชีวิตที่แท้จริงของทุกคนด้วย 

หลักปาปณิกธรรม 
นักบรหิารจะท าหน้าทีส่ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ ๓ ประการดงัที่พระพุทธเข้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิก

สูตร๕ ดังนี ้
          ๑) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล (Conceptual Skill) นักบรหิารทั่วไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการ
ใช้คน มีความช านาญในการใช้ความคิด 
          ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี (Technical Skill) มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ความช านาญด้านเทคนิค 
          ๓) นิสสยสัมปันโน     ความช านาญด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Skill)   หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้   
เพราะเป็นคนมมีนุษยสมัพันธ์ดี  มีเครดิตดี  นักบรหิารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนีส้ าคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มี
เพื่อน ข้ึนสู่ทีสู่งไม่ได้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรม เช่น หลักสังควัตถุ ๔ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถน าไปประยุกต์ใน
ลักษณะของการมีศิลปะในการท างาน  นอกจากนี้ หลักปาปณิกธรรม การมีปัญญามองการณ์ไกล (Conceptual Skill) ฉลาดใน
การใช้คน มีความช านาญในการใช้ความคิดจัดการธุระได้ดี (Technical Skill) มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ความช านาญด้าน
เทคนิค และความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะทั้งสามข้อมีความส าคัญพอ ๆกัน นั่นคือ เขาต้องมีความช านาญเฉพาะ
ด้าน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันเขาต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพื่อ
เตรียมตัวส าหรับข้ึนเป็นนักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลางบางคนไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมในด้านสติปัญญาหลักสัปปุริ
ธรรม ๗ เป็นหลักที่บุคคลที่เป็นผู้น า ต้องมีหลักธรรม ๗ ประการ ใช้ในการครองตน ครองคนและครองงานได้อย่างสมดุลซึ่งใน
ปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากกว่าองค์กรอื่น ๆ ควรรู้ทั้ง ๗ ด้าน เพราะจ าเป็นแนวทางในการบรหิารจัดการหากผูบ้รหิารน าหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแล้วเช่ือได้ว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะเป็นที่รักใคร่ของคนในองค์กร เป็นที่รักใคร่ของประชาชน
และสามารถน าพาองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางตามเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์เกิดความรักใคร่สามัคคีในองค์กรได้อย่าง
แน่นอน 
 

การเมืองระดับท้องถิ่น 
การปกครองท้องถ่ิน   หมายถึง “การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครอง

ท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินนั้น ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในการ
บริหารงานท้องถ่ินตามแนวความคิดที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้วรัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมจะเป็น
รัฐบาลขอประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน๖ การกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกิดจากแนวคิด

                                                             
๕

 อง. ปญฺจก. ๒๒/๕๓, ๕๖ 

๖ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า 
๒๑. 



๑๓๗๒ 
 

การลดบทบาทของรัฐให้อ านาจและความเป็นอิสระในการบริหารจัดการท้องถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มี
อ านาจในการปกครองร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากข้ึนในเรื่องของการกระจาย
อ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดต้ังข้ึนมาน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายอ านาจบริหารจากรัฐ  จึงมีความส าคัญ
หลายประการ ได้แก่ 

๑. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกิจการต่างๆที่รัฐพึงกระท าเนื่องจากการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถ่ินรับผิดชอบปกครองตนเอง 

๒. ท าให้ประชาชนได้รับการบริการจากรฐัโดยทั่วถึง เนื่องจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินงาน
เพื่อกิจการสาธารณะข้ันพื้นฐานด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ 
๔. การมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข็มแข็ง และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประชาชนตระหนักในศักยภาพ

ของตนเองและมีความรับผดิชอบต่อถ่ินที่อยู่อาศัยของตนนั่นแสดงให้เหน็ว่าการกระจายอ านาจใหก้ับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
นอกจากสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพในกลไกรัฐแล้วยังท าให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐโดยทั่วถึง 

พุทธวิธกีารปกครอง : สิ่งท้าทายการเมืองระดบัท้องถิ่น 

ค าว่า “ปกครอง” หมายถึง การคุ้มครอง รักษา ดูแล ควบคุม สังคมมนุษย์ ที่อยู่รวมกัน ตั้งแต่สังคมที่เล็กที่สุด ระดับ 
ครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เมือง ประเทศ กลุ่มประเทศ ไปจนถึงสังคมโลก ต้องมีการดูแลรักษาควบคุมคุ้มครอง  อาทิ ใน
ระดับครอบครัวก็ต้องมีบิดามารดา ปกครองดูแลบุตรและสมาชิกอื่นภายใครอบครัว  สังคมที่ใหญ่ข้ึนก็ต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น า 
ปกครองดูแลสมาชิก ลดหลั่นกัน ตามสถานภาพ ส าหรับประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยโบราณ   ถ้าจะ
นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พบว่า พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว หรือก่อนหน้านี้ดินแดนที่เป็นที่ตั้ง
ของประเทศไทยก็มีหลักฐานว่าศาสนาพุทธได้มีคนในถ่ินนี้เช่ือหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้ว เช่น พระธาตุพนม ในอาณาจักร
โคตรบูร  เจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา จังหวัด  สุราษฎร์ธานี ในอาณาจักรศรีวิชัย๗ แสดงให้เห็น
ว่า การปกครองในระดับรัฐหรือประเทศของคนในดินแดนสุวรรณภูมิมีการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ในการปกครองประเทศ
แล้ว  ประเทศไทยเคยปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้น าสูงสุดในการปกครอง พระมหากษัตริย์
ของไทยมิได้ใช้อ านาจอย่างเดียวในการปกครองประเทศและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะองค์ปัจจบุันทรงใช้ ทศพิธราชธรรม ในการดูแลคุ้มครอง
ประชาชนของพระองค์ นอกจากนี้ทรงใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาอื่นอีกมากในราชจริยาวัตร เช่น จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ 
สังคหวัตถุ๔ พรหมวิหาร ๔  ฆราวาสธรรม๔ ราชจริยวัตร ๔  
ฯลฯ  
            กฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศก็ใช้หลักค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นหลกัในการออกกฎหมาย มาต้ังแต่
สมัยโบราณ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการจ้างชาวต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาในการออกกฎหมาย ประเทศไทยยงัคงยดึหลักค า
สอนทางพุทธศาสนาในการออกกฎหมายบังคับใช้ในการปกครองประเทศ อาทิ ศีลข้อที ่๑ ปาณาติปาตาเวรมณี (งดเว้นการฆ่า
สัตว์) ถ้าสมาชิกในสงัคม ไปท าร้ายผู้อื่น ก็ถือว่ากระท าผิดกฎหมาย ต้องถูกลงโทษข้อที่ ๒ อะทินณาทานา เวรมณ ี(งดเว้นการลัก
ทรัพย์) ถ้าสมาชิกในสังคม ไปลักทรัพย์ของผูอ้ื่น ก็ถือว่ากระท าผิดกฎหมาย ต้องถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมในด้านการปกครอง ใหส้มาชิกในสังคมอยูร่่วมกันอย่างสงบสุขเป็นต้น 
                                                             

๗ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพทุธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 
 



๑๓๗๓ 
 

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง การคุ้มครอง ควบคุม ดูแลตนเองและบุคคลอื่น ทั้งผู้ปกครอง
และผู้ถูกปกครอง ท าให้ได้นักปกครองที่ดีและประชากรที่ดี โดยอาศัยอ านาจความดีที่เกิดจากการประพฤติตนให้มีคุณธรรม ใช้
อ านาจนั้นในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบของการบริหารจัดการบ้านเมือง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก โดย
ปราศจากผลร้ายใดๆ เป็นที่ยอมรับและพอใจของทุกฝา่ยในสังคม ซึ่งจะอ านวยประโยชน์สุขให้ทั้งตนเองและบุคคลอื่น ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและแห่งมวลมนุษยชาติ  การได้มาซึ่งอ านาจ แสวงหาจากตัวเอง ได้มาเพราะพฤติกรรมที่ตัวเองกระท า เกิดข้ึน
จากการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ อ านาจเกิดจากการที่ตัวเองประพฤติคุณธรรม ตั้งอยู่ในคุณธรรม ได้แก่ การปกครอง
หรือฝึกฝนตนเองตามหลักพระพทุธศาสนาที่ว่า บุคคลพึงยังตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมอันสมควรเสยีก่อน แล้วพร่ าสอนบุคคลอื่น
ในภายหลัง บัณฑิตประพฤติตนอย่างนี้ จึงไม่เศร้าหมองและถ้าสอนผู้อื่น ฉันใด พึงท าตน ฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น 
ฝึกตนได้ยากกว่าฝึกผู้อื่น”และ “บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง” การแสวงหาอ านาจ 
(ความดี) และการได้มาซึ่งอ านาจ (ความดี) จึงเกิดประโยชน์สุขใหแ้ก่ตัวเองเป็นเบื้องต้น มีความสุข ไม่เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและ
สังคม การใช้อ านาจตามแนวพุทธศาสตร์โดยวิธีการบ าเพ็ญประโยชน์แก่บุคคลอื่น เกื้อกูลแก่มหาชน ในการปฏิสัมพันธ์กับ
มวลชน อ านาจของคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวผู้ใช้บวกกับอ านาจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คือ ความต้องการผลประโยชน์
เกิดข้ึน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทั้งสอง จะลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ได้รับการตอบสนองเป็นที่พอใจแบบสมประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่น
ก็คือฝ่ายผู้ใช้อ านาจก็มีเป้าหมายเพื่ออ านวยให้เกิดประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอยู่แล้ว อีกฝ่ายก็ต้องการผลประโยชน์และ
ความสุขตามความต้องการของตัวเอง เป้าหมายจึงบรรลุผลได้ด้วยดี ฝ่ายผู้ให้ก็พอใจ ฝ่ายผู้รับก็ดีใจ จึงเป็นการใช้อ านาจโ ดย
ปราศจากผลร้ายใดๆ ผลของการใช้อ านาจ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยสันติวิธี โดย
ความสมัครใจและเต็มใจ เป็นการเปลี่ยนแบบถาวร และการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับของสังคมว่า จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ใครๆ๘ 

ส่วนหลักการปกครองตะวันตกถือว่า “อ านาจเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม มีการกระท าทางสังคม 
อ านาจเกิดข้ึน อ านาจมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทุกขณะ” อ านาจตามที่ว่าน้ี เกิดจากภายนอก ได้มาจากการติดต่อกับบุคคลอื่น 
ยิ่งติดต่อมาก ก็ยิ่งเกิดพลวัตรแห่งอ านาจมากข้ึน และซับซ้อนมากยิ่งข้ึน อ านาจมาจากคนอื่น ให้คนอื่นยอมรับ ถ้าคนอื่นไม่ให้
หรือไม่ยอมรับ อ านาจก็ไม่เกิด หรือเกิดข้ึนก็ไม่ถาวร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ทุกขณะ ตลอดเวลา เป็นลักษณะ
ของอ านาจช่ัวครั้งช่ัวคราว มีการเปลี่ยนจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลอื่น และอื่นๆตลอดไป๙ ซึ่งต่างจากรัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
ที่ถือว่า การมีอ านาจ การได้มาซึ่งอ านาจ เกิดจากการแสวงหาอ านาจภายในตัวเอง หรือปกครองรักษาคุ้มครอง ควบคุมความดี
ให้เกิดข้ึนในตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อน จากนั้นก็ใช้อ านาจความดีน้ันท าประโยชน์ให้แก่บุคคล สังคม ประเทศชาติ  
การแสวงหาอ านาจและการได้มาซึ่งอ านาจ เป็นการแสวงหาจากคนอื่น ให้คนอื่นยอมรับ อ านาจเกิดจากการต่อรองผลประโยชน์ 
จากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในเชิงบังคับให้จ ายอม เช่น ในรูปแบบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช อ านาจเกิดจากการ
บังคับคนอื่นให้ยอมรับโดยการสถาปนาตนเองให้ทุกคนยอมรับว่า อ านาจทั้งบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติอยู่ที่ผู้น าเพียงคนเดียว 
ถ้าไม่ยอมรับหรือเป็นปฏิปักษ์ ก็จะได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด อาจจะอ้างอ านาจจากพระเจ้าประทานอ านาจให้ วัตถุประสงค์
ของการใช้อ านาจ เพียงเพื่อประโยชน์สขุในการอยู่รว่มกันของประชากรในรัฐ ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ความสงบสุขภายใน และป้องกันภัยที่เกิดจากภายนอก๑๐ 

หลักการปกครองของพระพุทธศาสนา มีประเด็นส าคัญที่น่าศึกษาและควรน ามาประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 
พระพุทธศาสนาได้อุบัติข้ึนมาในช่วงที่มนุษย์ถูกกดข่ีอิสรภาพ มีการถือช้ันวรรณะ เป็นการจ ากั ดสิทธิ และหน้าที่ของมนุษย์ 
ยังผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่ าสูง ไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะสังคมชนช้ันของอินเดียในสมัยนั้น ได้ตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของชนชาติอริยกะ ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดอ านาจแต่เพียงเผ่าเดียว จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้อุบัติข้ึนในโลก ทรงปฏิเสธการถือ

                                                             
๘ คนอง วังฝายแก้ว,รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา,[ออนไลน์],แหล่งที่มา,https://www.gotoknow.org/posts/442685 
๙ Yukl, G.A., Leadership in Organization, (๒nd ed.),New Jersey: Prentice-Hall,1989. 
๑๐ เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์,  หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ: มปพ.๒๕๐๘,แหล่งที่มา,https://th.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.gotoknow.org/user/apkanong/profile


๑๓๗๔ 
 

ช้ันวรรณะทั้ง ๔ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร ด้วยการยึดถือหลัก “อาวุโส”เป็นประการส าคัญ๑๑ การเมืองและสันติภาพ
เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ความส าคัญที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทรงต่อสู้กับแนวทางการปกครองที่ถือช้ัน
วรรณะ การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มาสู่ความเสมอภาคกันและมีเสรีภาพในการด ารงชีวิตพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางและ
หลักการที่จะน าพาชาติบ้านเมืองให้บรรลุเป้าหมายที่สงบสุขมีสันติอย่างแท้จริง  

การเมืองในโลกเป็นเรื่องของการแบ่งสรรผลประโยชน์และอ านาจ จึงจ าเป็นต้องสะสมผู้คน พวกพ้อง เงินทอง ข้าวของ 
แม้กระทั่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพราะหากตกลงกันด้วยดีไม่ได้ ก็ต้องข่มขู่ด้วยวิธีการที่รุนแรงไปตามล าดับ จนกระทั่งการสู้รบ
ขนาดเล็กไปจนถึงสงครามขนาดใหญ่ลามไปทั่วโลก การเมืองทางโลกจึงเป็นการแสดงพลังอ านาจทุกๆ วิถีทางเพื่อจะได้เหนือคู่
ต่อสู้อันจะท าให้สามารถแย่งชิงผลประโยชน์ในสัดส่วนที่มากกว่าคนอื่นเพราะหตุแห่งการมีก าลังอ านาจมากกว่าคนอื่น๑๒   

พระพุทธศาสนากลับมีแนวคิดตรงข้ามกับการแสวงหาอ านาจที่มากกว่าผู้อื่น แต่มุ่งเน้นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังท่าน
องค์ดาไล ลามะ ผู้น าพุทธศาสนาของทิเบต ได้กล่าวว่า มวลมนุษยชาติที่ถือก าเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมถือว่าเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวโลกมนุษย์ และเช่นเดียวกับสมาชิกทั้งหลายของครอบครัวทั่วไปครอบครัวหนึ่ง เราจึงมี
บุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน พร้อมกับความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพนั้น เราจึงมีความแตกต่างกันทางด้านสติปัญญา ความ
สนใจ และวัฒนธรรมประเพณีตามมา แต่ถึงเราจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เราก็ยังเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเช่นเดียวกับเพื่อนมนุษย์
คนอื่น ๆ กล่าวคือ เราต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์ความเจ็บปวด และที่ส าคัญคือเราต่างมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะ
แสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์เท่ากัน 

หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของมนุษย์ ถ้าเรามีสันติหรือความสงบในหัวใจ เราก็สามารถต่อสู้กับ
ปัญหาภายนอกได้ ด้วยความสุขุมรอบคอบและด้วยปัญญา เราจะเป็นคนที่ยิ้มสู้ปัญหา พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักกัน มีความ
เมตตากรุณาต่อกัน มีความอดทน ไม่เบียดเบียนกัน และค าสอนที่ส าคัญที่ท าให้เรามีสันติภาพภายในคือ หลักของอิทัปปจยตา๑๓ 
ที่สอนว่า“สรรพสิง่อิงอาศัยกันและกันตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามุ่งเน้นสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแต่
การจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นสมาชิกของสังคมจะต้องร่วมกันให้เกิดการปกครองที่ดี ดังค ากล่าวของพระธรรมปิฏก๑๔ ที่ว่า 
“สมาชิกของรัฐผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย” พึงรู้หลักปฏิบัติดังนี้ คือ ก. รู้หลัก
อธิปไตย และ ข. มีส่วนในการปกครอง 

 
 ก. รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ทีเ่รียกว่า อธิปไตย ๓ ประการ๑๕ ดังนี ้
   ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเป็นใหญ่ ฝ่ายที่เป็นกุศลในด้านนี้ 
คือ การเว้นจากการท าความช่ัว มุ่งท าความดีด้วยการเคารพตนเอง 
   ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทา สรรเสริญ เป็นต้น 
ฝ่ายที่เป็นกุศลได้แก่ เว้นจากการท าช่ัว มุ่งท าความดีด้วยการเคารพเสียงของชนหมู่มาก 
                                                             

๑๑ ประสิทธ์ิ  จันรัตนา, พระพุทธศาสนากับพระมหากษัติย์ไทยในคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, 
พระพุทธศาสนาประจ าชาติกรุงเทพมหานคร, อมรินทร์การพิมพ์,๒๕๕๗,หน้า ๓. 

๑๒ ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา, ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษา การเมือง และสันติภาพ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา: 
https://sites.google.com/site/junjira3๐57/sasna-laea-hlak-thrrm/2๐-khwam-sakhay-khxng-phraphuthth-sasna-kab-kar-suksa-
karmeuxng-laea-santiphaph 

๑๓ พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๙พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส หน้าที่ ๔๑๘/๔๙๔ ข้อที่ ๘๖๔-
๘๖๕ http://etipitaka.com/read?keywords=อิทัปปัจจยตา&language=thai&number=418&volume=๒๙# 

๑๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 

๑๕ ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖.พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=125 

http://etipitaka.com/read?keywords=อิทัปปัจจยตา&language=thai&number=418&volume=๒๙
http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/228/231
http://www.84000.org/tipitaka/read/?20/479/186


๑๓๗๕ 
 

   ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วย
การค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ ตาม
ก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การ
รู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็น
ใหญ่ จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดยมิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ 
 

ข. มีส่วนในการปกครอง  
โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ที่ เรียกว่า 

อปริหานิยธรรม ๗๑๖ อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย 
กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมือง ดังนี้คือ 
         ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง ๆ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกัน 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ  
          ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการประชุมและการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท า
ร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง  
          ๓. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพิ่มเติม ไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็น
ธรรมนูญ 
         ๔. ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ดังนั้นเราต้องให้เกียรติ ให้ความ
เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก 
         ๕. ไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดข่ีข่มเหงรังแก 
         ๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย์ คือการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือน
ความจ าปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่าน้ัน
ตามประเพณีที่ดีงาม 
   ๗. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่
บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่
โดยผาสุก 

นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยกตัวอย่างเช่น  หลักสาราณีย
ธรรม 
  สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง หมายถึง มีความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ดังนี้ 
  ๑. เมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วย เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท าดีต่อกัน 
ไม่เบียดเบียนท า 
ร้ายกัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อความผาสุขของมวลมนุษย์ เป็นต้น 
  ๒. เมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่
กล่าวร้ายเสียดสีกัน เป็นต้น 
  ๓. เมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือการไม่คิดท าร้ายซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์
เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น 

                                                             
๑๖ ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘.  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์

ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖,http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=289 
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๑๓๗๖ 
 

  ๔. แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้าน
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่างๆให้แก่เพื่อนมนุษย์รวมตลอดถึงการรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์ เป็นต้น 
  ๕. รักษาความประพฤติ(ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การด าเนินนโยบายต่าง ๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือ
หลักการขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศไม่ฝ่าฝืนมติหรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง 
ไม่ไว้เนื้อเนื้อเช่ือใจกัน 
  ๖. มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิดกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่
ก าหนดไว้ ไม่กระท าตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมโลก ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อื่น มี แต่จะสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย 

หลักพรหมวิหาร ๔๑๗ 
  พรหมวิหาร หมายถึง หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ หรือธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักในใจและควบคุมความ
ประพฤติ จึงจะช่ือว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยชอบธรรม มี ๔ ประการ
คือ 
  ๑. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอย่างให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข มิจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่
มนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้า 
  ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบ าบดัความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนษุย์
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 
  ๓. มุทิตา คือความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยู่เสมอ ต่อ
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงอยู่ปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
  ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีจิตใจเที่ยงตรง ไม่เอนเอียง ไม่เกิดอคติต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใน
ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมือง จะต้องมีคุณสมบัติ และข้อปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลในรัฐอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ได้ ผู้ปกครองรัฐจะต้องมีหลักปฏิบัติ โดยประกอบด้วยธรรมต่อไปนี้ 

หลักทศพิธราชธรรม 
  ทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผู้ปกครอง หรือ ราชธรรม (ธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ทาน หมายถึง การให้ และแบ่งปันให้มวลประชา คือ บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่อให้กับมวล
ประชา เอาใจใส่ จัดสรรสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์ และให้ความสนับสนุนแก่คนท าความดี 
  ๒. ศีล หมายถึง รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม ส ารวมกายและวจี ประกอบการอย่างสุจริต ประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์  
  ๓. ปริจจาคะ หมายถึง บ าเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนเสียสละชีวิตของ
ตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียนร้อยของบ้านเมือง 
  ๔. อาชวะ หมายถึง ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรง ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวง
ประชาชน 
  ๕. มัททวะ หมายถึง ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์ มีความงามสง่า
เกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี  
                                                             

๑๗
 ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๒; อภิ.ส . ๓๔/๑๙๐/๗๕; วิสุทธิ. ๒/๑๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=161 
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๑๓๗๗ 
 

  ๖. ตปะ หมายถึง พ้นจากการมัวเมาโดยเผากิเลส คือ ตัดกิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิตใจ ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่
หลงไหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ 
  ๗. อักโกธะ หมายถึง ไม่โกรธ คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความ และกระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ า
ใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระท าการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 
  ๘. อวิหิงสา หมายถึง ไม่เบียดเบียน คือ ไม่หลงอ านาจ ไม่บีบค้ันกดข่ี มีความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญา
แก่ประชาราษฎร์ผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
  ๙. ขันติ หมายถึง ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า อดทนต่อความเหนื่อยยาก อดทนต่อการบ าเพ็ญกรณียกิจ
โดยชอบธรรม 
  ๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม คือ การประพฤติอยู่ในธรรมอันถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและ
ราษฎร์เป็นที่ตั้ง สิ่งใดที่ประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรมก็ไม่ขัดขืน การใดที่จะเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาราษฎร์ ก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหว เพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภ
สักการะหรืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาใด ๆ มีความเที่ยงธรรม และมีนิติธรรม คือ มีระเบียบแบบแผน มีหลักในการ
ปกครอง ตลอดจนประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ประการนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจในการปกครอง องค์พระมหากษัตริย์ 
หรือผู้ปกครองบ้านเมือง ได้ทรงเคารพและยึดเป็นแนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา บุคคลใดก็ตาม หากประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ๑๐ ประการนี้ ย่อมได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นผู้ปกครองโดยธรรม และจะเป็นที่เคารพสักการะของ
ประชาชนและประชาชนจะถวายความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งและส่งผลให้สังคมนั้นสงบสุขในที่สุด 
  หลักจักรวรรดิวัตร๑๘ 
  จักรวรรดิวัตร หมายถึง วัตรปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรด์ พระจริยวัตรที่พระเจ้าจักรพรรดิพึงทรงบ าเพ็ญสม่ าเสมอ 
ธรรมเนียมการทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจ้าจักรพรรด์ หรือหน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 
  ๑. ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดหลักธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง พระราชาจะต้องจัดการบ ารุงรักษาป้องกัน และ
คุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรม ต่อบุคคลภายใต้การปกครองดังนี้ 
       ๑.๑ บ ารุงพระญาติวงศ์ ด้วยการบ ารุงเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เป็นต้น ให้อยู่โดยเรียบร้อยสงบสุขและมีความเคารพนับ
ถือกัน 
       ๑.๒ บ ารุงกองทัพ  
       ๑.๓ บ ารุงเจ้าเมือง หรือสงเคราะห์ชนช้ันปกครองและนักบริหารช้ันผู้ใหญ่ทั้งหลาย ข้าราชการฝ่ายปกครอง 
       ๑.๔ บ ารุงข้าราชบริพาร และข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
       ๑.๕ บ ารุงนักวิชาการ แพทย์ พ่อค้า และเกษตรกร ด้วยการช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์ เป็นต้น 
              ๑.๖ บ ารุงราษฎรทั้งปวงทุกท้องถ่ิน ไม่ทอดทิ้ง 
               ๑.๗ บ ารุงแกพ่ระภิกษุสงฆ์ นักบวชผูท้รงศีลทรงคุณธรรม 
               ๑.๘ บ ารุงสัตว์อันควรสงวนทั้งหลาย 
  ๒. มาอธรรมการ หมายถึง ห้ามมิให้มีความไม่ชอบธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณาจักร คือ จัดการป้องกัน แก้ไข มิให้มี
การกระท าความผิดความช่ัวร้าย ความเดือดร้อนเกิดข้ึนในบ้านเมือง  

๓. ธนานุประทาน หมายถึง แบ่งปันทรัพย์สินเฉลี่ยให้แก่คนยากจน มิให้ขัดสนยากไร้ในแผ่นดิน 

                                                             
๑๘ ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=187 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/35/65


๑๓๗๘ 
 

  ๔. สมณพราหมณปริปุจฉา หมายถึง มีการปรึกษา สอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผู้ไม่
ประมาทมัวเมา เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้องดีงาม แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั้งบ ารุง
สงเคราะห์นักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรมเข้าด้วย ราชสังคหวัตถุ ๔๑๙ 
  ราชสังคหวัตถุ หมายถึงหลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชา หรือนักปกครองบ้านเมือง ประกอบด้วย 
  ๑. สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธ์ุธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร 
  ๒. ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ 
  ๓. สัมมาปาสะ หมายถึง ความรู้จักผูกประสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ 
  ๔.วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ หมายถึง ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล 
ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นค าพูดที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเช่ือถือ 
  ตัวอย่างนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีผลงานเกีย่วกับการเมืองและสันติภาพ ตลอดจนด้านอื่น ๆ เป็นจ านวน ได้แก่ 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ และพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ในส่วนที่เป็นฆราวาสได้แก่ สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ทรงใช้ธรรมะน าการเมืองไทยสมัยนั้นให้พน้จากการล่าอาณานิคมของประเทศในแถบตะวันตกได้อย่างสง่างาม
จึงทรงรักษาไว้ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่วน ดร.เอ็มเบคการ์ ก็ใช้ธรรมะน าการเมืองของอินเดียสมัยต่อสู้เอกราช
จากอังกฤษ เป็นผู้น าของรัฐสภาพผู้ร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย เป็นที่ศรัทธาของชาวอินเดียทั่วไปจนกลับใจหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาตามอย่างท่านรวมเป็นจ านวนหลายล้านคนส่วนอีกท่านหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของค าสอนของ
พระพุทธเจ้าในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาคือ มหาตมะ คานธี ท่านได้น าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามา
ประยุกต์เป็นอหิงสาธรรม ในฐานะที่เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ในความพยายามต่อสู้ทางการเมือง ท่านได้แสดงแก่ชาวโลกถึง
อหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) และความอดทนสามารถใช้ต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม และการยึดครองทุกชนิดในโลกที่แวดล้อมไว้
ด้วยแนวคิดที่หลากหลายและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันทั้งทางภาษาและศาสนาพระเทพโสภณได้บรรยายถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก ความตอนหนึ่งว่า “หากชาวพุทธทั้งปวงปฏิบัติตามค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว 
ก็จะมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มิใช่เฉพาะต่อมวลมนุษย์เท่าน้ัน แต่จะคลุมไปถึงสรรพสัตว์อื่น ๆและจ ามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วย”๒๐ 

กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญต่อการเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการ ความคิด และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งผู้ปกครองรัฐและ
ประชาชนในรัฐ รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สันติภาพให้เ กิดข้ึนแก่โลกได้
อย่างแท้จริง หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักสัปรุริสธรรม หลักปาณิกธรรม หลักสังคหวัตถุ 
หลักอธิปไตย หลักอัปริหายธรรม หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร  หลักจักรวรรดิวัตร  หลักราชสังคหวัตถุ ซึ่งหลักธรรม
เหล่าน้ีหากผู้ปกครองใช้เป็นหลักการความคิดและแนวทางในการปฏิบัติแล้วจะท าให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่รัฐหรือชาวโลก
ได้อย่างแท้จริง 

 
 
 

 

                                                             
๑๙ ส .ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔; องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๙๑/๑๕๒; ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๕/๒๔๖;  

ขุ.สุ. ๒๕/๓๒๓/๓๘๓; ส .อ. ๑/๑๖๙; อิติ.อ. ๑๒๓,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๖,http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=187 

๒๐ จักรแก้ว นามเมือง, พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา
,https://www.gotoknow.org/posts/446941. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?15/351/110
http://www.84000.org/tipitaka/read/?21/39/54
http://www.84000.org/tipitaka/read/?23/91/152
http://www.84000.org/tipitaka/read/?25/205/246
http://www.84000.org/tipitaka/read/?25/323/383
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=349&p=1


๑๓๗๙ 
 

บทสรปุ 

การปกครอง คือ การควบคุมว่ากล่าวคนทั้งหมู่ให้อยู่ในระเบียบสม่ าเสมอกัน การปกครองแบ่งเป็น ๒ ช้ัน ช้ันนอกได้แก่
การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบ ช้ันในได้แก่ การควบคุมน้ าใจให้เคารพระเบียบและให้เคารพนับถือผู้ปกครอง 
ผลที่มุ่งในการปกครองก็คือ ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนทั้งหมู่ที่อยู่ในปกครองอันเดียวกัน ผลอันนี้จะส าเร็จได้ ต้องมี
ระเบียบส าหรบัปกครอง และต้องมีผู้ปกครองตามระเบียบนั้นระเบียบควบคุมความประพฤติของคนไว้ได้ แต่ไม่อาจควบคุมน้ าใจ
คุณธรรมของผู้ปกครองสามารถควบคุมน้ าใจคนที่อยู่ในปกครองไว้ได้ ผู้ปกครอง ก็คือ ผู้น าของหมู่ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมคนทั้งหมู่ 
ให้ประพฤติตามระเบียบเสมอกันและมีหน้าที่ควบคุมน้ าใจของเขาให้เคารพระเบียบและให้เคารพนับถือตัวผู้ปกครองด้วยก็แล
ผู้ปกครองจะสามารถควบคุมน้ าใจ 
คนทั้งหมู่ก็เพราะคุณธรรมของผู้ปกครอง ดังนี้ หลักธรรมในการปกครอง ผู้ปกครองต้องมีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตากรุณา 
มุ่งหวังให้คนทั้งหมู่อยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน ตั้งใจช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ยากเดือดร้อน ไม่มักได้ ไม่ เห็นแก่สุขเฉพาะตัวและเที่ยง
ธรรมผู้ปกครองต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ และต้องแสดงให้คนในปกครองเห็น คือ ความหมั่นขยัน ความรอบคอบ ท า
การงานสะอาด พิจารณาก่อนจึงท า ระมัดระวัง เลี้ยงชีพชอบธรรม ไม่ประมาท ฉลาดในอุบาย รู้จักผ่อนปรน แก้ไขให้ร้ายกลับ
เป็นดีผู้ปกครองต้องท าตัวเป็นแบบอย่างสมเป็นผู้น าในข้อเหล่าน้ี เคารพรักษาระเบียบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เคารพรักษาระเบียบ 
เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ท าอะไรท าจริง อดทนต่อความเหนื่อยยาก ขะมักเขม้นในการงาน เป็นคนตรงต่อเวลา เคารพประโยชน์ของ
ผู้อื่น ยอมเสียสละเพื่อหมู่ผู้ปกครองต้องรู้จักอ่านคน คนในโลกมี ๓ จ าพวก พวกหนึ่งรู้จักใช้ทั้งตัวเองทั้งผู้อื่น พวกหนึ่งรู้จักใช้
ตัวเองแต่ไม่รู้จักใช้ผู้อื่น พวกหนึ่งไม่รู้จักใช้ทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นต้องให้คนอื่นใช้ การใช้คนต้องรู้จักเลือกให้เหมาะแก่งาน ถ้าอ่านคน
ไม่เป็นก็เลือกไม่ถูกผู้ปกครองต้องรู้จักอุบายวิธีส าหรับจูงใจคนให้เกิดความสมัครใจเพราะการท าโดยถูกบังคับไม่ให้ผลดีเท่าการ
ท าโดยสมัครใจผู้ปกครองต้องรู้จกัผกูใจคนให้รักและนับถือด้วยสังคหธรรม คือเผื่อแผใ่ห้กนั พูดจาอ่อนโยนไพเราะ ช่วยเหลือไม่ดู
ดาย วางตนสมฐานะ ไม่ถือตัว เพราะหลักธรรมดามีอยู่ว่า ถ้ามีความรักความนับถือแล้ว ก็มีแก่ใจช่วยท าเอง โดยไม่ต้องออกปาก
และยอมให้ใช้ โดยความเต็มใจปราศจากรังเกียจ การท างานร่วมกันของคนหมู่มาก ก็มักมีความขัดแย้งในองค์การ คนเก่ง
ทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาขัดขากันเอง นักบริหารต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกัน และพร้อมใจกันท างานนี้ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย เข้าท านองที่ว่า “ผลัดกันได้ดี ดีทุกคน ชิงกันดี ไม่ดีสักคน” คนไทยจะท างานเป็นทีมได้ดีข้ึน ถ้ามีนักบริหารที่ดีคอย
ก ากับดูแล๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมประกาศโนบาย, บรรยายในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒. แหล่งที่มา: 
http://www.watprayoon.com/main.php?url=book_view&id=๓๐, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙] 

http://www.watprayoon.com/main.php?url=book_view&id=30,%20%5b23


๑๓๘๐ 
 

บรรณานกุรม 

๑. พระไตรปิฏก 

ขุ.ธ.  ๒๕ / ๑๕๘ /๕๒. 
ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑   
ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔  
ส .ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔; องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๙๑/๑๕๒; ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๕/๒๔๖;  
ขุ.สุ. ๒๕/๓๒๓/๓๘๓; ส .อ. ๑/๑๖๙; อิติ.อ.  
ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖. ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘.   
ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๒; อภิ.ส . ๓๔/๑๙๐/๗๕;  
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บทคัดยอ่ 
 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารในบทความนี้ คือหลักฆราวาสธรรม เป็นคุณสมบัติของผู้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการคือ ๑.สัจจะ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานเป็น
คนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ๒.ทมะ ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส ๓.ขันติ อดทน ไม่ใช่
เพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส๔.จาคะ 
เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ซึ่งการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 

Dhammaprinciple that applied to the administrations in this article GharavasaDhamma (virtues for a 
good household life) is the main feature of successful performance and lifestyle. The Consists of 4 virtues 
for a good household life. 1.Truth and honesty: Honesty is the basis Be true to their humanity. 2.Taming 
and training oneself:Training and retaining its refrain mind and force yourself to be not passion. 
3.Tolerance:Patience is not just the words or actions of others, we are not satisfied. It means tolerated 
oppression of passion. 4.Liberality: Donations especially passion, because it is something that should not be 
available to them. BringingDhammaprinciple came to be applied to the operation is going in the desired 
direction,efficiency and effectiveness and sustainability. 
 
บทน า 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช้ีให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็น
เครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่
ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของ การบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใด ย่อมเกี่ยวข้องกับ  การบริหารอยู่เสมอ 
ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิต ของมนุษย์ในสังคม 
 การบริหาร ซึ่งจะต้องอาศัยหลักธรรมที่มีส่วนส าคัญในการที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน๑ เป็นไปในทิศทางที่ราษฎร
ต้องการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน คือ หลักฆราวาสธรรม เป็นคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0


 
 

๑๓๘๓ 

ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตในทาง ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการคือ๒ 
              ๑.สัจจะ แปลว่า มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานเป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน 
              ๒.ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส  
              ๓.ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอด
กลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส 
              ๔.จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัย
ไม่ดีต่างๆ 
              ความส าคัญของหลักธรรม๓ ๔ ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้  
 
ความหมายของการบริหาร 
 การบริหารรัฐกิจนั้น หมายถึงเกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะ๔ซึ่งยังกล่าวว่าอีกว่าการบริหารเป็นเรื่องของ
การน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจด้วยความ
เที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้๕นอกจากนี้ได้ให้ความหมายของการบริหาร (Administration) 
ว่าหมายถึงการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 
กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่นโพสด์คอร์บ (POSDCORB)ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) และขณะที่กระบวนการบริหารตาม
แนวคิดอื่นๆประกอบด้วย ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)๖ 
ช้ีให้เห็นว่าความหมายของการบริหารหมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้๗โดยอาศัยปัจจัย
ต่างๆอันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน๘นอกจากนั้นความหมายของการบรหิาร กระบวนการที่ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การด าเนินงานและ
การควบคุมเพื่อใช้ให้กิจกรรมใหบ้รรลวัุตถุประสงค์อย่างมีประสทิธิภาพโดยอาศัยคนและทรพัยากร๙นอกจากนั้นความหมายไว้ว่า 
การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรง
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 ๖วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น , สหรัฐอเมริกาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ ปุ่น และไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙. 
 ๗สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ.,๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 
 ๘ประดิษฐ์ บอดีจีน, “กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒). 
 ๙พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์,๒๕๕๒), หน้า ๓๖. 
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๑๓๘๔ 

ร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จึงกล่าวได้โดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการ
บริหาร๑๐ 
 
ความหมายของการบริหารจัดการ 
 การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน 
สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น  

 ๑. การบริหารนโยบาย (Policy)  
 ๒. การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority)  
 ๓. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๔. การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society)  
 ๕. การวางแผน (Planning)  
 ๖. การจัดองค์การ (Organizing)  
 ๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
 ๘. การอ านวยการ (Directing)  
 ๙. การประสานงาน (Coordinating)  
 ๑๐. การรายงาน (Reporting)  
 ๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 
 เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 

(PAMS-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  
 พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น  

 ๑. การบริหารคน (Man)  
 ๒. การบริหารเงิน (Money)  
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
 ๔. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
 ๕. การบริหารการให้บริการประชาชน (Market)  
 ๖. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๗. การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  
 ๘. การบริหารเวลา (Minute)  
 ๙. และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่ เรียกว่า ๙M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้

ความหมาย 

                                         
 ๑๐สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไพบูลย์ส าราญภูติ, ๒๕๕๔), หน้า ๓. 



 
 

๑๓๘๕ 

 การให้ความหมายทั้ง ๒ ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” 
และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้
ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดด้วย นอกจาก ๒ ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เปน็แนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า ๓M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป ซึ่ง
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
 นอกจากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นักวิชาการยังให้ความหมายว่า การบริหารการจัดการ หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๑  ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับความหมายที่ว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายซึ่ งมี ศัพท์บัญญัติ  ว่า รัฐประศาสนศาสตร์  (public administration) และค าว่า                การจัดการ 
(management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้
ความหมายการบริหารไว้ว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้  

 ๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 ๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
 ๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
 ๔. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
 ๕. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 ๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) จะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๗. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 ๘. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
 ๙. การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 นอกจากนั้นแล้ว การบริหารถือเป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผล

ตามต้องการ๑๒ ซึ่งถือเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๓ และมองการบริหารในลักษณะที่เป็น
กระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับการ
น าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๔ ซึ่งมีความสอดคล้องในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๑๕ โดยมี แบ่งการ
บริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังหน่วยงานไว้ ๖ ส่วน 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึงระบบที่ใช้ในการด าเนินการน าเอาทรัพยากรทั้งคนและวัตถุสิ่งของ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
                                         
 ๑๑ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓-๑๔. 
 ๑๒ อนันต์ เกตุวงศ์,การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
 ๑๓ ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๗. 
 ๑๔ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘. 
 ๑๕ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ ,พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ                 ราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๗), หน้า ๑. 



 
 

๑๓๘๖ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์๑๖ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และ
ทฤษฎี ที่พึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นน้ีการบริหารจึง
เป็นศาสตร์ (Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
นอกจากนั้น การบริหาร หมายถึงกระบวนการออกแบบและการด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคล ที่จะ
ร่วมมือกัน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๗ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยู่กับข้อจ ากัดพื้นฐานที่ต้องการพอ
ขยายความได้ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการใน การวางแผน การจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล 
 ๒. การจัดการทุกชนิดในองค์กร 
 ๓. ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับช้ัน 
 ๔. ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน พยายามสร้างสิ่งต่างๆ ให้สูงกว่ามาตรฐาน 
 ๕. การจัดการนั้นเกี่ยวข้องกับผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตข้ึนมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ๑๘ กล่าวคือ การบริหาร
จัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ (principle) 
และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน า
ความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก
บริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ 
 นอกจากนั้นได้กล่าวแนวคิดการบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด๑๙ และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยัง
เสนอว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลข้ันสุดท้ายอย่างเดียวกัน 
คือความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบรหิารรัฐกจิ ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า “การ
บริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
และมีประเด็นที่แตกต่างถึงหลัก POSDCORB๒๐ ในหนังสือ ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ไว้ว่า การบริหารรัฐกิจได้รับ
ยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอและถือ

                                         
 ๑๖จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, (ม.ท.ป, ๒๕๕๖), หน้า ๔. 
 ๑๗Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York: McGrew 
Hillbook, 2005), p. 4. 
 ๑๘เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หน้า ๕๒. 
 ๑๙ท อ ง ห ล ่อ  เ ด ช ไ ท ย ,ห น ่ว ย ที ่  ๑  แ น ว ค ิด เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร บ ร ิห า ร ส า ธ า ร ณ ส ุข ,  ( น น ท บ ุร ี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๕. 
 ๒๐เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
หน้า ๓๗ 



 
 

๑๓๘๗ 

เป็นจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ คือ ผลงานการเขียนของ Luther Gulick and Lyndall Urwick ในปี ค.ศ.๑๙๓๗ ช่ือหนังสือ 
Paperss on the Science of Administration ซึ่งมีการเสนอกระบวนการบรหิารหรอืหลกัเกณฑ์การบรหิารข้ึนมาจนเป็นที่โด่ง
ดัง และต่อมา ได้พัฒนาปรับปรุงอักษรย่อหลักการบริหารเป็น ๗ ตัวโดยได้มาจากงานวิเคราะห์ และกลายเป็นอักษรย่อต้น
บัญญัติทั้ง ๗ อันหมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร อักษรย่อมีดังนี้ POSDCORB (พอสด์คอร์บ)๒๑และแนว
ประเด็นอื่นได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของ
ผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด (one best way) อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
ในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหาร
ต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (casestudy) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดที่สามารถใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ๒๒ 
 ได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ๒๓ คือ 
 ๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือปฏิบัติตามล าดับ วางแนว
วิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือปฏิบัติการ 
 ๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ัน
แห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 
 ๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวม
ตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ การแต่งตั้ง การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน  
 ๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบ 
รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 
 ๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์การ 
เพื่อก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารท างานประสานความกลมกลืนกัน เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ 
 ๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบ้ังคับบญัชาหรือยังหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งบนและล่าง เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุง
ขวัญไปในตัวด้วย 
 ๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการ
จ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยใช้คนอื่น เป็นความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอัน
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กรการสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ๒๔  เพื่อความส าเร็จขององค์กรที่
ก าหนดไว้ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผูบ้รหิารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ ว่ากระบวนการบริหาร ประกอบด้วย ๗ 

                                         
 ๒๑สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙. 
 ๒๒วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น, สหรัฐอเมริกาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, ๒๕๔๑, หน้า 
๓๙. 
 ๒๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๕๕๓), หน้า ๒๔-๒๖. 
 ๒๔ประพันธ์ สุริหาร, ศัพท์เทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแก่น: ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๗), หน้า ๑๘. 



 
 

๑๓๘๘ 

กิจกรรมหรือเรียกว่า POSDCORB๒๕รวมถึงกล่าวในประเด็นที่กล่าวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ประการ 
คือ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) 
การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย(Policy) เพื่อให้แผนงานที่ก าหนดข้ึนไว้มีความ
สอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 
 ๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพื่อให้งานต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการ
ประสานงานกันอย่างดี 
 ๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 ๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะห์ออกมา
ให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 
 ๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจน
ศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดี 
 ๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินการเป็นไปด้วยดี และราบรื่น 
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีข้ึนและด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาข้ึน 
 ๗) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน 
เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 
 ๘) การสื่ อ ข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่ านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพื่ อที่ จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
 ๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของ
หน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ  
 ๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 
นอกจากนั้นได้องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้๒๖ 
 ๑) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพื่อใคร 
ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มี
ผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 
 ๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔Ms คือ มนุษย์ เงินวัสดุอุปกรณ์ และความสามารถในการ หรือ ๖Ms ที่มีเครื่องจักร และตลาด 
เพิ่มเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 
 ๓) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้ง
ทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔Ms หรือ ๖Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่า
จะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดข้ึนจริงๆด้วย  

                                         
 ๒๕พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๕๒), หน้า ๖๔-๗๒. 
 ๒๖สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หน้า ๖๒-๖๓. 



 
 

๑๓๘๙ 

 ๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์
ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและ
รายได้ขององค์การ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ 
กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเช่ือถือได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นน้ีการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซึ่ง
เป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการ
ปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การ
บริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลั กการ (Principles) ที่
ส าคัญ๔ ประการคือ 
 ๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนดวิธีการ
ท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้๒๗  โดย
มีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตาม
ผลผลิตทั้งหมด 
 ๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณา
เป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า 
 ๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกีย่วกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานน้ี คนงานจะไม่คัดค้านต่อ
วิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างาน
ถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงข้ึน 
 ๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็น
ประจ ากับคนงานที่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้นจากหลักการ
ดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและได้
เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อยๆ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการมีองค์ประกอบและหลักการการด าเนินงานมากมาย ซึ่งเป็นหน้ าที่ส าคัญที่ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องทราบและน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจการด าเนินงานในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์
สูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู่เป็นต้น 
 
 
  

                                         
 ๒๗เทเลอร์, อ้างในธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), หน้า 
๔๗-๔๘. 
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อาจารยป์ระจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

บทคัดยอ่ 
 ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม มุ่งเสนอหลักธรรมของสัตตบุรุษซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านเหมาะกับ
ผู้น าในยุคปัจจุบัน ที่จะน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ๗ ประการคือ ๑) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้
จักธรรมคือ รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้งานอย่างถูกต้อง ๒) อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล คือ ต้องเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้เป้าหมาย รู้จักผลที่
จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน แล้วมุ่งสู่จุดหมาย เป้าหมายนั้น๓) อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้ตน มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทั้งด้าน
ความสามารถในการบริหารงานอย่างถูกต้อง๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ มีความพอเหมาะพอดีในการบริหารงาน ๕) 
กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสม๖)ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือรู้สังคม อย่างถูกต้องในทุก ๆ ด้าน ๗) 
ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ก็จะท าให้การด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างด ี
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า หลักพุทธธรรม 
 
 

Abstract 
 Leadership is based on Dhammaprinciple,focus on the presentation of the men's Heptathlon 
who has the ability to be a leader in modern times.The principles will be applied in the administration 
which there are seven important element are: 1) Knowing the cause:The Dharmaare known principles,know 
the rules and know works correctly. 2) Knowing the consequence: The result are known to be a destination 
known to target the upcoming clearly.Then head to the target destination. 3) Knowing oneself: They have 
developed their own quality and the ability to manage it properly. 4) Knowing how to be temperate: 
Adecency job in management. 5) Knowing how to choose and keep time: Time management as 
appropriate. 6) Knowing the society: Social knowledge correctly in all aspects. 
7) Knowing the different individuals: To know a person to suit the job. It will make the operation possible 
with all cooperation in order to achieve the operational objectives of the organization as well. 
Keyword : Leadership  Buddhist Dharma 

 
บทน า 
 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ เมื่อ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕๑ เทศบาลถือเป็นหน่วยงานของภาครัฐทีถู่กกระจาย
อ านาจลงมาจากรัฐเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนและสามารถบริหารจัดการให้บ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็น ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีการสร้างหรือพัฒนาคนของหน่วยงานหรือองค์กร จึ งถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณภาพในการท าหน้าที่เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะน าองค์กรสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย การที่จะเป็น
ผู้น าที่ยิ่งใหญ่หรือผูน้ าที่ประสบความส าเรจ็ได้ผูน้ั้นจะต้องบรหิาร ๓ ปัจจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันได้แก่ การ

                                         
 ๑ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 
หน้า ๗๑. 



 
 

๑๓๙๒ 

บริหารตนเอง การบริหารคนการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องมีและสร้างภาวะผู้น า 
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาใหเ้ปน็ผู้น าทีพ่ึงประสงค์ ปรับใช้แนวคิดทฤษฎีการเป็นผู้น ามาใช้ในสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กับองค์กรและประเทศชาติ ๒ถ้าผู้น าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การองค์การจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัย
ส าคัญที่สุดก็คือผู้น า ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
 สังคมไทยยึดถือผู้น าเป็นแบบอย่างและพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม สังคมหรือชุมชนใดมีผู้น าที่ดีจะส่งผล
ให้ชุมชนน้ันมีความเจริญ คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ในทางตรงข้ามหากชุมชนมีผู้น าไม่ดีย่อมส่งผลกระทบไม่ดีต่อคนใน
ชุมชนด้วยเช่นกัน ความคาดหวังของสังคมไทยต่อคุณลักษณะของผู้น านอกจากจะมีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังจะต้องมีวิถี
ชีวิตหรือการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และคติความเช่ือที่มีความสืบเนื่องเกี่ยวพันกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เหมือนในอดีตยกย่องคนผ่านการบวชเรียนมาแล้วว่าเป็นคนดีเพราะเช่ือว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้น าโดยก าเนิดจะเห็นว่าคุณลักษณะของคนดีในอดีตนั้นวัดกันที่ความมีคุณธรรม ตรงข้ามกับปัจจุบัน วัด
กันที่ระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถและสถานภาพทางสังคม เราจึงเห็นผู้น าที่มีการศึกษาสูง มีความรู้ ความสามารถใน
ศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่แต่ใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางที่ผิด สร้างความเสียหายให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ
มาแล้วนับไม่ถ้วน จึงสะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้วิทยาการในศาสตร์สมัยใหม่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขัดเกลาภาวะผู้น าที่ดี
ตามความคาดหวังของสังคมไทยได้ 
 หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของพระพุทธศาสนา ได้เลือกน าเอาหลักสัปปุริสธรรม มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งต้องการผู้น าในการบริหารงานพัฒนาที่มีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ธัมมัญญุตา 
เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา 
เป็นผู้รู้จักกาล ๖) ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน และ ๗) ปุคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้น าที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้  ความสามารถต่อไป 
 
ความหมายของผู้น า (Leader) 

 ค าว่า ผู้น า เป็นการมองเน้นที่ตัวบุคคล มักจะได้ยินค าพูดที่ ใช้เรียกแทนผู้น าไปในทิศทางที่ต่างกันและมีขอบเขตที่
กว้างขวางตามทัศนะของผู้พบเห็น เพื่อความเข้าใจความหมายเกี่ยวกับผู้น าให้ชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายของผู้น า
จากนักวิชาการและนักบริหารที่ได้ให้นิยามความหมายไว้หลายท่านพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 
  ผู้น า ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน โดยมีนักวิชาการ
หลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของค าว่า ผู้น า คือบุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกัน
ก็ตาม หรือท าการร่วมกันก็ตามให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม ที่ว่าพากันไปก็ให้พากันไปด้วยดีนั้น หมายความว่าไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผ่านพ้นภัยอันตรายอย่างเรียบร้อยและเป็นสุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตาม
ธรรม๓ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความหมายที่กล่าวว่า ผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนด
เป้าหมายไว้ มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ หลายคนมี
บทบาทเป็นผู้น ากันแลว้ เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๔ นอกจากนั้น
                                         
 ๒ณภัทร อ่ิมวิทยา, การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า,[ออนไลน์], แหล่งที่มา :http://www.slideshare.net/ssuser๙c๖๐a
๒/๓-๓๗๑๔๘๒๑๕ [๒๕ตลุาคม ๒๕๕๗]. 

 ๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๕. 

 ๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 



 
 

๑๓๙๓ 

นิยามความหมายเกี่ยวกับผู้น ายังน ามากล่าวในด้านของการท างานร่วมกันซึ่งตรงกับการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยเป็นแรงจูงใจให้
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมแรงใจท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความสมัครใจ มีความกระตือรือร้นและมุ่งให้ผลงานดีย่ิง และ
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ เห็นใจผู้ที่อยู่ท างานร่วมกันว่ามีความรู้สึกนึกคิดและมีใจในการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ท าให้ผู้ร่วมงาน
อบอุ่นใจ เคารพรักใคร่ไว้วางใจผู้น า และผู้น าได้มีโอกาสรู้ความเคลื่อนไหวและปัญหาต่างๆ ได้ดีข้ึน๕ และผู้น าจะต้องท าให้คน
เช่ือถือทั้งในองค์กรและนอกองค์กร๖ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับความหมายที่ว่า บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อื่น
และประสานงานให้ผู้อื่นช่วยท ากิจการงานต่างๆ ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ๗ 
 สรุปได้ว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ในการน าพาบุคคลอื่น เพื่อน าพาบุคคลอื่นได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
น าพาบุคคลอื่นเหล่าน้ัน ได้ผ่านปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่จะต้องประสบพบเจอ และน าพาบุคคลเหล่าน้ันไปสู่เป้าประสงค์ที่ได้ตั้ง
เอาไว้ 
 
ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

 องค์กรที่จะประสบความส าเรจ็ได้น้ัน ต้องอาศัยการบริหารงานจากผู้บริหารที่ท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารที่ดี
นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีคุณบัติ คือ ภาวะผู้น า ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลเหนืออ านาจหน้าที่ เพื่อให้ผู้อื่นยินยอม
ปฏิบัติตามเป้าหมายของกลุ่ม โดยการใช้กระบวนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้  
หรือการที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันละกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้น าครอบคลุมในมิติที่กว้างขวางและหลากหลายกว่าเรื่องความ
กล้าหาญและการตัดสินใจ การเป็นผู้น าต้องมีความสามารถในการน า ผลักดันและสั่งการ ให้กิจกรรมทุกอย่างด าเนินไปตาม
เป้าหมายและครรลองที่ต้องการ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลาใน
การตัดสินใจซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพื่อการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งมีนักวิชาการทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้ แตกต่างกันมากมายแต่ผู้ศึกษาขอน าเสนอพอเป็นสังเขป ดังนี้ 

 ค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) ในภาษาไทยมีการใช้ถ้อยค าที่แตกต่างกันไป เช่น ประมุขศิลป์ ศิลปะการเป็นผู้น า
ความเป็นผู้น า เป็นต้น เป็นเรื่องที่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจศึกษาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความมี
อ านาจและความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการในการบริหาร ให้งานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ ย่อมเป็นที่ประจักษ์
กันแล้วว่า ภาวะผู้น า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและการจัดการองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรลุตามวัตถุที่
องค์กรได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมความหมายของค าว่า ภาวะผู้น า จากความเห็นของ
นักวิชาการและนักบริหารที่ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 การศึกษาแนวทางการจัดการองค์กร จ าเป็นต้องมีการศึกษาแนวคิดที่นักวิชาการได้มีการน าเสนอไว้ว่าผู้ที่มี
คุณสมบัติ เช่น สติปัญญาความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงาม๘โดยที่ความหมายนี้มีความสอดคล้องกับการที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด

                                         
 ๕นิพนธ์  ศศิธร, การจัดระเบียบองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสานมิตร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๗. 
 ๖Frankin Covey, The Four Roles Leadership, (USA: Frankin Covey Co., Ltd., 1999), pp. 8-11. 
 ๗ Normand L. Frigon, Mr.&Harry K. Jackson, Jr., The Leader: Developing the Skills & Personal Quatities You 

Need to Lead Effectively, (New York:American Management Association, 1996), P. 8. 
 ๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, หน้า ๒๕. 



 
 

๑๓๙๔ 

ไว้๙ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ศิลปะและความสามารถในการน าและการจงูใจผู้รว่มงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้
ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและองค์การ๑๐นอกจากนี้ก็มีความสอดคล้องกับ
ความหมายที่ว่า ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและ
กันให้ร่วมมือร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๑และก็มีนักวิชาการ
บางท่านได้เสนอว่า ภาวะผู้น าเป็นลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งระหว่างคนในกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์ที่บุคคลหนึ่งหรือหลาย
คน ซึ่งเราเรียกว่า ผู้น า สามารถท าให้คนส่วนมากเป็นผู้ตาม ด าเนินการไปในทิศทางและวิธีการที่ผู้น าก าหนดหรือต้องการ๑๒ซึ่งก็
มีความสอดคล้องกับความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อคนอื่นและกลุ่ม เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้๑๓โดยที่ผู้น าบาง
ท่านมีความสามารถครอบคลุมในมิติที่มีอย่างกว้างขวางและหลากหลายกว่าเรื่องความกล้าหาญ การตัดสินใจ การเป็นผู้น า ต้อง
มีความสามารถในการน า ผลักดันและสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่าง ด าเนินไปตามเป้าหมาย ซึ่งต้องประกอบไปด้วยความกล้าหาญ 
ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจและจังหวะเวลาในการตัดสินใจ๑๔ซึ่งเนื้อหามีความสอดคล้องกับคิลแมน  ได้สรุปความหมาย
เกี่ยวกับภาวะผู้น าต่างๆ เอาไว้เป็นหมวดหมู่ ๑๐  หมวดหมู่ คือ 

๑) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม  ภาวะผู้น าเป็นผลลัพธ์    ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
และกิจกรรมของกลุ่ม 

๒) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพและผลกระทบจากสิ่งนี้เอง ภาวะผู้น าจึงเป็นการเช่ือมโยงภาพพจน์ในอันที่ท าให้
ปัจเจกบุคคลสามารถที่จะท าการจูงใจบุคคลอื่นๆให้มีการท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นศิลปะที่ใช้ในการช้ีน า  ภาวะผู้น าจึงเป็นการแสดงออกในบริบทของอ านาจหรืออิทธิพล  
ดังนั้น  จึงมีความพยายามที่จะให้กลุ่มนั้นเป็นไปตามแนวทางหรือเจตนารมณ์ของตัวบุคคลที่เป็นผู้น านั้น 

๔) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการใช้อิทธิพล  การเป็นผู้น านั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับพฤติกรรมของบรรดาสมาชิก
ภายในกลุ่ม ทั้งนี้โดยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับบรรดาผู้ตามนั้นเป็นไปในลักษณะของการตอบสนองต่อกันภายใต้ความ
สมัครใจ 

๕) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นพฤติกรรมของปัจจเจบุคคลในขณะที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การอ านวยการเรื่องกิจกรรมกลุ่ม 

๖) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นรูปแบบของการชักชวน  ภาวะผู้น ายังเป็นการบริหารคนด้วย การใช้วิธีการจูงใจและมีการ
สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน  โดยไม่ใช้วิธีการบังคับ 

๗) ภาวะผู้น าในฐานะที่มีการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่างบุคคลโดยในแนวทางนี้ต้องยอมรับว่า อ านาจระหว่าง
บุคคลนั้น เป็นผลมาจากการที่มีพลังอ านาจบังคับสูงสุด ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใช้อ านาจนั้นมาบังคับอีกคนหนึ่ง  ให้ลดการ
ต่อต้านเท่าที่จะลดลงได้มากที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีสามารถที่จะท าให้เกิดข้ึนได้ 

                                         
 ๙กวี วงศ์พุฒิ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓. 
 ๑๐กิตติทัศน์  ผกาทอง,ผศ.,ดร., เอกสารประกอบค าบรรยาย.“ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 
 ๑๑กิติ ตยัคคานน์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: บัตเตอร์ฟลายการพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๒๐. 
 ๑๒ปรัชญา  เวสารัชช์, ผู้น าองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตร์สาร, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
 ๑๓พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์,ผศ.,พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๖. 
 ๑๔สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, วิสัยทัศน์ขุนคลัง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔), หน้า ๗๗. 



 
 

๑๓๙๕ 

๘) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  โดยที่ภาวะผู้น าจะเป็นการกระท า
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

๙) ภาวะผู้น าในฐานะที่เป็นการจ าแนกบทบาท  ทั้งนี้โดยที่ภาวะผู้น านั้นต้องการรวบรวมบทบาทต่างๆในกลุ่มเข้ามา
ไว้ด้วยกัน  ซึ่งทั้งนี้ด้วยการอ านวยการใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้บรรลุความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

๑๐) ภาวะผู้น าในฐานะของการมีความคิดริเริ่ม  ภาวะผู้น าเป็นผลลัพธ์จากการทีม่ีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ภายใต้ปฎิ
สัมพันธ์ภายในกลุ่ม๑๕ 

 สรุปความหมายของภาวะผู้น าได้ว่า ภาวะผู้น า คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะท าหน้าที่ในการน าพาบุคคล
อื่นหรือผู้ตาม ให้สามารถผ่านปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่จะต้องประสบพบเจอ และน าพาบุคคลเหล่าน้ันไปสู่เป้าประสงค์ที่ได้ตั้ง
เอาไว้  

 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น าเกิดข้ึนได้ทั้งทางพันธุกรรม หรือ สัญชาตญาณ (Instinct) และสถานการณ์ เวลา โอกาส สภาพแวดล้อมทาง
สังคม ภาวะผู้น านั้น เป็นศิลปะส าหรับบริหารจัดการและเป็นจุดศูนย์กลางของพฤติกรรม คือ ใช้อ านาจ อิทธิพล ตามบทบาท
หน้าที่ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จ๑๖การปฏิบัติงานของกลุ่มจะมีประสิทธิผลนั้นส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับความนิยมชมชอบของสมาชิกใน
กลุ่มของผู้น าและสภาพแวดล้อม ตัวแบบที่ยึดเอาสิ่งต่างๆเป็นศูนย์กลาง มีหลักว่าผู้น าสามารถอ านวยประสิทธิผลให้แก่องค์กรได้
ดีจะต้องมีความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดี และเหมาะสม ตัวแบบผู้น าต้องเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศในการท างาน โดยปลูกฝังให้สมาชิก
รู้จักพัฒนาตนเองโดยมีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดทฤษฎีไว้อย่างน่าสนใจ ๒ อย่าง คือ ให้ความส าคัญกับบุคลากร และผลผลิต 
แล้วได้แบ่งมิติออกเป็น ๙ ประการย่อยๆ จากการน าเอามิติทั้ง ๙ ประการมาพิจารณาประกอบ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ 
รูปแบบ คือ๑๗ 

 ๑. การบริหารงานแบบไร้ฝมีือ เป็นการบริหารงานที่เกิดจากจุดตัด รูปแบบผู้น าแบบนี้ผู้น าไม่สนใจสิ่งใดๆ ในองค์กร 
 ๒. การบริหารงานแบบลูกทุ่ง ผู้น ามักให้ความส าคัญกับองค์กรอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกับผู้น าก็ให้ความสนใจกับ

กิจกรรมในการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 ๓. การบริหารแบบเผด็จการ ผู้น าจะให้ความส าคัญกับผลผลิตเป็นอย่างมาก ท าให้ผลผลิตสูงสุด และการใช้อ านาจ

อย่างดุษฎี ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความหมายแต่อย่างใด 
 ๔. การบริหารงานแบบสายกลาง ผู้น าบริหารโดยยึดคนและงานเป็นหลัก เป็นการบริหารงานแบบประนีประนอม

เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด 
 ๕. การบริหารแบบเป็นทีม ผู้น ามุ่งให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดผลผลิตที่สูงสุดเพื่อสร้างความ

พอใจในบุคลากรอย่างเต็มที่ ทฤษฎีผู้น าดังกล่าวเน้นการเป็นผู้น าการบริหาร 
 อีกทั้งแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าตามความต้องการของผู้ตามว่า ผู้น าจะต้องปรับตนเองให้ตอบสนองกับความต้องการ

ของผู้ตาม แม้ว่าทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถทดสอบความเที่ยงตรงในทางทฤษฎีได้ก็ตาม แต่ก็ได้รับความยอมรับสูง และถือเป็นทฤษฎี

                                         
 ๑๕Kellerman,Barbara, Leadership Multidisciplinary Perspectives, (NewJersey: Prentice-Hall,lnc., 1999), p. 70-71. 

 ๑๖นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย, “ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์: ศึกษาจากหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗ – ๒๘. 

 ๑๗Robert Blake and James Mouton, lbid., pp. 32-34. 



 
 

๑๓๙๖ 

น าสมัยทฤษฎีหนึ่ง ที่ให้ความส าคัญกับผู้ตาม แต่ประสิทธิผลข้ึนอยู่กับผู้น า โดยจะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับระดับความ
สอดคล้องกับผู้ตาม 

 จากการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็น
เอกลักษณ์หรือปัจเจกบุคคล ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันความเป็นผู้น าบางครั้งบางทียังจ าเป็นต้อง
อาศัยสถานการณ์ อาศัยบริบท บทบาท หรือความคิด วิธีการของแต่ละคนที่จะแสดงออกมาในห้วงเวลาหรือช่วงระยะเวลา 
ภาวะผู้น าเป็นรูปแบบการใช้อ านาจ อิทธิพล หรือการจัดการรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้การจัดการกับภารกิจงานต่างๆ ได้เกิดบรรลุผล
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  
หลักธรรมสัปปุริสธรรม  

 สัปปุริสธรรม หรือหลกัธรรมของสัตบรุุษ หรือ ธรรมของคนดี เป็นหลักธรรมทีเ่หมาะสมกบัผูน้ าที่มีคุณธรรม บริบูรณ์ 
สมบูรณ์ไปด้วยคุณความดี คนที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรม หรือ คนที่เป็นผู้น าที่ดี เป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นบุคคลที่ดี มีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อมนุษยชาติ โดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมแก่บุคคลที่มีความ
พร้อมทางด้านคุณความดี ความบริบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยธรรม มีความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เรียกว่า สัปปุริสธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบไป
ด้วยหลักธรรม ๗ ประการ ดังที่จะได้ให้ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของหลักสัปปุริสธรรม ดังที่ได้ศึกษาตาม
นักวิชาการได้ให้ความหมายและค าจ ากัดความดังต่อไปนี้ 
 ผู้ที่ทรงความรู้ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักสัปปุริสธรรม  หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณ์ในผู้ใดย่อมส่งเสริม
บุคคลนั้นให้เป็นสัปปุริสชน ที่เจริญด้วยคุณสมบัติควรแก่ความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการ
งานให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดี และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อท าตนให้เป็นผู้สงบและเป็นผู้น าในทางสงบ และสามารถบริหารหมู่คณะ
ประเทศชาติให้ถึงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้๑๘และจากความหมายที่กล่าวมาก็มีความสอดคล้องกับ
ความหมายที่ว่าสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มี ๗ 
อย่าง คือ๑๙ 
 ๑) ธัมมัญญุตา หมายถึง ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ หรือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎ
แห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง 
พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไรมีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ๆ หรือ 
กระท าตามหลักการข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายอันน้ันๆ เป็นต้น 
 ๒) อัตถัญญุตา หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้
ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ 
มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท า
อยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้เป็นต้น 
 ๓) อัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดน้ีเท่าไร อย่างไร แล้วจะประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 ๔) มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ 
คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑอาชญา และในการเก็บภาษี เป็นต้น 

                                         
 ๑๘สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี), “สัปปุริสธรรม” หนังสืออนุสรณ์เน่ืองในโอกาสงานฌาปนกิจศพ 

นายชัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๐๙), หน้า ๑๒. 
 ๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

เอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑๐-๒๑๑. 



 
 

๑๓๙๗ 

 ๕) กาลัญญุตา หมายถึง ความรู้จักผล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้ในการ
ประกอบกิจท าหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 
 ๖) ปริสัญญุตา หมายถึง ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่ประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า
ชุมชนน้ันๆ เมื่อเข้าไปหาจะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนน้ีควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 
 ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง ความรู้จักบุคคล หรือ ความแตกต่างแห่งบุคคล ว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ
และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดีว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยก
ย่องและแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 
 นอกจากนั้น การเข้าไปคบหา ได้แก่ การเข้าไปสนทนาไต่ถาม มอบตัวเป็นศิษย์ รับโอวาทของสัตบุรุษเมื่ออยู่ใน
ท้องถ่ินที่มีสัตบุรุษแล้ว ก็เข้าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนั้น สัตบุรุษย่อมแนะน าสิ่งที่ควรแนะน า ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ให้รู้จักเว้นช่ัวประพฤติดี ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กระท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว 
 สรุปได้ว่า สัปปุริสธรรมคือคุณธรรมที่มีความส าคัญส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี เป็นคุณธรรมส าหรับผู้น าที่มีความ
สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ๗ ประการ เป็นคุณธรรมที่น าพาบุคคลนั้นไปสู่ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม  
 ในการศึกษาภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม  มุ่งเสนอหลักธรรมของสัตตบุรุษซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบ
ด้านเหมาะกับผู้น าในยุคปัจจุบันเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเพื่อความสะดวกแก่การศึกษาและให้เห็นชัดเจนย่ิงข้ึน
ในหลักธรรมเหล่าน้ี  จึงได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวข้องมาแสดงเป็นล าดับข้ันตอนดังนี้๒๐ 
 ๑) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา 
รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์
ทรงทราบว่า หลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ๆ หรือกระท าตามหลักการ
ข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันน้ันๆ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าความส าคัญในการที่จะเป็นผู้น าที่ดีจะต้องรู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้งานอย่างถูกต้อง แล้วตั้งตนอยู่ใน
หลักการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามหลักธัมมัญญุตา ผู้น านั้นก็จะสามารถน าพาหมู่คณะมวลชนหรือสังคมไปสู่ความ
ปลอดภัย ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว้ได้ 

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล รู้จุดหมายอัตถัญญุตา คือ รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล กล่าวคือ ผู้น าที่ดี
จะต้องรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร 
เพื่อให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายน้ัน 

สรุปได้ว่า ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้เป้าหมาย รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน แล้วมุ่งสู่จุดหมาย เป้าหมาย
นั้น ตามหลักอัตถัญญุตา ผู้น าน้ันก็จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุปุโปร่ง สามารถน าพาหมู่คณะหรือมวลชน 
และองค์กรไปสู่ความเจริญและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ได้ 

๓) อัตตัญญุตา คือ รู้ตนอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอย่างไร และต้องรู้จักพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ผู้น าที่ดีนั้นจะต้องส ารวจตนเองอยู่เสมอว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร แล้วด าเนินการปรับปรุงจุดอ่อน
ของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีข้ึนเรื่อย กล่าวคือผู้น าที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถน าพามวลชนและองค์กรไปสู่จุดหมายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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สรุปได้ว่า ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้รู้ตนอยู่เสมอ เป็นผู้มีคุณธรรม อารยวัฒิ ๕ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา 
ตามหลักอัตตัญญุตาผู้น านี้ก็จะเป็นผู้น าที่ดี มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทั้งด้านความสามารถในการบริหารงานอย่างถูกต้อง 
และคุณภาพด้านจิตใจ ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่องจากบุคคลทั้งหลายและ
ด้วยคุณสมบัติทั้ง ๒ ประการนี้ย่อมท าให้ผู้น านั้นสามารถน าพามวลชน หมู่คณะ องค์กร และสังคมไปสู่ความสงบสุข และ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป 

๔)  มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี กล่าวคือ ต้องรู้จักขอบเขตความพอเหมาะในการท างานในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้น าที่ดีนั้นจะต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรในการที่จะท ากิจการทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 สรุปได้ว่า ผู้น าที่ดีตามหลักมัตตัญญุตาจะต้องเป็นผู้น าที่ประกอบด้วยหลักธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสาย
กลาง อันประกอบด้วยองค์มรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันจะท าให้ผู้น าน้ันเป็นผู้รู้ประมาณ มีความพอเหมาะพอดีในการ
ด าเนินกิจการทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนและหมู่คณะอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความพอเหมาะพอดี ความรู้ประมาณ
นั้นควรเป็นไปตามหลักสันโดษ คือ ความพอดีกับสิ่งได้มาหรือมีอยู่(ยถาลาภะ) ความพอเหมาะพอดีกับก าลังความสามารถ (ยถา
พละ) และความพอเหมาะพอดีกับฐานะ(ยถาสารปุปะ) ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้น าที่ดีย่อมมีความรู้ประมาณ ความเหมาะพอดี
ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา และหลักสันโดษอย่างถูกต้องแล้ว ผู้น าน้ันจะสามารถท ากิจการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์
อย่างถูกต้อง และสามารถน าพามวลชนและหมู่คณะไปสู่ความสงบสุข ปลอดภัยและก้าวหน้าตลอดไป 
 ๕) กาลัญญุตา คือ รู้จักเวลากาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา รู้จักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานต่าง ๆ หรือท างานให้ทัน
กับเวลา เหมาะกับเวลา และรู้คุณค่าของเวลา ผู้น าที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องเป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้
เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้อง 
 สรุปได้ว่าผู้น าที่ดีตามหลักกาลัญญุตานั้น จะต้องเป็นผู้น าที่รูจ้ักเวลาเหมาะสมในการท ากิจการทุกอย่างอย่างถูกต้อง 
รู้จักบริหารเวลาให้เหมาะสม รู้จักคุณค่าของเวลา รู้จั กการวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างถูกต้อง ผู้น าน้ันก็ย่อมจะสามารถน าหมู่คณะ มวลชน และสังคม ไปสู่ความสงบสุขและก้าวหน้าตาม
ความเหมาะสมแห่งเวลาอันควร 
 ๖) ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชนปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้สังคม ตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวางจากสังคมโลก สังคม
ประเทศชาติ ว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะได้สามารถเข้าใจความต้องการของสังคมนั้นได้ถูกต้อง ๕๔ หรือ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ยังต้องรู้เข้าใจกฎเกณฑ์ วัฒนธรรมประเพณี ของสังคมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถอยู่
ในสังคมนั้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้น าที่ดีจะต้องรู้เข้าใจสังคมอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของ
สังคมนั้นได้ถูกต้อง จะได้สามารถน าความสงบสุข สันติสุข ความก้าวหน้ามาสู่มวลชน หมู่คณะและสังคมได้ 
 สรุปได้ว่าผู้น าที่ดีตามหลักปริสญัญุตา จะต้องรู้ชุมชน รู้สังคม อย่างถูกต้องในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านกฎเกณฑ์ ประเพณี 
วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อผู้น านั้นจะได้สามารถวางตนได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างถูกต้องตามสังคมนั้น ๆอีก
ทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อน าพาหมู่คณะและ
สังคมไปสู่ความสงบสุขและก้าวหน้าต่อไปนอกจากนี้ผู้น าที่ดียังควรเข้าใจหลักทิศทั้ง ๖ 
 ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคลปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้อง
ด้วย รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้นผู้น าที่ดีย่อมต้องรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริหารงานทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 จากการศึกษาแนวคิดผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม เอาผลมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีข้ึนในสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องท าให้การด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นด้วย 
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บทคัดยอ่ 
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โปร่งใส คือ มีความสุจริตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ๔) หลักการมีส่วนร่วม คือแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๕) 
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บริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปน็เครือ่งแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
ค าส าคัญ : หลักธรรมาภิบาล การบรหิารงาน 

 
 

Abstract 
The  good governance is the conceptual framework of public administration, with the sixth major 

respects. 1) Equity:  Respect and follow the law. 2) Integrity: Upheld the virtues of justice. 3) Transparency: 
A good faith can be checked at any time. 4) Participation:  Is seeking cooperation from all sectors. 5) 
Accountability: If you find a bug fix must not ignore. 6) Cost Effectiveness or Economy: Both concrete and 
abstract,the management is characterized by a collaborative group of individuals in the organization. 
Administrators will have to take into account the various environmental factors. The decision as to indicate 
the ability of Administrators to manage and essential to the survival of people in society. 
Key word : The  good governance Management work 

 
บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
วางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงข้ึน สะท้อนให้เห็นว่า 
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศที่สูงกว่าในอดีต การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถี
การด าเนินชีวิตในสังคมไทยและเสริมสร้างการเมืองให้โปร่งใส สุจริตมากข้ึน ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                                         
 ๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๕,

[ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.opdc.go.th/uploads/files/strategies_new.pdf[๑๗ ก.พ. ๕๗]. 



 
 

๑๔๐๑ 

ฉบับที่ ๑๐๒ ได้ก าหนดการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประการหนึ่ง เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศทีผ่่านมายังคงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่ค่อนข้างน้อย  มีปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสไม่เป็นธรรมและ
การทุจริตประพฤติมิชอบอันมีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติซึ่งจากการจัดอันดับดัชนีการรับรู้
เกี่ยวกับการคอรัปชัน (Corruption Perceptions Index) ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พบว่าไทย ติดการคอรัปช่ันอันดับที่ ๘๔ ของโลก และอันดับที่  ๑๔ ของเอเชีย จึงต้องให้มีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นเครื่องมือในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
อย่างจริงจังและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเฉพาะส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ต้องทันต่อเหตุการณ์
ความเปลี่ยนแปลง  โดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของภาครัฐ  ซึ่งการใช้หลักธรรมาภิบาลจะท าให้
หน่วยงานของรัฐ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งยังเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงาน  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหาร  เป็นการสร้างส านึกที่ดีในการบริหารงาน และการท างานในองค์การ และ
จัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การ
ติดตามการทุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนั้น จะเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
 ธรรมาภิบาล๓ จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน  เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้
ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัฒน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากข้ึน แทนการสนใจเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน การติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรมในที่
หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางมากข้ึน  หากจะให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่ าง ๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม 
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ
และเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากข้ึน  
 
ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 การให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล ซึ่งก็มีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ธรรมาภิบาล เป็นค าที่ประกอบด้วย
ศัพท์ ๒ ศัพท์ด้วยกันคือ ธรรม กับ อภิบาล ความหมาย  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมาย
ว่า 
 ธรรม หมายถึงความยุติธรรม, ความถูกต้อง, กฎ, กฎเกณฑ์, กฎหมาย, สิ่งดีงาม 
 อภิบาล หมายถึงการดูแลการปกครองการบริหารการปกป้องการสร้างภูมิคุ้มกันบ ารุงรักษาปกครองปกป้องหรือ
คุ้มครอง 
 ปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือได้ว่า “Governance” หรือการจัดการปกครอง
เป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญคือการเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐกรอบ
แนวคิด Governance  เป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน  

                                         
 ๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.

๒๕๕๐–พ.ศ.๒๕๕๔,[ออนไลน์].แหล่งที่มา:http://www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/PDF/PDF01/index.htm[๑๗ ก.พ. ๕๗]. 
 ๓ถวิลวดี บุรีกุล, “ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า,ปี ๒๕๔๖เล่มที่ ๒. 



 
 

๑๔๐๒ 

ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรฐักับภาคเอกชนหรอืกลุม่ทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจและความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชนสังคมส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กล่าวถึงความหมายธรรมรัฐ
หรือธรรมาภิบาลไว้หลายประการ  ดังนี้ 
 ๑. ประชารัฐ  หมายถึง  กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปใน
การที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๒. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ สะอาด
โปร่งใส รับผิดชอบหรือ 
 ๓. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดี หรือการปกครอง  หรือบริหารที่ เป็นธรรมโดยจะมี
องค์ประกอบ ๓  ประการ ความโปร่งใส (Transparency) การตรวจสอบได้ (Accountability) และความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ๔ 
 นอกจากความหมายจากข้างต้นแล้ว ยังมีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายของค าว่า  ธรรมาภิบาลไว้อย่างน่าสนใจ เช่น 
ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะท าให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ๕  เป็นผลลัพธ์ของการ
จัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปในหลายทาง              
มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชนท์ี่หลากหลายและขัดแย้งกันได้โดย
สาระธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า
นโยบายที่ก าหนดไว้จะได้ผล๖การที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส 
และรับผิดชอบเป็นการให้ความส าคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก๗ เป็นสิ่งที่มุ่งความดีงามความมีศีลธรรมเป็นจุดหมาย
สูงสุด ความมั่งค่ังของรัฐมีไว้เพื่อกระจายทรัพย์ไปสู่คนทุกหมู่เหล่าไม่ให้เดือดร้อนด้วยเรื่องการอุปโภคบริโภค  ในนโยบายเรื่อง
เศรษฐกิจนั้น ต้องได้ทรัพย์มาด้วยความชอบธรรม และมีส่วนเกื้อกูลประชาชนการใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้โดยธรรม มุ่งสิ่งที่เป็นธรรม
เป็นความดีสนับสนุนให้คนเป็นคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไม่ใช่ทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ ธรรมาภิบาล จึงมุ่งเน้นสร้างคนให้มี                  
คุณงามความดี  ให้บูชาคุณงามความดีมากกว่าจะเน้นระบอบการปกครอง๘ซึง่ก็มคีวามสอดคล้องกับความหมายที่ว่า การบริหาร
จัดการที่ดี หมายถึงกลไกการท างานของหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่ารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม ที่มีรูปแบบวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยพิจารณาถึง สามเรื่องหลกัๆ ได้แก่ หลักการที่ดีวิธีการที่ดีและผลลัพธ์ที่ดีมีคุณภาพด้วยคือจะต้องมีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลเป็นธรรมโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ๙ 
 โดยสรุป ได้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการที่กระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ โดยต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ มีการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และความชอบ

                                         
 ๔ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: กองกลาง ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙-๒๐. 
 ๕ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์  สายธาร, ๒๕๔๑), หน้า ๑. 
 ๖ อานันท์ ปันยารชุน,ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 

หน้า ๕. 
 ๗ ชัยอนันต์ สมุทวิณช. ศ.ดร., การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), 

หน้า ๕๔. 
 ๘ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 

หน้า ๑๐๓. 
 ๙ ปรัชญา เวสารัชช์, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาหมู่บ้าน: 

ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๓. 



 
 

๑๔๐๓ 

ธรรมของกฎหมายที่ได้ให้อ านาจและขอบเขตของหน้าที่ไว้ รวมไปถึง ในทุกข้ันตอนของการดาเนินงานต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 มีทั้งนักวิชาการและองค์การต่างๆ ที่ได้ออกมาให้ความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีหมายถึงขบวนการหรือข้ันตอนในการท างานหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่จัดข้ึนในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
คนงานที่ได้รับค าสั่งให้ท าหรืองานที่ร่วมกันท าจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ๑๐ 

 ๑. หลักนิตธิรรมเคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายต่างๆ โดยไม่ละเมิดอย่างตั้งใจหรือจงใจ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งใจเพราะไม่รู้ฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจต้องศึกษาก่อนว่าจะผิดหลักนิติธรรมหรือไม่ก่อนที่จะท าลงไป 
 ๒. หลักคุณธรรมในหลายแง่มุมเช่นเมตาธรรมคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขจริยธรรมท าอะไรให้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกข้ันตอนกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณและคิดจะตอบแทนหิริโอตัปปะการรู้จักละอายและเกรงกลังบาปกรรมไม่ดีโดยการมี
คุณธรรมจะช่วยยกคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สูงข้ึนเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป 
 ๓. ความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเรื่องราวในการท างานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนทุก
ค าถาม 

 ๔. การมีส่วนร่วมพึงระลกึไว้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของสถาบันฯ นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้วกิจกรรมอืน่ที่มีผลต่อ
สถาบันฯ จะต้องร่วมมืออะไรที่มี่ต้องทักท้วง 

 ๕. ร่วมรับผิดชอบต่อผลงานที่ท าเองท าโดยกลุ่มท าในนามสถาบันฯ ถ้าดีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึนถ้าผิดพลาดบกพร่องต้อง
ช่วยกันแก้ไขไม่วางเฉย 

 ๖. ความคุ้มค่าทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรมที่สัมผัสจับต้องมองเห็นได้หรือรู้สึกคุ้มค่าหรือ ไม่คุ้มค่า 
 ถ้าท าตามหลักข้างต้นทั้ง ๕ มาครบถ้วนแล้วเมื่อพิจารณาถึงหลกัความคุ้มค่าแล้วไม่ผ่าน ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากที่สุด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย๑๑ เป็นแนวคิดที่ได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
หลังจากมีเหตุการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  และในเอเชียตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการ
ปกครองที่ดีนั้นได้รับการรณรงค์อย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกและดังที่ทราบแล้วว่าแนวคิดน้ีได้มีการ
ค้นพบมาตั้งแต่  ปี  พ .ศ. ๒๕๓๒๑๒ แต่ ถึงกระนั้นก็มิ ได้มีการน าค าว่า Good governance มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม                     
ซึ่งกล่าวได้ว่าค าว่า Good governance เพิ่งมีการน ามาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อไม่นานน้ีเอง นอกจากนี้การพัฒนาการของ
การใช้ค า Good governance เพิ่งมีปรากฏและใช้ในวงการของนักวิชาการการบริหารและการปกครองของสังคมเมื่อไม่นานมา
นี้  ส่วนค าว่า  Governance นั้นได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมและมีผู้ใช้กันมานานแล้วโดยพจนานุกรมได้ให้ความหมายค าว่า 
Governance ดังนี้ Governance  means  ๑) The act, process, or power of governing ; government, ๒) The state 
of being governed ซึ่งแปลกันตรง ๆ  ก็หมายถึงการกระท า  กระบวนการหรืออ านาจในการบริหารการปกครอง  ซึ่งเมื่อใช้กับ
รัฐก็น่าจะมีความหมายใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับค าว่าภาครัฐ (State)  ซึ่งอาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบ

                                         
 ๑๐ ราชประชาสมาสัย, สถาบัน, ธรรมาภิบาลบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข,๒๕๔๙), หน้า ๖. 

 ๑๑ พฤทธิสาณ  ชุมพล, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย (Concept in Contemporary Political  Science) , 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๐. 

 ๑๒ อรพิณท์ สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่  ๒๐ (มกราคม ๒๕๔๑), หน้า ๒. 



 
 

๑๔๐๔ 

ราชการ (Civil service) แนวคิดเรื่อง Good governance  หรือหลักธรรมาภิบาลสากลนี้๑๓ จึงยังเป็นแนวคิดที่ใหม่และจาก
การอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรบางองค์กรพบว่าเพิ่มมีการใช้ครั้งแรกของธนาคารโลก เมื่อปี  ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara 
Africa : From Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเป็นรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมี 
Good governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ถึงกระนั้นก็ตามธนาคารโลกเองก็มิได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรฝ่าย
องค์กรที่ได้น าแนวคิดน้ีมาใช้อย่างจริงจังอีกทั้งได้เป็นแกนน าในการผลักดันแนวคิดและสร้างความยอมรับร่วมกันในระดับโลกว่า
กลไกประชารัฐเป็นรากฐานที่ท าให้คนในสังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  คือองค์กรพัฒนาแห่งประชาชาติ 
 
หลักการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของประเทศไทย 
 การก ากับดูแลองค์ภาครัฐการ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) เป็น
หลักการสากลที่ได้ถูกอ้างถึงครัง้แรกในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เรื่อง “Sub -Sahara Africa 
from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึงความส าคัญของการมี Governance และการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงได้อธิบาย
เกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล๑๔ ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้ อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาระรับผิดชอบ กรอบ ตัวบท กฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนา ความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสาร” ต่อมากองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund) ท าการศึกษา และวิเคราะห์การให้ประเทศต่าง ๆ กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พบว่า 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศคือการที่ประเทศนั้นมี Good 
Governance ต่อจากนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ Governance ได้รับการถ่ายทอดผ่าน หน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมส าหรับ เอเชียและแปซิฟิ กแห่ งสหประชาชาติ  (The United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program : UNDP) และ องค์การเพื่ อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co - operation and Development : OECD) เป็นต้น 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและ เอกชนมีความบกพร่องและขาดประสิทธิภาพสูง
รวมถึงการกระท าผิด ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร ประกอบกับใน ปัจจุบันที่สถานการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการบริหารงาน ของราชการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่น และข้าราชการยัง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งใน ระดับโครงสร้าง ระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการดัง
ข้อสรุปต่อไปนี้ 

 ๑. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัด การบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภายนอก 

 ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และค่านิยมที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนรวมถึงการไม่
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของระบบราชการในปัจจุบันจึงส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

                                         
 ๑๓ อรพิณท์ สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่  ๒๐ (มกราคม ๒๕๔๑), หน้า ๓. 
 ๑๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.),คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรร

มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating),              หน้า ๓-๕.     



 
 

๑๔๐๕ 

 ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส บริสุทธ์ิและยุติธรรมอย่าง
แท้จริงท าให้การบริหารจัดการโดยรวมไม่สามารถสนองตอบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ ในขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตและผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได้ 

 ๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงไม่รู้ระบบการ
ปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม ในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐได้ 

 ๕. เกิดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาครัฐเกิดความสูญเสีย ทั้งในแง่
ภาพลักษณ์ งบประมาณ รายได้น าส่งรัฐ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐเป็น
อย่างมาก 
 จากประเด็นปัญหาที่ส าคัญดังกลา่วข้างต้นท าให้ประเทศไทยมีการบงัคับใช้และปรบัแก้กฎหมายต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 
 
ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน 
สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น  

 ๑. การบริหารนโยบาย (Policy)  
 ๒. การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority)  
 ๓. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๔. การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society)  
 ๕. การวางแผน (Planning)  
 ๖. การจัดองค์การ (Organizing)  
 ๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
 ๘. การอ านวยการ (Directing)  
 ๙. การประสานงาน (Coordinating)  
 ๑๐. การรายงาน (Reporting)  
 ๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 
 เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร”                  ที่เรียกว่า 

แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  
 พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น  

 ๑. การบริหารคน (Man)  
 ๒. การบริหารเงิน (Money)  
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
 ๔. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
 ๕. การบริหารการให้บริการประชาชน (Market)  
 ๖. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๗. การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  



 
 

๑๔๐๖ 

 ๘. การบริหารเวลา (Minute)  
 ๙. และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่ เรียกว่า ๙M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้

ความหมาย 
 การให้ความหมายทั้ง ๒ ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” 
และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้
ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดด้วย นอกจาก ๒ ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เปน็แนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า ๓M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป ซึ่ง
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
 นอกจากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นักวิชาการยังให้ความหมายว่า การบริหารการจัดการ หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๕  ซี่งก็มีความสอดคล้องกับความหมายที่ว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายซึ่ งมี ศัพท์บัญญัติ  ว่า รัฐประศาสนศาสตร์  (public administration) และค าว่า                การจัดการ 
(management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให้
ความหมายการบริหารไว้ว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้  

 ๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 ๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
 ๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
 ๔. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
 ๕. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 ๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) จะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๗. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 ๘. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
 ๙. การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
 นอกจากนั้นแล้ว การบริหารถือ เป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผล

ตามต้องการ๑๖ ซึ่งถือเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๗ และมองการบริหารในลักษณะที่เป็น
กระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับการ
น าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๘ ซึ่งมีความสอดคล้องในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ

                                         
 ๑๕ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔), หน้า ๑๓-๑๔. 
 ๑๖ อนันต์ เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๗. 
 ๑๗ ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๗. 
 ๑๘ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘. 



 
 

๑๔๐๗ 

ตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๑๙ โดยมี แบ่งการ
บริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดต้ังหน่วยงานไว้ ๖ ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่หนึ่ง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือการ
บริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ (Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวย
ความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนน้ีเป็นการ
บริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระท รวง กรม หรือเทียบเท่า การ
บริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถ่ิน หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

     ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมีการบริหาร จึงถือได้ว่าการบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว 
ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานการบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า ก าร
บริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการ
บริหาร ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบรหิารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจงึเป็นเรือ่ง
ที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
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บทคัดยอ่ 
 

ผู้น าเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศในการน าทางขององค์การหรือการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการ
บริหารจัดการองค์การ หลักธรรมที่ส าคัญที่สุดที่ผู้น าจะขาดไม่ได้เลย คือ พรหมวิหารธรรมซึ่งหมายถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ 
หรือธรรมของผู้ประเสริฐหรือธรรมของผู้มีอ านาจ และหน้าที่ในการปกครองนั่นเอง  เพราะว่าผู้ปกครองนั้น ถึงจะมีอายุน้อย  แต่
สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นหัวหน้า ให้มีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการคือ (๑) เมตตา คือมีความรักใคร่ปรารถนาให้
ผู้อื่นเป็นสุข (๒) กรุณา คือมีความสงสารคิดช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ (๓) มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข (๔) 
อุเบกขา คือวางตัวเป็นกลาง ในเมื่อช่วยเหลือไม่ได้ดังนั้น คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถ้ามีเมตตาต่อกันและกัน จะไม่มีการฆ่าการ
เบียดเบียนกันเลยถ้ามีกรุณา จะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ถ้ามีมุทิตา จะไม่มีการอิจฉาริษยาต่อกัน ถ้ามีอุเบกขา จะไม่มีค าว่าไม่
เป็นกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเป็นอย่างนี้ สังคมโลกจะมีแต่ความสุข 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ยุคโลกาภิวัตน์ 
 
Abstract 

Buddhist leaders in the principles of globalization requires a compass to navigate the organization and 
application of the principles in the management of organizations. The most important principle of leadership is 
indispensable to the moral virtues. The meditator is instructed to radiate out to all beings in all directions the 
mental states of. These virtues are also highly regarded by Buddhists as powerful antidotes to negative mental 
states (non-virtues) such as avarice, anger and pride.( 1 ) loving-kindness or benevolence ( 2 ) compassion 
(3)empathetic, joy (4)equanimity. So, People in the world or in this society. If you are kind to each other. Will 
not kill the predator if yes, please do. Will not be imposed if there is no jealousy, feelings of pleasure to bland 
if there is no neutrality in this election. When is this. But the world will be happy. 
Keywords: The Buddhist Readership, Globalization 

 
บทน า 

ความสามารถของการเป็นผู้น า เป็นกุญแจส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร แต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีผู้น าที่มี
ความสามารถจะน าพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จได้เสมอไป เพราะอะไร ? ค าตอบก็คือ เพราะผู้น าอาจใช้
ความสามารถที่ตนมีเพียงบางส่วนหรือใช้อย่างไม่เต็มก าลัง ในขณะเดียวกันก็อาจมองไม่เห็นจุดอ่อนที่มีต่อความสามารถเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของตนอย่างชัดเจน จนท าให้ไม่ใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อแก้ไขจุดอ่อนนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้น าอาจมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถส่วนตนมากเกินไป จนลืมพัฒนาความสามารถของคนในองค์กรให้มี ขีดความสามารถในการท างานที่สูงข้ึน ส่งผลให้
องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพราะการท างานให้ประสบความส าเร็จไม่สามารถที่จะท าได้เพียงล าพัง แต่ต้องอาศัย



๑๔๑๐ 
 

ความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในองค์กรเป็นส าคัญ ถ้าต้องการให้องค์กรประสบความส าเร็จ๑สิ่งที่ผู้น าต้องระลึกไว้ในใจเสมอคือ 
ท าอย่างไรจะท าให้บุคลากรในองค์กรท างานได้เต็มก าลังและขีดความสามารถที่เขามีอย่างดีที่สุดประเด็นนี้อาจถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่ง
ของความสามารถของการเป็นผู้น าที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ความส าคัญของความสามารถการเป็นผู้น านั้น ได้แก่  

๑. ความสามารถของการเป็นผู้น า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร น าไปสู่การท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่
วางไว้  

๒. ความสามารถของการเป็นผู้น า เป็นตัวก าหนดความแตกต่างขององค์กรที่ประสบความส าเร็จ กับองค์กรที่ล้มเหลว ซึ่ง
สะท้อนโดยผู้น าองค์กร๒ 

คุณธรรมของนักปกครองนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพราะในการบริหารงานต่างๆ นั้นความส าเร็จทั้งปวงที่
จะพึงเกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องคนนั้นกล่าวได้ว่าผู้น าหรือนักปกครองเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อการน าไปสู่ผลส าเร็จในการบริหารงาน เพราะผู้ปกครองนั้นเป็นศูนย์รวมแห่งการรวมพลังของบุคคลในองค์กรเป็น
แกนกลางที่จะใช้อ านาจหรืออิทธิพลในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานงานกัน เพื่อที่จะท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยดี ทั้งนี้คุณภาพและความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้น าย่อมมีส่วนส าคัญและมีความใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบัน
และมีผลสะท้อนต่อผลงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานขององค์การแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก  ผู้ปกครองหรือผู้น านั้นจึงเปรียบเสมือนหนึ่ง
ว่าเป็นแกนกลางหรือหลักชัยในอันที่จะให้การด าเนินงานของผู้ตาม ตลอดจนผลงานส่วนรวมขององค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายไปได้ด้วยดี  

องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้ปกครองที่ดีนั้นคือคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปกครองหรือผู้น านั่นเอง เปรียบเสมือนในฝูง
โคแต่ละฝูง ย่อมมีโคที่เป็นผู้น าฝูงและฝูงโคนั้นย่อมเดินตามโคหัวหน้านั้นฉันใด ในหมู่มนุษย์ย่อมต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น าหมู่คณะ และ
หมู่คณะนั้นย่อมด าเนินตามผู้น าของตนฉันน้ัน ผู้น าในหมู่มนุษย์เราสมมตุิเรยีกกันว่านักปกครอง จะเป็นนักปกครองระดับใดก็ตามถือ
ว่ามีหน้าที่เป็นผู้น าสังคมในระดับของตนทั้งสิ้น และจัดว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในสงัคมนั้นๆ อาจน าสงัคมของตนให้เจริญก้าวหน้าโดย
ไม่หยุดยั้งก็ได้ อาจน าสังคมของตนให้ถึงความวิบัติล่มจมก็ได้ ทั้งนี้อยู่ที่มโนธรรมส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมรวมไปถึงนโยบาย
และวิธีการที่ผู้น านั้นจะน ามาปกครองหรือบริหารหมู่คณะของตน  นี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนักปกครองผู้มีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณเป็นหลักปฏิบัติน้ัน มีปฏิปทาหนักแน่นในคุณธรรมจรรยาบรรณแล้ว ย่อมท าหน้าที่ในการปกครองได้เป็นอย่างดี และ
สามารถยกระดับฐานะของตนให้สูงข้ึนได้เรื่อยๆ ทั้งจะสามารถน าสังคมที่ตนปกครองอยู่ให้เกิดสันติสุข ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป
ได้ด้วย ดังพุทธพจน์แสดงถึงความส าคัญของผู้น าในราโชวาทชาดกว่า 
 

“เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อโคผู้น าฝูงว่ายคด ดังนี้ โคทั้งหลายก็ว่าย
คดไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมุติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่
เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็
ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขทั่วกัน ถ้าโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง เมื่อโคผู้น าฝูงว่ายข้าม
ตรงอย่างนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายตรงไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติ
แต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรมประชาชนนอกนั้นก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมไปตามโดยแท้ 
ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทั่วกัน”๓ 

                                                
๑อ้างถึงใน Topping, P.,Management Leadership, (New York, NY: McGraw-Hill 2001), p. 79. 
๒เรื่องเดียวกัน. 
๓ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๔-๖๓๗/๑๔๙ 



๑๔๑๑ 
 

 
จากพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้น าถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญในการน าสังคม ถ้าผู้น าและนักการเมืองมีคุณธรรมเป็นหลักใน

การบริหารประเทศแล้ว ปัญหาต่างๆ ทั้งทางการเมือง รวมทั้งปญัหาเศรษฐกจิคงได้รับการแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ชาติทั้งหลาย มี
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกและเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนหลายช้ัน มีประเทศชาติของเราและของเขา มีที่เป็นฝ่ายของตัวและฝ่ายที่
เป็นฝ่ายศัตรู เพราะฉะนั้น ความคิดทางรัฐศาสตร์จึงมุ่ง ให้เราได้ ให้เราเหนือ ให้เราชนะ และให้ฝ่ายอื่นไม่ต้องเจริญงอกงาม ก็จะมี
วิธีท าอย่างไรจะให้รัฐอื่นอ่อนแอ เรื่องส าคัญในการที่จะน าประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ก็คือ ท าอย่างไรจะช่วยท าให้
ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความเพียรพยายาม ในการสร้างสรรค์โดยไม่ประมาท ถ้าท าได้อย่างนี้ นั่นคือความส าเร็จของผู้น า ที่ควร
ยกย่องอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการทราบถึงการปฏิรูปการเมืองต่อพฤติกรรมและคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองและการเมืองไทย๔ 

 
สรุปความได้ว่า ในระดับผู้น าหรือนักปกครองหรือนักการเมืองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานส าหรับคนทั่วไปอยู่แล้ว จึง

ไม่จ าเป็นต้องพูดถึงอีก เมื่อพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้น าหรือนักปกครองแล้ว จะหมายถึงการด าเนินชีวิต ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ 
และสติปัญญาของผู้ทีจ่ะไปบรหิารบ้านเมืองหรอืเปน็ผู้น าหรือเป็นนักปกครองของประชาชน เป็นผู้ที่จะพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่
ความเจริญงอกงามและสันติสุข๕ 

 
ความหมายของภาวะผู้น า 

ผู้น า (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีศิลป บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือบุคคลทั่วไป สามารถชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่
ต้องการได้ ส่วนความเป็นผู้น า (Leadership) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารทุกคนควรเป็น
ผู้น า และมีภาวะผู้น า แต่ผู้น าไม่สามารถเป็นผู้บริหารที่ดีได้ทุกคน เพราะผู้บริหารต้องมีทักษะ มีความสามารถในหน้าที่ของผู้บริหาร
ด้วย 

ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากเพราะภาวะผู้น าก็คือความเปน็ผู้น าหรือการเป็นผู้น าและได้มี
ผู้ให้ความหมายค าว่า ‘‘ภาวะผู้น า’’ แตกต่างกันโดยข้ึนอยู่กับผู้ให้ความหมายจะยึดอะไรเป็นเกณฑ์ ภาวะผู้น าเป็นการใช้อ านาจ
อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจให้คนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ และค าสั่ง เป็นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น๖ 
ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ใช้อิทธิพลให้บุคคล หรือกลุ้มบุคคลใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายใน
สถานการณ์หนึ่ง และสรุปว่ากระบานการภาวะผู้น า (leadership) เป็นความสัมพันธ์ของผู้น า (leader) ผู้ตาม (follower) และ
สถานการณ์ (situation)๗ซึ่งเขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้ L = f  (l,f,s) 
ภาวะผู้น าคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูต้ามและต้องได้รบัผลเกินเป้าหมายที่ก าหนด 
ทัศนคติ ความเช่ือ ความเช่ือมั่น และความต้องการของผู้ตามต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ าไปสู่ระดับที่สูงกว่า๘ความเป็น
ผู้น าย่อมหมายรวมไปถึงการท าหน้าที่ส าคัญๆเช่น 
                                                

๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓. 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๔๘), หน้า 

๕๕. 
๖Tennenbaurn, R. Leadership and organization: A behavior sclence  opproach. New York: MoGraw-Hill. (1959).p. 24. 

๗Hersey, P.B.,& Blanchard,K.H. MAanagement of organizational behavior:Utilizing human resources. (1982).  p. 94. 
๘Bass.B.M. Transformational leadership: lndustial Militaryand edncational impact. MahwahNJ:Lawrence Erlbaum 

associates. (1998).p. 29.  



๑๔๑๒ 
 

  ๑. ริเริ่มสร้างสรรค์การกระท า 
  ๒. ช้ีแนะและกระตุ้นกลุ่มรวมทั้งมอบหมายอ านาจความรับผิดชอบและยอมรับกัน 
  ๓. คลี่คลายและขจัดข้อขัดแย้งของกลุ่ม 
  ๔. จัดหาข้อมูลข่าวสารที่พึ่งประสงค์ 
 โดยมองว่าการพัฒนาผู้น าคือการพัฒนาความสามารถทั่วไปอันท าให้คนสามารถกระท าหน้าที่ได้ผลในสถานการณ์หลายๆ
แบบที่แตกต่างกันสิ่งส าคัญที่สุดคือการพัฒนาความรู้ทักษะทัศนคติความเข้าใจตลอดจนจิตส านึกถึงความรับผิดชอบด้วยความ
ตระหนักและเต็มใจ๙ 
 ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้เป็นหัวหน้าใช้เพื่อให้มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจลูกน้องเน้นสาระส าคัญคือความสามารถของหัว
หน้าที่จะต้องบากบั้นฝ่าฟันอุปสรรคในการเข้าสู่เป้าหมายซึ่งย่อมต้องข้ึนอยู่กับบุคลักภาพของหัวหน้าเป็นส าคัญ ๑๐ผู้ที่มีบุคลิกภาพ
ดีเด่นโดยมีความสามารถในท้องถ่ินนั้นๆด้วยเหตุนี้เองสถานการณ์จึงเป็นตัวหนึ่งซึ่งผลักดันให้สมาชิกของกลุ่มบางคนกลายเป็นผู้น า
และบางคนกลายเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามส่วนประกอบที่ท าให้บุคคลกลายเป็นผู้น าได้น้ันเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจ าตัวอีก
ด้วยเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความยุติธรรมความโอบอ้อมอารีและความเสียสละซึ่งสามารถแบ่งผู้น าชุมชนออกเป็น๒ ประเภทได้แก่ 
 ๑. ผู้น าแบบทางการ (Formal Leader) ได้แก่ผู้อ านาจโดยได้รับการคัดเลือกของทางราชการต่างๆเป็นผู้เข้าไปด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้งได้แก่ก านันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรก านันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบลครูประชาบาลพัฒนากรคณะกรรมการ
สภาต าบลและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นต้น 
 ๒. ผู้น าแบบไม่เป็นทางการ (Informal Leader) ได้แก่บุคคลที่ชาวบ้านเคารพยกอย่างเป็นผู้มีความสามารถท าให้ชาวบ้าน
เคารพเช่ือฟัง 
 นอกจากนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าชุมชนว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนในชุมชนยกย่องนับถือเป็นผู้ที่สามารถ
ชักจูงและก่อให้เกิดแรงศรัทธาในกลุ่มเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้อื่นมี
ความคิดริเริ่มทันต่อเหตุการณ์ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีการศึกษาดีมีแนวความคิดอันเป็นประชาธิปไตยนอกจากคุณสมบัติ
เฉพาะตัวข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันเช่นนี้แล้วอาจจะเป็นผู้มีฐานทางสังคมด้านอื่นๆประกอบอีกด้วยเช่นเป็นผู้มั่งค่ังเป็น
เจ้าของที่ดินมีต าแหน่งที่สืบต่อกันมาหรือได้รับต าแหน่งต่างๆในปัจจุบันเช่นต าแหน่งทางการเมืองต าแหน่งทางศาสนา๑๑เป็นต้น 
 ผู้น าคือบุคคลที่สามารถชักจูงให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจท าให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นในตนเองสามารถช่วยคลี่คลาย
ความตึงเครียดต่างๆลงได้และน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายต้ังใจไว้๑๒ 
 ผู้น าในเชิงปฏิบัติคือเป็นผู้ที่บริหารงานของกลุ่มโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการจูงใจการริเริ่มการประนีประนอมและ
การประสานงานส าหรับการศึกษาของกลุ่มพฤติกรรมนั้นจะเน้นความส าคัญของภาวะหน้าที่ของผู้น าเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเป็น
ส่วนใหญ่พฤติกรรมของผู้น าด าเนินไปได้ก็โดยอาศัยอ านาจหน้าที่และอ านาจบารมีเป็นเครื่องมือทั้งในลักษณะที่เป็นแบบพิธีการ  
(Formal) และไม่เป็นพิธีการ (Informal) ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้๑๓ 
อีกประการหนึ่งภาวะผู้น ามี๒ ระดับคือ 
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๑๔๑๓ 
 

 ๑. ค าจ ากัดความในเชิงทฤษฏีหมายถึงการที่ผู้น าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆเพื่อ
ปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. ค าจ ากัดความเชิงปฏิบัติการหมายถึงการที่ผู้น าท้องถ่ินได้แก่ก านันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจ าต าบลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าต าบลเป็นต้นท าหน้าที่ส าหรับการอ านวยการจูงใจริเริ่มประนีประนอมและประสานงานโดยอ านาจหน้าที่และอ านาจบารมี
เป็นเครื่องมือในลักษณะที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้๑๔ 
 หลักการพัฒนาชุมชนที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในการด าเนินงานพฒันาชุมชนก็คือการใช้ประโยชน์จากผูน้ าท้องถ่ินเนื่องจากผู้ท้องถ่ิน
มีคุณลักษณะหลายประการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทางพัฒนาชุมชนเช่นเป็นมีความรู้เป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนักถือจะท าอะไรก็
มักจะมีคนท าตามเป็นที่พึ่งของผู้อื่นและที่ส าคัญต้องเป็นที่ผู้พิจารณาท าความเข้าใจยอมรับสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้าใจง่ายและยอมรับไป
ปฏิบัติสามารถชักจูงชาวบ้านให้ร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตนเองได้และได้ให้เหตุผลความจ าเป็นหลายประการที่ท าให้สังคมต้องมี
ผู้น าและผู้ตามคือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ย่อมไม่เทา่กันในความสามารถความสวยงามความเฉลยีวฉลาดคนหนึ่งอาจเหนือกว่าอีกคน
หนึ่งคนที่เหนือกว่ามักจะได้เป็นหัวหน้าหรือผู้น าความเหนือกว่าน้ันอาจเนื่องมาแต่ก าเนิดหรือเพราะการฝึกฝนในภายหลังและการมี
ผู้น านั้นมีประโยชน์ต่อสังคมมาก เช่นผู้ช่วยน าทางที่ถูกต้องเพราะเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเห็นการณ์ไกลผู้น าช่วยให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะช่วยให้คนในสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยราบรื่นไม่ปั่นป่วน๑๕ 
 อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้น าคือการกระท าที่สามารถจูงใจโดยมีเหตุผลต่างๆเพือ่ชักจูงให้ผูอ้ื่นคล้อยตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๖หลักเกณฑ์ ๓ประการส าหรับการมีภาวะความเป็นผู้น าเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีความสามารถที่จะระดมทรัพยากรท้องถ่ินเช่นแรงงานเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา 
 ๒. เป็นผู้มีความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรจากภายนอกเพื่อน ามาเสริมสร้างทรัพยากรภายในท้องถ่ิน 
 ๓. มีความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ันเพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางของคนในชุมชน๑๗ 
 
 สรุปความไดว่้าลักษณะของความเป็นผู้น าหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าใช้บุคคลอื่นมี
ความกระตือรืนร้นเต็มใจท าในสิ่งที่เขาต้องการการแสดงออกถึงความกล้าแสดงความคิดเห็นมีมนุษย์สัมพันธ์มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมเปิด
โอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยใช้การชักชวน จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ความต้องการของตนได้ด้วยความเต็มใจ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ 
 
รูปแบบในการเป็นผู้น า 

เมื่อกล่าวถึงผู้น า คนส่วนใหญ่จะคิดถึงภาพของผู้ที่มีอ านาจ มีต าแหน่งใหญ่โต มีอิทธิพล ต่อผู้อื่น ผู้น าที่ยิ่งใหญ่สามารถสั่ง
การได้ หรือเดินตามในทิศทางที่ผูน้ าก้าวเดินหรอืก าหนดให้ ผู้คนเกรงกลัว ต่างกับผู้น าอีกแบบ ซึ่งเป็นผู้น าที่ดีจนไม่ค่อยได้กล่าวขวัญ
ถึง เช่น พระพุทธเจ้า พระโมฮัมหมัด พระเยซู เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผู้น าทางสติปัญญา ซึ่งถึงแม้จะพ้นยุคสมัยไปแล้ว ผู้คนก็ยังน าค าสั่ง
สอนมาปฏิบัติกันจนถึงยุคปัจจุบัน 

                                                
๑๔ประภาศรีพิทักษ์สินสุข , การเข้าร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบท  : ศึกษากรณีโครงการสุพรรณบุรี , สารนิพนธ์ร.ม.,

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒), ๑๑-๑๒. 
๑๕ทวีทิมข า, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๗๒. 
 
๑๖Boone Louis E. and David L. Kurtz, Contemporary Business, 8thed.(Orlando.The Dryden, 1996),p 210. 
๑๗Esman, M.J. and N.T. Uphoff, Local Organization. Ltchaca : Conell University Press, 1984), p 247. 



๑๔๑๔ 
 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการบริหาร ผู้น ายังคงเป็นความคาดหวังสูงสุดในการแบกรับภาระ น าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ แต่ทว่า บทบาทผู้น าในยุคของพระนเรศวรมหาราชกับผู้น าของวันน้ีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ 
หากผู้น าคนใดยังผูกขาดการตัดสินใจ ไม่ยอมสร้างการมีส่วนร่วม ก็ยากที่จะน าพาองค์กรหรือประเทศอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และที่
ส าคัญไปกว่าน้ันก็คือ ผู้น ายุคนี้ต้องท างานเชิงรุกเพื่อสร้างความได้เปรียบอยู่เสมอดังนั้น ถ้าจะกล่าวถึงรูปแบบของการเป็นผู้น านั้นมี
อยู่ ๓ แบบ ดังนี้ 
 ๑. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leadership) คือการที่ผู้น าใช้วิธีการออกค าสั่งบังคับบัญชาและควบคุมกลุ่มผู้น า
ดังกล่าวจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆเป็นส่วนมากส่วนการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มมีน้อยมากผู้น าจะ
เป็นผู้ก าหนดนโยบายวางแผนแนะน าและควบคุมการด าเนินการให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มเพื่อความส าเร็จความสัมพันธ์ทางด้าน
สถานภาพในฐานะที่เป็นผู้น ากลุ่มของสมาชิกมีการควบคุมอย่างเข้มงวดกวดขันดังนั้นท าให้สมาชิกเกิดความรู้สกึเกรงกลวัผู้น าอีกด้วย
ผู้น าจึงเป็นผู้คุมอ านาจในกลุ่ม 
 ๒.ผู้น าแบบประชาธิปไตย(Democratic Leadership) คือผู้น าที่มีลักษณะตรงข้ามกับผู้น าแบบอัตตาธิปไตยกล่าวคือเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นหรือค าแนะน าต่างๆและมีส่วนร่วมกับสมาชิกในการตัดสินใจก าหนดนโยบายตลอดจนการ
วางแผนและประสานงานในการด าเนินงานของกลุ่มให้เกิดประสิท ธิภาพสูงสุดในขณะเดียวกันผู้น าแบบประชาธิปไตยบางคน
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดภายในกลุ่มโดยอาศัยความคิดเห็นจากกลุ่มต้องการให้สมาชิกมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผู้น าในลักษณะนี้จะใช้อ านาจหน้าที่ร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม 
 ๓. ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissier-Faire Leadership) คือผู้น าที่มอบหมายปัญหาทุกอย่างให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มบางครั้งก็
ก าหนดให้สมาชิกเป็นผู้วางวัตถุประสงค์และวางแผนต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยการเป็นผู้น าในลักษณะนี้จะมี
ประสิทธิภาพในบางสถานการณ์เท่านั้นเช่นในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานผู้น าลักษณะนี้อาจจะก่อให้เกิด
ความยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบในกลุ่มหรือองค์การได้เพราะผู้น าปล่อยให้สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้มีบทบาทและมีเสรีภาพเต็มที่ในการ
ตัดสินใจและการด าเนินงานในกลุ่ม๑๘ 
 ความสามารถในการน าหรือภาวะผู้น า เป็นคุณสมบัติหรือทักษะส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่สามารถสร้างขึ้นได้ หากได้รับการ
พัฒนาฝึกฝน ผู้น าที่เราพบเห็นกนัอยู่ทุกวันน้ีอาจจะไมม่ีความสามารถในการน าที่ดีพอก็ได้ จึงท าให้เกิดปัญหาข้ึนมากมายทั้งในระดับ
องค์กรและในระดับประเทศ พูดง่าย ๆ ก็คือ คนที่ท าหน้าที่เป็นผู้น า (leader) นั้น ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเพียบพร้อมซึง่คุณสมบัติ 
และการสามารถในการน า (leadership) เสมอไป แต่ในทางตรงกันข้าม ใครที่มีภาวะผู้น า(leadership) เขานั้นแหละมีความพร้อม 
และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะท าหน้าที่เป็นผู้น า (leader)๑๙ 
 อย่างไรก็ตาม ความหมายทั่วไปของผู้น าที่ประสบความส าเร็จในกระแสของความเปลี่ยนแปลงคือ ผู้ที่จูงใจคนอื่นให้ท าบาง
สิ่งบางอย่างให้ส าเร็จโดยการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการบรรลุเป้าหมายน้ัน และผู้น ายังต้องเป็นผู้ช้ีให้เห็นวิธีการที่จะท างานน้ันให้
ส าเร็จอีกด้วย ความหมายที่ลึกของผู้น าน้ัน มิได้จ ากัดอยู่แค่เพียงการก าหนดเป้าหมาย หรือการก าหนดการปฏิบัติ วาเรน เบนนิส 
ผู้สอนภาวะเรื่องผู้น าที่มหาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอเนีย กล่าวว่าพื้นฐานของภาวะผู้น า คือ ความสามารถในการเปลี่ยนกรอบความคิด
และจิตใจของผู้อื่น ซึ่งก็คือผู้น าพาคนอื่นไปให้ถึงเป้าหมายโดยการช่วยให้เขามองโลกด้วยมุมมองที่ แตกต่างไปจากเดิมตาม
ความหมายที่กล่าวโดยเบนนิส ผู้น ามีความหมายครบคุมกว้างขวางมากกว่าการมีต าแหน่งใหญ่โตในองค์เท่านั้น๒๐ 

                                                
๑๘จีรพรรณกาญจนะจิตรา, รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
๑๙ประพันธ์ ผาสุกยืด, ทางเลือก ทางรอด, (กรุงเทพมหานคร: เอเอาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับบลิเคชั่น, ๒๕๔๑),หน้า ๘๗. 
๒๐ทิชี่.โนเอล เอ็ม, กลไกสร้างภาวะผู้น า (ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ แปล), (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๔๒), หน้า ๖๐. 



๑๔๑๕ 
 

 การที่องค์กรหรือหน่วยงานจะอยู่รอดหรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กับบุคคล ๒ ประเภท คือ ผู้น าที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า ซึ่งเรียกว่า
ผู้น าหรือผู้บริหาร โดยท าหน้าที่ เป็นผู้บริหารองค์กรหรือผู้น าองค์กร และอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ปฏิบัติ โดยทั่วไปเรียกว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้บริหารหรือผู้น าเรียกว่า ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารกับผู้มอี านาจเป็นคนคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนก็ได้ ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมที่แสดงออก ความแตกต่างของผู้น า (leader) กับผู้บริหาร (administrator) สามารถแยกแยะได้คือ ผู้น าเป็นผู้มี
พลังอ านาจสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้ท าตามโดยอาศัยคุณงามความดีที่เรียกว่า ‘‘พระคุณ’’ โดยไม่ต้องมาด ารงต าแหน่งเหมือน
ผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารเป็นผู้ต าแหน่งและมีอ านาจตามกฎหมายจึงเป็นผู้ ‘‘พระคุณ’’ถ้าผู้ใดมีทั้งพระคุณ และพระเดชแล้ว ผู้น ากับ
ผู้บริหารจึงจะเป็นคนเคนเดียวกัน๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป..,หน้า 97) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
อ านาจตามที่ตนได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป โดยรับผิดชอบหน่วยงานตามระเบียบแบบแผน มีอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นได้บัญญัติไว้ ส่วนผู้น าเป็นบุคคลที่สามารถจูงใจบุคคลในองค์กร ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยเกิดจากการศรัทธา เลื่อมใส ผู้น าเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลดี ที่จะท าให้องค์กรด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ต้องการ๒๒ ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงปรากฏใน 
๒ ลักษณะ  

ประการแรก ภาวะผู้น าที่เป็นทางการ (formal leadership) จะเกิดข้ึนเมื่อผู้บริหารเป็นผู้น า โดยการอ านาจหน้าที่ที่เป็น
ทางการ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งบริหารที่มีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะใช้ความเป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ ในความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารบางคนจะมีความเข้าใจที่ดีต่ออ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารเหล่าน้ีจะเป็นผู้น าที่ดี  

ประการท่ีสอง ภาวะผู้น าที่ไม่เป็นทางการ (informal leadership) จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการ
สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ พวกเขาสามารถกลายเป็นผู้ น า 
โดยความดึงดูดส่วนบุคคลของพวกเขาได้๒๓ องค์กรที่ประสบความส าเร็จมีลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากองค์กรที่ไม่
ประสบความส าเร็จคือ ความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนผู้น าที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดข้ึนกับองค์กรธุรกิจเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น องค์กรของรัฐ องค์กรทางการศึกษา วัด มูลนิธิ และองค์กรอื่น ๆ ก็ต้องประสบปัญหาอย่างเดียวกันได้ ๒๔ ดังนั้น 
การศึกษาภาวะผู้น าจึงได้มีการกล่าวถึง และหาค าตอบในอดีตตลอดมาแต่เพิ่งจะมีการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นตรวจสอบภาวะผู้น าที่
มีประสิทธิผล โดยพยายามที่จะอธิบายในเรื่องคุณลกัษณะ (traits) ความสามารถ (abilities) พฤติกรรม (behaviors) ที่มีของอ านาจ 
(source of power) หรือลักษณะของสภาพการณ์ (situation) ที่ท าให้ผู้น าสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ตามในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม๒๕ 
 

สรุปความได้ว่า รูปแบบการเป็นผู้น าคือ ผู้น าตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้น าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) และมีอ านาจ
บารมี (Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะที่เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) เกิดพลังร่วมของกลุ่มในการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจนี้ได้มาจาก กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ ดังนั้น 

                                                
๒๑คุณวุฒิ คนฉลาด,หลักการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑. 
๒๒ธร สุนทรายุทธ, (ม,ป,ป,) หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๙๗. 
๒๓สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕๘. 
๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๓. 
๒๕Yuki,G.A. Leadership in organization. New york: Prentice-Hall. (1989). p. 72. 



๑๔๑๖ 
 

ผู้น า คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มในอันที่ก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มนั้นเอง 
 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ 

ส าหรับผู้น าจากมุมมองทางพุทธศาสนาค าว่า "ภาวะผู้น า" ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
นิยามไว้ว่าดูแล, คุ้มครอง, และบริหาร๒๖  ซึ่งความหมายของค านิยามดังกล่าวกว้างขวางมากจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนกันใน
ระดับมหาวิทยาลัย และมีค ากล่าวกันมาว่า "ศาสตร์ที่เรียนไม่รู้จบ"  คือ รัฐศาสตร์การปกครอง  เพราะการปกครองมันเป็นไปได้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวมันเอง แต่ความจริงนั้น การปกครอง คือกระบวนการอย่างหนึ่งของสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์เมืองหรือ
สัตว์สังคมรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ  

จากจุดเริ่มต้นของสังคมคือครอบครัวไปจนถึงสังคมพลโลก และโลกที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี้เอง จึงเป็นปัญหาที่
ตามมาทั้งในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อมีปัญหา ก็หมายความว่า ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดข้ึนแล้ว 
การคิดแก้ไขปัญหาจึงต้องมีข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่เนื่องจากปัญหามันมีหลายด้านหลายอย่าง วิธีการหรือกฎเกณฑ์ในการแก้ไข
ปัญหาจึงมีมากข้ึนด้วย ดังนั้นกระบวนการทางการปกครองจึงมวิีวัฒนาการมาในหลายรปูแบบ ที่แต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศเลือก
น ามาใช้กัน เราพอจะสรุปได้ในตอนนี้ว่า "การปกครองคือกระบวนการจัดระเบียบของสังคม"เพื่อให้สังคมได้เป็นอยู่กันด้วยสันติสุข 
และมีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดย้ัง เพราะมนุษยชาติมีชีวิตด้วยความหวัง ดังที่จะเห็นได้ว่าไม่ว่าการปกครองระบบใดก็ตาม มักจะ
อ้างถึงความอยู่ดีกินดี และความเจริญก้าวหน้าของประชาชนเป็นที่ตั้งด้วยกันทั้งนั้น 

ค าว่า นักปกครอง  หมายถึงบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ ดูแล รักษา หรือปกป้องคุ้มครอง ความสงบสุขและสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าแก่สังคม  ข้อนี้นักปกครองต้องตระหนักให้มาก ค าขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า "บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข"  ให้แก่
ประชาชนน้ัน  เป็นอุดมการณ์ที่นักปกครองต้องท าให้ส าเร็จ ในการปกครองทุกส่วนทุกช้ันหรือทุกระดับนั้น พอจะแบ่งออกได้เป็น ๒ 
ฝ่ายคือ 

๑. ผู้มีหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งอาจจะเรียกว่า นักปกครองก็ได้ 
๒. ผู้มีหน้าที่รับการปกครอง ซึ่งอาจจะเรียกว่า ผู้อยู่ใต้ปกครอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือการปกครอง ที่พูดกันว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันนั้น เป็น
การพูดที่ถูกต้องแล้ว อันน้ีอยากจะเน้นให้ตระหนักแก่ใจอยู่เสมอ เพราะว่ามีนักปกครองหรือนักบริหารบางคนเข้าใจผิดคิดว่า ตัวเอง
อยู่เหนือการปกครอง  จึงใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ ค าว่า เผด็จการ อิทธิพล อภิสิทธ์ิ ก็เลยเกิดข้ึน ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่
ทั่วไป  เมื่อพูดถึงการปกครองก็ต้องหมายถึง อ านาจ เพราะถ้าไม่มีอ านาจก็ปกครองไม่ได้ เหมือนกับเราจะส่งทหารไปรบทัพจับศึก 
ต้องใช้อาวุธยุทธภัณฑ์จึงจะสู้ได้ ค าว่า อ านาจ ได้แก่ความเป็นใหญ่ ตรงกับค าว่า "อธิปไตย" ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้จัดแบ่งไว้
เป็น ๓ คือ 

           ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ หรือปรารภตนเป็นใหญ่ 
           ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ หรือถือตามเสียงส่วนมาก 
           ๓. ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ หรือถือความถูกต้องเป็นใหญ่๒๗ 
อ านาจการปกครองระบอบหนึ่ง มันอาจจะเหมาะสมกับยุคสมัยหนึ่ง หรือสังคมหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสมัยหนึ่ง  

เราจึงเห็นได้ว่า ประเทศทั่วโลกมีระบอบการปกครองไม่เหมอืนกัน ซึ่งเราจะพูดว่า ของใครดีหรือไม่ดีนั้นยาก เรายอมรับว่าระบบการ

                                                
๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์,๒๕๔๒),หน้า ๔๙๓. 

๒๗ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๕/๔๕๐/๑๒๑. 



๑๔๑๗ 
 

ปกครองมีความส าคัญ แต่ที่ส าคัญที่สุดคือตัวผู้ปกครอง หรือนักปกครอง ต่อให้มีระบอบการปกครองดีขนาดไหนก็ตาม  ถ้าหาก
ผู้บริหาร หรือผู้ปกครองไม่ดี ก็ไม่สามารถ จะบรรลุเป้าหมายของการปกครองได้ ซึ่งจะแยกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑. นักปกครองตนเพื่อผู้อื่น 
๒. นักปกครองผู้อื่นเพื่อตน 

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครเป็นนักปกครองประเภทใด อันนี้ต้องสังเกตติดตามพฤติกรรมของเขา เพราะพฤติกรรมเป็นเครื่อง
เจตนา  สรุปว่า  นักปกครองมีทั้งประเภทดีและไม่ดี  นักปกครองที่ดีต้องเป็นนักปกครองประเภท ปกครองตนเพื่อผู้อื่น  
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า  ผู้จะสอนผู้อื่น ต้องสั่งสอนตนให้ดีเสียกอ่น ผู้ปกครองผู้อื่นจะต้องปกครองตนใหด้ีเสยีก่อน ดังนั้น นักปกครอง
จะต้องมีสิ่งเหล่าน้ี คือ 

           ๑. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
           ๒. มีความสามารถสมควรแก่ต าแหน่ง 
           ๓. มีความประพฤติดี และปฏิบัติชอบ 
ขอยกตัวอย่าง เช่น ท่านที่เป็นก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่างาน อ านาจหน้าที่ของท่านมี อย่างไรบ้าง  

เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้ว ต้องสามารถใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ให้ส าเร็จ ที่ส าคัญคือนักปกครอง ต้องมีศีลธรรม  เมื่อมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว   นักปกครองจ ะต้องฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

           ๑. หูไกล คือ คอยรับฟังข่าวสาร เหตุการณ์รอบด้าน มีข่าวกรองที่ดี 
           ๒. ใจกล้า คือ มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
           ๓. ตากว้าง คือ ต้องเป็นคนมีโลกทัศน์กว้างขวาง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด ารัส เมื่อเสด็จข้ึนครองราชย์ "ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อความ

สงบสุขของประชาชนชาวสยาม"๒๘ นี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และพระองค์ ทรงตั้งอยู่ใน
ทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคง พูดได้อย่างเต็มปากว่า "ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทยเรา มีความสงบสุข แ ละเจริญก้าวหน้า
จนถึงทุกวันนี้  ก็เพราะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมโดยแท้"  จึงเห็นได้ชัดเจนว่า  การปกครองทุกระดับนั้น  จะขาดเสียซึ่ง
คุณธรรมไม่ได้เด็ดขาดและเมื่อพูดถึงคุณธรรมที่จะน ามาใช้ในการปกครองนั้น หลักธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้
มาก แต่จะน ามาเสนอ ดังต่อไปนี ้

๑. พรหมวิหารธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ หรือธรรมของผู้ประเสริฐ๒๙ คือธรรมของผู้มีอ านาจ  และหน้าที่
ในการปกครองนั่นเอง  เพราะว่าผู้ปกครองนั้น ถึงจะมีอายุน้อย  แต่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นหัวหน้า ให้มีพรหม
วิหารธรรม ๔ ประการคือ 

           ๑. เมตตา คือมีความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 
           ๒. กรุณา คือมีความสงสารคิดช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ 
           ๓. มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข 
           ๔. อุเบกขา คือวางตัวเป็นกลาง ในเมื่อช่วยเหลือไม่ได้๓๐ 

                                                
๒๘คณะกรรมการจัดงานสมด๓ชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ ปี, ประวัติศาตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓ พ.ศ.๒๔๗๕-ปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก

เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร๒์๐๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๙. 
๒๙ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๒๘/๒๐๒. 
๓๐ดูรายละเอียดใน ส .มหา. (ไทย) ๑๑/๕๗๕-๕๗๘/๑๔๑. 



๑๔๑๘ 
 

คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถ้ามีเมตตาต่อกันและกัน จะไม่มีการฆ่าการเบียดเบียนกันเลยถ้ามีกรุณา จะไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบกัน ถ้ามีมุทิตา จะไม่มีการอิจฉาริษยาต่อกัน ถ้ามีอุเบกขา จะไม่มีค าว่าไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเป็นอย่างนี้ สังคมโลก
จะมีแต่ความสุข 

๒. สังคหวัตถุ  แปลว่า  ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน๓๑  ท าให้คนในสังคมมีจิตใจผูกพันสมัครสมานสามัคคี
กัน  ท่านเปรียบเหมือนลิ่มสลักหรือน๊อตที่ ขันยึดช้ินส่วนต่างๆ  ของรถเอาไว้ คนในสังคมจะควบคุมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนต้อง
อาศัยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้คือ 

           ๑. ทาน  คือ การให้หรือการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวหรือการแบ่งปัน 
           ๒. ปิยวาจา  คือ การพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยค าอ่อนหวานและค าสัตย์ค าจริง 
           ๓. อัตถจริยา  คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น( สาธารณะประโยชน์) 
           ๔. สมานัตตตา  คือ การวางตนสม่ าเสมอ คือเสมอต้นเสมอปลาย๓๒ 
ถ้าสังคมโลกนี้ มีการให้ทานหรือการเสียสละ จะไม่มีค าว่า "มือใครยาวสาวได้สาวเอา" จะไม่มีการกักตุนโกงราคาสินค้า จะ

ไม่มีค าว่าแย่งชิงผลประโยชน์ ถ้ามีปิยวาจาจะไม่มีคดีหมิ่นประมาทขึ้นโรงข้ึนศาล จะไม่มีการกล่าวร้ายป้ายสีกัน จะไม่มีบัตรสนเท่ห์
โจมตีกันอย่างหยาบคาย ถ้ามีอัตถจริยา จะมีแต่นักพัฒนาและมากด้วยนักสงเคราะห์ ถ้ามีสมานัตตตา  จะไม่มีค าว่าเข้าไม่ถึง
ประชาชน  ทุกคนจะคบหาสมาคมกันได้อย่างสนิทสนมกัน 

๓. เว้นจากอคติธรรม ค าว่า  อคติ แปลว่า  ความล าเอียงหรือความไม่ยุติธรรม  จะน ามาใช้ในการปกครอง ไม่ได้อย่าง
เด็ดขาด เพราะท าให้เสียความถูกต้องเป็นธรรมที่มันมีปัญหาความยุ่งยากในการปกครองทั่วไปนั้น ก็เพราะมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปกครอง อคติ ๔ อย่างนี้ คือ 

           ๑. ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะรักใคร่ หรือ ชอบพอกัน 
           ๒. โทสาคติ ล าเอียงเพราะโกรธ หรือไม่พอใจกัน 
           ๓. โมหาคติ ล าเอียงเพราะโง่เขลา ไม่รู้จริง 
           ๔. ภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัวหรือข้ีขลาด๓๓ 
ถ้าไม่มีฉันทาคติ ค าว่า เลียแข้งเลียขา หรือลูบหน้าปะจมูกจะไม่มี ถ้าไม่มีโทสาคติค าว่ากลั่นแกล้งหรือเลือกที่รักมักที่ชังจะ

ไม่มี ถ้าไม่มีโมหาคติ ค าว่า พิจารณาผิดพลาดหรือขาวเป็นด าก็จะไม่มี ถ้าไม่มีภยาคติ  ค าว่า เกรงกลัวอ านาจอิทธิพลก็จะไม่มี อคติ
ทั้ง ๔ ประการนี้จะน ามาใช้ในการปกครองแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลย 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การปกครองเป็นศาสตร์และศิลป์  ถ้าจะพูดแบบสมัยใหม่ก็ต้องพูดว่ามัน เป็นทั้งหลักการและ
เทคนิค คือ ความส าเร็จจะมากหรือน้อยในการปกครองนั้น เป็นเรื่องที่บอกสอนกันยาก มันข้ึนอยู่กับหลักการ  แนวนโยบายและ
เทคนิคของแต่ละคน  หรือเป็นเอกัตภาพส่วนบุคคล  ดังที่เราจะเห็นได้ว่าบางคนมีการศึกษาสูง แต่น าความรู้มาใช้หรือปฏิบัติสู้คนมี
การศึกษาต่ าไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการปกครองนั้น คงหนีหลักของพระพุทธเจ้าไม่ได้ คือ 

           ๑. ข่มบุคคลที่ควรข่ม ได้แก่ การลงโทษแก่คนที่ท าผิด 
           ๒. ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ได้แก่ การสรรเสริญคนท าดี 
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย ทรงมีพระประสงค์จะก าจัดพระภิกษุผู้ เกื้อยาก (หน้าด้าน) หรือทุศีลและเพื่ออยู่ผาสุข

ของพระภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สรุปว่า  การปกครองต้องมีทั้งการให้คุณและให้โทษ หรือต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ แต่มีข้อเตือน

                                                
๓๑ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๑๔๐/๑๔๑. 
๓๒ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๖๗/๒๒๐. 
๓๓ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๔๖/๒๑๕. 



๑๔๑๙ 
 

จ าว่า ต้องใช้ให้ถูกต้อง และหลักการปกครองโบราณมีอยู่ ๓ ประการ๓๔ ดังนี้สระน้ า หมายถึง ให้ความช่วยเหลือเหมือนลงไปในสระ
น้ าที่ใสสะอาด เป็นที่อาบ ดื่มกิน ให้ความสดช่ืนชุ่มเย็น ต้นยอ หมายถึง การยกย่องให้ขวัญก าลังใจแก่คนท าดี กอไผ่ หมายถึง การ
ลงโทษ แก่คนท าผิด เฆ่ียนตีด้วยเรียวไผ่ เป็นต้น 

 
สรุปความได้ว่า ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปกครองนั้น เพราะเขาใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  คือสามารถน าเอาวิชาการ

มาใช้ได้ผลอย่างรูปธรรม โดยยึดหลักการปกครองเป็นพื้นฐาน ใช้ศิลป์ในการปฏิบัติ เช่น อาศัยหลักจิตวิทยา ปรัชญาและวาทศิลป์  
เป็นต้น  มีการกล่าวกันมาอีกเหมือนกันว่าผู้ที่จะประสบผลส าเร็จในการปกครองนั้น ต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
ผสมผสานกัน คือวางแนวนโยบายการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะในการปกครองนั้นจะทิ้งหรอืละเลยต่อระเบียบแบบแผนหรือ
กฎหมายไม่ได้ แต่บางเรื่องหรือบางกรณีจะใช้แต่กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยด้วย  เราจะเห็นว่า นัก
ปกครองบางคนเคร่งครัดต่อระเบียบกฎหมายดีมาก แต่ไม่ได้น้ าใจจากประชาชนในเขตปกครอง เรียกได้ว่า ไม่เป็นที่นิยมชมชอบของ
คนทั่วไป แต่นักปกครองบางคน คิดแต่จะสร้างความนิยมให้แก่ตัวเองใช้วิชารัฐศาสตร์เรื่อยไปทุกกรณี  หย่อนยานจนเสียหายในด้าน
นิติศาสตร์ กลายเป็นการปกครองชนิดที่เรียกว่า บ้านเมืองไม่มีข่ือไม่มีแป อย่างนี้ก็เห็นๆ กันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหามีอยู่ว่า ท าอย่างไร
จึงจะใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักปกครองทั้งหลายจะต้องศึกษาหาแนวทางปฏิบัติกันต่อไป 
 
 
บทสรุป 

ความจริงข้อหนึ่ งที่ ป ฏิเสธไม่ ได้  คือ ไม่มีองค์กรใดที่ปร าศจากผู้น า ไม่ ว่าจะเป็นองค์กรเพื่ อผลก าไร (profit 
Organizations) หรือองค์กรที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไร (Non-profit organizations) แต่ผู้น าในองค์กรเหล่านั้นมีประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถน้อยแค่ไหนเราก็มิอาจทราบได้ ถ้าลองนึกถึงองค์กรธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งผลของความส าเร็จนั้นมาจากการมี
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ไม่ธรรมดาในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เราจะนึกถึงองค์กรใด ถ้าพิจารณาองค์กรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เราอาจคิดถึง Alfred Sloan ของ GM (General Motors) หรือ John D. Rockefeller ของ Standard Oil หรือ 
Herry Ford ของ Ford Motor Co. หรือ Jack Welch ของ GE (General Electric) หรือ Bill Gates ของ Microsoft และอาจ
รวมถึง Steve Jobs ของ Apple (Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died)๓๕ด้วยก็ เป็ นได้  ซึ่ งผู้ น าเหล่ านี้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรของตนอย่างมากมาย ซึ่งท าให้องค์กรของตนประสบความส าเร็จล้ าหน้าองค์กรอื่นๆ ที่อยู่ใน
ธุรกิจเดียวกันกับตนในยุคที่ตนเป็นผู้น า๓๖ 

ถ้าเราลองพิจารณาผู้น าองค์กรในประเทศไทยที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ เราอาจคิดถึง คุณบุญคลี ปลั่งศิริ ซีอี
โอของชินคอร์ป คุณบุญชัย เบญจรงคกุล อดีตผู้บริหารของ ยูคอม คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการของ เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรแสนล้านของ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด คุณชุมพล ณ ล าเลียง อดีต
ผู้บริหารของ ปูนซิเมนต์ไทย หรือ คุณอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจอสังหารมิทรพัย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้บางคนเป็นผู้บุกเบิกองค์กรตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งกลายเป็นองค์กรที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมเป็นหมื่ น

                                                
๓๔พระพิจิตรธรรมพาที,ประเพณีชีวิตเรื่อง“หลักปกครองศิษย์”, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๕), หน้า ๕๒. 
๓๕Silzer, R. The 21th century executive: innovative practices for building leadership at the Top, Sa Francisco, (CA: 

Jossey-Bass,2001),p. 21. 
๓๖ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, ภาวะผู้น าองค์กรยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๕-๖. 



๑๔๒๐ 
 

เป็นแสนล้านในขณะที่บางคนเปน็ผู้บริหารมอือาชีพ ที่ได้รับการว่าจ้างเข้ามาท างานเพื่อพฒันาองค์กรใหเ้ติบโตมากยิ่งข้ึน ซึ่งถ้าศึกษา
ประวัติของบุคคลเหลา่น้ีให้ดี จะพบว่าบุคคลเหลา่น้ีมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด 

ผู้น าองค์กรธุรกิจทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต่างมีคุณลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่ างกัน ตาม
บุคคลิกภาพ การศึกษาประสบการณ์และพื้นฐานทางครอบครัวของแต่ละบุคคล แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ ความสามารถ
ของการเป็นผู้น า ซึ่งรวบรวมเอาคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนมีมาใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ส าคัญๆ๓๗เช่น 
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง (Transactional and Transformational Leadership) ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน คือ 
ผู้น าแบบเดิมที่ใช้การแลกเปลีย่นโดยรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 
ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกัน ส่วนผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใช้ความสามารถเปลี่ยนความเช่ือ ทัศนคติของ
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกท างานได้บรรลเุหนือกว่าเป้าหมายที่ต้องการ โดยผู้น าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุ้นทางด้าน
ความคิดต่างๆให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความสามารถพิเศษของผู้น า (Charismatic theory) เป็นการกล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้น าที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถด้าน
ทักษะการสื่อสาร ความสามารถที่ท าให้ผู้อื่นไว้วางใจ ความสามารถท าให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุ่งการปฏิบัติ
ให้บรรลุผล แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและเอื้ออาทรแก่ผูอ้ื่น ชอบที่เสี่ยง สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย มีการโฆษณา
ตัวเอง และท าให้การขัดแย้งภายในเกิดข้ึนน้อยที่สุด กระแสในปัจจุบันได้มุ่งให้ความสนใจกับ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)๓๘ 

แนวคิดส าคัญเพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) ซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีได้พยายาม
อธิบายว่า ผู้น าประสบความส าเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันต่อองค์การ ความเคารพนับถือ ความไว้วางใจ ความ
ช่ืนชมในตัวผู้น า การอุทิศตนในการท างาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างไร และยังพยายามอธิบายอีกว่า 
ผู้น าบางคนสามารถน าองค์การหรือหน่วยงานของตนประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไร๓๙ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของ
องค์การในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการลงทุนหรอืด าเนินธุรกจิข้ามประเทศ ท าให้หลายๆองค์การมุ่งสร้างผู้น าที่สามารถบริหารและจัดการ
คนในประเทศที่ไปลงทุนหรือด าเนินธุรกิจ ประกอบกับแนวคิดที่มีอยู่ยังอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างรูปแบบภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) ข้ึน๔๐ 

ดังนั้น ผู้น าเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศในการน าทางขององค์การและการประยุกต์ใช้หลักธรรมใน
การบริหารจัดการองค์การ หลักธรรมที่ส าคัญที่สุดที่ผู้น าจะขาดไม่ได้เลย คือ พรหมวิหารธรรมซึ่งหมายถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
ผู้ใหญ่ หรือธรรมของผู้ประเสริฐ๔๑หรือธรรมของผู้มีอ านาจ และหน้าที่ในการปกครองนั่นเอง  เพราะว่าผู้ปกครองนั้น ถึงจะมีอายุ
น้อย  แต่สังคมยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นหัวหน้า ให้มีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการคือ 

           ๑. เมตตา คือมีความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 
                                                

๓๗มัลลิกา ต้นสอน, พฤติกรรมองค์การ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด. ๒๕๔๔), หน้า๕๔. 
๓๘รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๕๕. 
๓๙Den Hartog, D.N., & Koopman, P.L. Leadership in Organization. Handbook of Industrial, Work, and Organizational 

Psychology: Volume 2 Organizational Psychology. London: Sage.2001: p. 173 
๔๐Den Hartog, D.N., & Koopman, P.L. (2001). Leadership in Organization. Handbook of Industrial, Work, and 

Organizational Psychology: Volume 2 Organizational Psychology. London: Sage. 2001: p. 167 
๔๑ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๒๘/๒๐๒. 



๑๔๒๑ 
 

           ๒. กรุณา คือมีความสงสารคิดช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ 
           ๓. มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข 
           ๔. อุเบกขา คือวางตัวเป็นกลาง ในเมื่อช่วยเหลือไม่ได้๔๒ 
คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถ้ามีเมตตาต่อกันและกัน จะไม่มีการฆ่าการเบียดเบียนกันเลยถ้ามีกรุณา จะไม่มีการเอารัดเอา

เปรียบกัน ถ้ามีมุทิตา จะไม่มีการอิจฉาริษยาต่อกัน ถ้ามีอุเบกขา จะไม่มีค าว่าไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเป็นอย่างนี้ สังคมโลก
จะมีแต่ความสุข นอกจากนั้นแล้วผู้ต้องมีคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักสังคหวัตถุธรรมคือ ธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน๔๓ท าให้คนในสังคมมีจิตใจผูกพันสมัครสมานสามัคคีกัน  ท่านเปรียบเหมือนลิ่มสลักหรือน๊อต
ที่ขันยึดช้ินส่วนต่างๆ ของรถเอาไว้ คนในสังคมจะควบคุมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนต้องอาศัยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้คือ 

           ๑. ทาน  คือ การให้หรือการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวหรือการแบ่งปัน 
           ๒. ปิยวาจา  คือ การพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยค าอ่อนหวานและค าสัตย์ค าจริง 
           ๓. อัตถจริยา  คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสาธารณะประโยชน์ 
           ๔. สมานัตตตา  คือ การวางตนสม่ าเสมอ คือเสมอต้นเสมอปลาย๔๔ 
ถ้าสังคมโลกนี้ มีการให้ทานหรือการเสียสละ จะไม่มีค าว่า "มือใครยาวสาวได้สาวเอา" จะไม่มีการกักตุนโกงราคาสินค้า จะ

ไม่มีค าว่าแย่งชิงผลประโยชน์ ถ้ามีปิยวาจาจะไม่มีคดีหมิ่นประมาทขึ้นโรงข้ึนศาล จะไม่มีการกล่าวร้ายป้ายสีกัน จะไม่มีบัตรสนเท่ห์
โจมตีกันอย่างหยาบคาย ถ้ามีอัตถจริยา จะมีแต่นักพัฒนาและมากด้วยนักสงเคราะห์ ถ้ามีสม านัตตตา  จะไม่มีค าว่าเข้าไม่ถึง
ประชาชน  ทุกคนจะคบหาสมาคมกันได้อย่างสนิทสนมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๔๒ดูรายละเอียดใน ส .มหา. (ไทย) ๑๑/๕๗๕-๕๗๘/๑๔๑. 
๔๓ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๑๔๐/๑๔๑. 
๔๔ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๖๗/๒๒๐. 
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กระบวนการบริหารจัดการเชิงพุทธจากพื้นท่ีนาสู่พื้นท่ีป่า 
The Buddhist management process From the field to the forest 
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บทคัดยอ่ 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญและมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล  พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอยู่
ป่าโดยเฉพาะการอยู่ป่าของพระภิกษุผู้ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม  พระองค์ให้ความส าคัญกับการอยู่ป่าอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพราะพระภิกษุต้องอาศัยป่าเพื่อพัฒนาตนเองให้บรรลุธรรมช้ันสูง  จึงควรมีความกตัญญูต่อป่าไม้ไม่เบียดเบียนป่า
ไม้ การแสวงหาโมกขธรรมนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ดีทั้งกายจิตและปัญญาที่จะอยู่กับป่าอย่างเป็นกัลยาณมิตร บนพื้นฐานของความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยา  แนวทางอนุรักษ์ป่าตามหลักพระพุทธศาสนา เน้นความรักและความเมตตามีความเป็น อยู่อย่าง
พอเพียง มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

ค ำส ำคัญ:  กระบวนการบริหารจัดการ,การจัดการเชิงพุทธ,พื้นที่นา,พื้นทีป่่า 
 
Abstract  

The forest is an important resource and has many benefits. The Buddha praised the forest, 
especially the forest of monks, who also had to study and practice to attain the dharma. He gave priority 
to forestry as a friend. Because the monks must rely on the forest to develop themselves to achieve more 
advanced. Therefore,there should be no gratitude to exploit the forest forest. The pursuit of the Dharma 
requires good qualities, both spiritual and mental, to be with the forest as a moral. Based on ecological 
balance. the guidelines for forest conservation in Buddhist teaching,it emphasizes the persons’ love and 
loving-kindness to be alive sufficiently, have a good vision for nature and not seek the benefits from forest 
resource. 

 

Keyword:  Management process, Buddhist management,Field area,Forest area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๒๕ 

 

บทน า 
ปา่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญยิ่ง หากมีวิธีการจัดการที่ดีมีการปลูกต้นไม้ใหม่แทนต้นเดิมและมีการป้องกัน

การท าลายตลอดจนการรู้จักใช้สอยอย่างรู้คุณค่าป่าก็จะอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ป่าไม้ยังช่วยในการ
รักษาและเสริมความอุดมสมบูรณ์ของผิวดินช่วยควบคุมการดูดซึมและการเพิ่มปริมาณน้ าในดินท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆจนกลายเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งต้นน้ าหล่อเลี้ยง
สรรพชีวิตอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งยังมีประโยชน์ต่อประชาชนในการแสวงหาความสุขทางใจและ
บรรลุอิสรภาพสูงสุดจากความสงบสงบร่มเย็นและความสวยงามของธรรมชาติ เป็นสถานที่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศวิทยาเป็นสถานที่ให้ก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ด้วยความสมบูรณ์ของมนุษย์จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ป่าไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม๑  

ในทางพระพุทธศาสนาการอยู่ป่าเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะส าหรับพระภิกษุผู้ที่ยังไม่บรรลุคุณธรรมช้ันสูง ซึ่งมีความ
เพียรตั้งมั่นว่าตราบใดที่ยังไม่พ้นจากกิเลสาสวะจะไม่เลิกบ าเพ็ญสมาธิ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาโคสิงคสาลสูตรว่า 
         “ป่าน้ีงดงามส าหรับภิกษุผู้กลับจากบิณฑบาต  นั่งคู้บัลลังก์ (นัง่สมาธิ)  ตั้งกายตรงด ารงสติเฉพาะหน้าตั้งใจว่า จะไม่เลกิ
นั่งสมาธิ ตราบใดที่จิตยังไม่พ้นจากกิเลสาสวะไม่ยึดมั่นด้วยอปุาทาน”๒  

อย่างไรก็ตามหากพระภิกษุ โดยเฉพาะพระภิกษุที่ยังไม่บรรลุธรรมช้ันสูง ประสงค์จะอยู่ป่าเพื่อพัฒนาตนให้บรรลุ
คุณธรรมช้ันสูงพระพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดหลักการในการอยู่กับป่าโดยไม่เป็นการท าลายป่าแต่เป็นไปเพื่ออิงอาศัยป่าเพื่อพัฒนา
ตนเองในรูปแบบการอยู่ป่าอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและมีสมดุลย์ดังในพระวินัยปิฎกปาจิตตีย์กัณฑ์แห่งภูตคามวรรค ซึ่ง
กล่าวถึงภิกษุชาวเมืองกาฬวีท าการก่อสร้างได้ตัดไม้เองบ้างสั่งให้ผู้อื่นตัดบ้างพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภท
หนึ่ง จึงทรงบัญญัติปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุที่ท าการเบียดเบียนต้นไม้(ภูตคาม) นอกจากนั้นยังมีกรณีคนกับการเผาป่า
พระพุทธเจ้าทรงปรับอาบัติทกุกฎแก่ภิกษุเผาป่า เรียกว่า อยู่ป่าแต่ห้ามเผาป่า ยกเว้นกรณีที่มีไฟป่าไหม้ลามมาทรงอนุญาตให้จุด
ไฟเผาเป็นแนวป้องกันการลุกลามได้  

นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะอยู่ป่าไว้ในอรัญญสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ใน
ป่า ไว้ว่า๓ 

“ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เป็นผู้ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ป่าโปร่ง และป่าทึบ ๑ 
ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจา
ระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษา อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  ๒) เป็นพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ  
๓) เป็นผู้ปรารภความเพียร มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

จะเห็นได้ว่าโดยหลักการทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอยู่ป่าโดยเฉพาะการอยู่ป่าของพระภิกษุผู้
ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม พร้อมกันนี้พระองค์ยังคงให้ความส าคัญกับการอยู่ป่าอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพราะ
พระภิกษุต้องอาศัยป่าเพื่อพัฒนาตนเองให้บรรลุธรรมช้ันสูง จึงควรมีความกตัญญูต่อป่าไม้ไม่เบียดเบียนป่าไม้ซึ่งเป็นสถานที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมของพระภิกษุผู้อยู่ป่าเพื่อแสวงหาโมกขธรรม โดยต้องมีคุณสมบัติที่ดีทั้งกายจิตและปัญญา ที่จะอยู่
กับป่าอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน บนพื้นฐานของความสมดุลย์ในระบบนิเวศวิทยา   

แนวปฏิบัติและคุณสมบัติของพระภิกษุผู้อยู่ป่าเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพระภิกษุกับป่าไม้ถือเป็นแนวปฏิบัติอันเป็น
จารีตทางพระพุทธศาสนาที่วางไว้ส าหรับพระสงฆ์ที่ประสงค์จะอยู่ในเสนาสนะป่า การอยู่ในเสนาสนะป่าจึงมิใช่เป็นเพียงความ
                                                             

๑ เสน่ห์ จามริก และ ยศ สันตสมบัติ, ป่าชุมชนในประเทศไทย:แนวทางการพัฒนาป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนใน
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,๒๕๓๕ หน้า ๑๓ 

๒ ม. มู. ๑๒ / ๓๘ / ๒๘๙  
๓ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๒ หน้า : ๑๘๗  



๑๔๒๖ 

 

ปรารถนาของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ป่าโดยไม่ศึกษาถึง
ข้อก าหนดอันเป็นแนวปฏิบัติและจารีตทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนามีข้อก าหนดหลักเกณฑ์และจารีตในการ
ปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ที่ประสงค์จะอยู่ป่าอย่างชัดเจน 

จากสถานการณ์พื้นที่ป่าของประเทศไทยที่มปีรมิาณลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้พื้นที่ป่าประเทศ
ไทยลดลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า ประมาณ ๑๓๘ ล้านไร่  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง ประมาณ ๘๑ ล้านไร่๔ ดังแสดงในภาพที่ ๑.๑ เมื่อเป็นเช่นนั้น
รัฐบาลจึงมีมาตรการ ก าหนดให้ภาครัฐได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยได้ประกาศพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์เป็นจ านวนมาก เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเป็นต้นและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการพื้นที่เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่ส่งผลให้พื้นที่ป่ามีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

               
 

                            ภาพที่ ๑.๑ กราฟแสดงพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๕๘๕ 
 

อย่างไรก็ตาม แมร้ัฐบาลจะมีมาตรการ ในการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นทีป่่า ก็ยังพบปญัหาการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้อยูเ่รือ่ยมา ดังภาพที่ ๑.๒  

                                                             
๔ สวัสดิ์  โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,๒๕๔๓. 
๕ ที่มา:ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี ๒๕๕๘ 



๑๔๒๗ 

 

               
              
              ภาพที่ ๑.๒ สถิติคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้กรมป่าไม้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘๖ 

 

ในส่วนของพระสงฆ์ ก็พบว่ายังมีพระสงฆ์ที่เข้าไปตั้งที่พักสงฆ์ในเขตป่า อย่างต่อเนื่อง รวมถึงที่พักสงฆ์ที่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ยังปรากฏว่ามีการด าเนินการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอยู่ เช่น  มีการบุกรุกขยายพื้นที่ 
สร้างพี่พักถาวร หอฉัน ห้องน้ า ตัดต้นไม้เพื่อท าลานปฏิบัติธรรมเป็นต้นจึงส่งผลให้มีการจับกุมรื้อถอนที่พักสงฆ์ต่างๆอยู่เรื่อยมา 
ซึ่งเป็นข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ส่งผลต่อความไม่พอใจต่อพระสงฆ์ ส าหรับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ป่าไม้ และในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความไม่พอใจของพุทธศาสนิกชน ต่อหน่วยงานของภาครัฐในการปฏิบัติต่อศาสนสถานอัน
เป็นที่เคารพบูชาและสร้างข้ึนมาด้วยก าลังทรัพย์ของประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้จ านวนที่พักสงฆ์ที่ไปสร้างในเขตอุทยานและป่าสงวน 
มีประมาณ ๒,๐๐๐ แห่งที่มีการขออนุญาตถูกต้อง โดยภูมิภาคที่พบที่พักสงฆ์ในเขตอุทยานและป่าสงวนมากที่สุดคือ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ที่พักสงฆ์จ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ แห่งที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง๗ หากพระสงฆ์และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ใส่ใจต่อกฎระเบียบหรือด าเนินการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ย่อมประสบกับเหตุการณ์เข้าจับกุมและรื้อถอนศาสน
สถานอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อจิตใจของผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

การแก้ไขปัญหาด้วยการจับกุมพระสงฆ์และรื้อถอนศาสนสถานแม้เป็นการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่ระบุไว้ ซึ่งใน
บางครั้งอาจจะดูรุนแรงไปส าหรับการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ที่มีคนให้ความเคารพศรัทธา หากน าหลักจารีตทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา น่าจะมีส่วนในการช่วยแก้ไขหรือท าให้ปัญหาเบาบางลงได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ด้วยจารีต
นั้นเป็นบรรทัดฐานที่ก าหนดให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวด มีการควบคุมเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน โดยคนในสังคมนั้น 
ซึ่งถือได้ว่าแบบแผนการปฏิบัติที่สิ่งดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม จารีตประเพณีจึงมีลักษณะเป็นข้อห้าม เช่น การห้าม
สมรสกันระหว่างญาติสืบสายโลหิต และขอให้ปฏิบัติ เช่น ต้องช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น จารีตจึงเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่ด าเนิน
สืบ ๆต่อกันมาเป็นเวลาช้านานโดยผู้ปฏิบัติน้ันจะมีความรู้สึกร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติตามเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติ
เช่นเดียวกับกฎหมาย๘ 

                                                             
๖ ที่มา:ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี ๒๕๕๘ 
๗ ที่มา : น.ส.พ.มติชน ฉบับวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๘ มานิตย์ จุมปา. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่หก,กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 

หน้า ๕ และหน้า ๑๗. 



๑๔๒๘ 

 

จารีตประเพณีนั้นมีวิวัฒนามาจากศีลธรรมซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันมีพื้นฐานความถูกผิดที่แตกต่างกัน
เกิดจากมโนส านึกและมโนธรรมของแต่ละคน๙ศีลธรรมนั้นมอียู่ในทุกสงัคมมาอย่างยาวนาน และเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมเช่นเดียวกับกฎหมายแต่อาจมีความแตกต่างอยู่บ้างโดยเฉพาะศีลธรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งเอาความสมบูรณ์ของ
จิตใจเน้นมโนส านึกเป็นหลักส่วนกฎหมายน้ันเน้นรักษาความสงบของส่วนรวมเป็นหลักซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่มโนส านึกเช่นการ
คิดปองร้ายผู้อื่นอยู่ในใจ กฎหมายไม่ถือว่าผิดแต่ทางศีลธรรมถือเป็นเรื่องผิดและเป็นบาปอย่างไรก็ดีศีลธรรมกับกฎหมายน้ันมี
ความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการแห่งกันเป็นต้นว่ามีกฎหมายหลายบทหลายมาตราที่ก าหนดว่าการกระท าที่ขัดต่อ"
ศีลธรรมอันดีของประชาชน"เป็นสิ่งที่กฎหมายไม่รับรู้แต่กรณีนี้ต้องเป็นศีลธรรมที่คนหมู่ยืดถือร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
และต้องเป็นศีลธรรมอันดีด้วย๑๐เมื่อศีลธรรมนั้นได้รับการประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าเรื่อยมาและเกิดความรู้สึกร่วมกันที่ต้องถือ
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันสุดท้ายก็กลายเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติที่เรียกว่า"จารีตประเพณี"ซึ่งสภาพบงัคับส าหรบักรณีที่
มีการฝ่าฝืนคือสมาชิกในสังคมนั้นจะร่วมกันประณามหรือเกิดความรู้สึกเป็นผิดเป็น ช่ัวส าหรับผู้ฝ่าฝืนจารีตประเพณีซึ่งสภาพ
บังคับเช่นน้ีบางทีก็ไม่ชัดเจนกระนั้นจารีตประเพณีเป็นเรื่องอันครอบคลุมทุกมิติของสังคมมากกว่ากฎหมายกฎหมายจึงใช้จารีต
ประเพณีอุดช่องว่างของกฎหมายเช่นที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ครอบคลุมก็ให้เอา
จารีตประเพณีมาใช้๑๑ 

เช่นเดียวกันกับกรณีการน ากฎหมายมาแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือละเมิดกฎระเบียบของที่พักสงฆ์ในเขตป่าไม้ของรัฐ 
ล าพังการใช้กฎหมายอย่างเดียวกับสถาบันทางศาสนาซึ่งเป็นสถาบันที่มีประชาชนเคารพศรัทธามาก ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกทางจิตใจมากเช่นกัน การหันมาให้ความส าคัญกับหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นจารีตที่พระสงฆ์ให้
ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติมาช้านาน โดยที่แนวคิดอันเป็นจารีตทางพระพุทธศาสนานั้นล้วนมีความสอดคล้องเชิงสร้ างสรรค์
ต่อระบบนิเวศของป่าไม้ รวมถึงหลักจารีตทางพระพุทธศาสนายังให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่เบียดเบียน
ท าลายป่าไม้ ซึ่งถือเป็นกรอบปฏิบัติที่จะช่วยให้พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์ในเขตป่าไม้มีความตระหนักรู้และไม่ด าเนินการอันเป็นการ
ละเมิดต่อหลักกฎหมายของภาครัฐ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการบกุรกุป่าโดยได้รับการยอมรับจากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ที่อยู่ใกล้เคียง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและละเมิดกฎหมายอย่างสร้างสรรค์ และหากมีการน าหลักจารีตทาง
พระพุทธศาสนาในการอยู่ป่ามาพัฒนาและรณรงค์ส่งเสริมให้ยึดถือปฏิบัติที่แพร่หลายในหมู่แห่งสงฆ์น่าจะส่งผลดีต่อพระสงฆ์ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะในหลายพื้นที่พระสงฆ์เองก็เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์ป่าซึ่งหลายรูปเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการร่วมอนุรักษ์ป่า  จากปัญหาการบุกรุกป่าจับจองเพื่อการเกษตร การลักลอบตัดต้นไม้ 
การจับสัตว์ป่าและปัญหาไฟไหม้ป่า    บทความนี้ต้องการน าเสนอบทบาทของพระสงฆ์ต่อการน าเอาหลักจารีตที่เป็นแนวปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมและตระหนักรู้อย่างจริงจังต่อการเข้าไปพ านักอยู่ในพื้นที่แห่งป่า ซึ่ง
น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎหมายของภาครัฐ อย่างสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตในพื้นป่าเพื่อพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

 

แนวคดิและหลกัการอนุรกัษป์่าตามแนวพุทธ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ เพื่อความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนศึกษาเอกสารซึ่งสามารถสรุป
ความหมายได้ ดังนี้ 
            การอนุรักษ์ ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมายถึง รักษาให้คงเดิม 

                                                             
๙ อ้างแล้ว,หน้า ๑๓  
๑๐ อ้างแล้ว,หน้า ๑๔  
๑๑ อ้างแล้ว,หน้า ๔-๕  



๑๔๒๙ 

 

            การ อนุรักษ์ตามความหมายวิทยาศาสตร์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการสงวน หรือ
เก็บรักษาทรัพยากรที่หายากเอาไว้ รวมทั้งป้องกันมิให้ทรัพยากรเกิดการสูญเสียในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ๑๒  วิถี พุทธ 
หมายถึงการน าหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) กล่าวว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คือความรู้สึกดีต่อกันระหว่างมนุษย์ พืช สัตว์ 
ทั้งหลาย มีความกตัญญูรู้คุณต่อกันและกัน ดังพุทธสุภาษิตตอนหนึ่งว่า บุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักก้านกิ่ง
ใบของต้นไม้นั้น และต้องเข้าใจกฎไตรลักษณะคือกฎธรรมชาติที่สอนให้รู้การเปลี่ยนแปลง การยุติปัญหา และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นจริงทางธรรมชาติ๑๓  
              ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในการรักษา 
คุ้มครอง ป้องกัน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติ คือ มนุษย์ 
สัตว์ พืชพันธ์ุภายใต้ระบบนิเวศวิทยาที่ยั่งยืน 

พระพุทธศาสนา นับว่าเป็นศาสนาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่อง ป่าไม้ เพราะพระพุทธศาสนา
กับป่าไม้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ชีวิตอยู่ ท่ามกลางป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้ง
หลักธรรมค าสอนก็เกิดจากการหลอมรวม  ผสมผสานจากธรรมชาติการอุปมาสาธกยกเป็นตัวอย่างก็ล้วนแต่อ้างอิงจาก
ทรัพยากรธรรมชาติแทบ ทั้งสิ้น เป็นผลก่อให้เกิดความรักความกตัญญูความส านึกต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่าแท้จริง เพื่อให้ เห็น
แนวคิด หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ป่าไม้ตามพุทธวิธี การคืน
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของไทย 

         การสร้างศาสนวัตถุของพระสงฆ์ส่วนใหญจ่ะมคีวามเกี่ยวข้องกับป่า ถ้าพิจารณาตามหลักพุทธธรรมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
เกิดข้ึน ยิ่งเป็นการดีด้วยซ้ าที่พระสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าแต่มองในแง่อาณาจักรแล้วถือว่าขัดต่อกฎหมาย ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรที่รัฐ
ต้องรักษาคุ้มครอง การที่พระสงฆ์จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าต้องได้รับอนุญาตจากรัฐคือกรมป่าไม้ เสียก่อน เหตุที่มีการห้าม
พระภิกษุสงฆ์สร้างที่พักหรือถาวรวัตถุใดๆ ในสถานที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตนั้นส่วนหนึ่งเป็นค าสั่งของมหาเถรสมาคมที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติที่ห้ามบุกรุกพื้นที่ป่า ในพระวินัยบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติของพระสงฆ์ว่า 
                ๑. ห้ามท าลายเมล็ดพืช หน่อไม้ รากเหง้า เพราะอาจน าไปปลูกใหม่ได้ 
                ๒. ห้ามท าลายต้นไมทุ้กชนิดไม่ต้นใหญห่รอืต้นเล็ก 
                ๓. ห้ามถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะ บ้วนน้ าลายลงใส่ต้นไม้และแม่น้ าล าคลอง 
                ๔. ห้ามขุดดินเพราะอาจท าให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินตายได้ 
                ๕. ห้ามน าน้ าที่มีตัวสัตว์มาเทหรือรดต้นไม้ ต้นหญ้า เพราะอาจท าให้ตายได้ 
                ๖. เวลาจะกรอกน้ าไปใช้ดื่มต้องมีการกรองเสยีก่อน๑๔  

การอนุรกัษป์่าตามแนวคดิของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) 

                                                             
๑๒ เกษม จันทร์แก้ว, ป่าไม้กับการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,๒๕๓๐, หน้า 

๙๘.  
๑๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.๒๕๔๔,หน้า ๒๐. 
 
๑๔  ไพฑูรย์ ปานประชา, แบบเรียนพระพุทธศาสนา ๒. กรุงเทพมหานคร : พรีเมียร์บุ๊คส์จ ากัด,๒๕๔๐.  



๑๔๓๐ 

 

ตามแนวคิดของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)๑๕ ท่านได้กล่าวถึงแนวคิดในการมองธรรมชาติของพระพุทธศาสนาว่า
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้เน้นถึงการพึ่งพาอาศัยกันสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่ดีงามต่อกันระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษยแ์ละมนุษย์ต่อพืชและสัตว์ทั้งหลายความรู้สกึที่ดีงามอย่าหนึ่งได้แก่คุณธรรมทีเ่รยีกว่า“ความกตัญญู”ซึง่ความกตัญญูน้ีไมใ่ช่
มีเฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่ท่านให้มีแม้ต่อสัตว์และพืชทั้งหลายด้วย ที่ส าคัญมองเห็นธรรมชาติ๑๖เป็นเรื่องรื่นรมย์ 
น่าช่ืนชมความงาม และมีความสุขกับธรรมชาติเห็นพืชพันธ์ุมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติเป็นเพื่อนร่วมกฎของธรรมชาติ
อันเดียวกันกับตน จะต้องมีเมตตาไมตรีต่อกันมองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าเกื้อกูลต่อการพัฒนาของมนุษย์ท่าที
เหล่าน้ี จะท าให้พฤติกรรมต่อธรรมชาติแวดล้อม พลิกเปลี่ยนจากความเป็นปฏิปักษ์ที่จะพิชิต ข่มเหง รังแก เอาเปรียบธรรมชาติ
มาสู่ความเป็นมิตร ความเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันด้วยดี พระพุทธศาสนาสอนให้รู้คุณแม้แต่พืช ดังพุทธภำษิตที่มีใจควำมว่ำบุคคล
พึงนั่งหรือนอน ใต้ร่มต้นไม้ใดไม่พึงหักรำนกิ่งต้นไม้นั้น เพรำะว่ำคนประทุษร้ำยมิตร เป็นคนช่ัว อีกอย่างหนึ่งคติในทาง
พระพุทธศาสนาสอนให้มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามน่ารื่นรมย์ และเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุข คติน้ีจะท าให้
เรามีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หรือท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขนอกจากนั้น ธรรมชาติก็เป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นปัจจัยในการฝึกฝนพัฒนาคนของมนุษย์ด้วย หมายความว่าพระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวดล้อมมาใช้
เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการศึกษาคือในการที่จะพัฒนาคนให้มีจติใจเจริญงอกงาม เมื่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงัด ปราศจาก
เสียงรบกวน และกิจกรรมที่วุ่นวาย ท่านเรียกว่า กายวิเวก คือ ความสงัดทางด้านกาย โดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ในป่า ร่มไม้ หมู่ไม้ที่มี
ความสงบมีแต่ธรรมชาติ ก็จะช่วยชักน าจิตใจให้โน้มไปสู่ความสงบด้วย เมื่อจิตใจรู้สึกมีความสงบมีความอิ่มใจ มีความสดช่ืนโน้ม
น้อมไปในทางที่ดี ก็จะท าให้เกิดจิตวิเวก คือ ความสงัดทางจิตตามมา เมื่อจิตใจสงบสงัดไม่มีอารมณ์วุ่นวายใจเข้ามารบกวนแล้ว 
สมาธิก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกฝนพัฒนาย่ิงๆ ข้ึนไปอีก คือจิตที่พร้อมดีอย่างนั้นแล้วไปใช้งาน ในการพินิจพิจารณาให้เกิด
ปัญญาเห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย จึงท าให้จิตใจเป็นอิสระที่เรียกว่าเป็น อุปธิวิเวก คือท าให้เกิดความสงัดจากกิเลสต่อไป
ในที่สุด  ชาวพุทธมองธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ ๒ อย่าง คือ 
  ๑. จากการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธกาล 
  ๒. จากการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวก ที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรและพระวินัย โดยชาวพุทธมี
ทัศนะโดยภาพรวมแล้วนับว่ามีทัศนะอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ๑๗ 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาให้ทัศนะว่าสรรพสิง่มีความเป็นอยู่ข้ึนแก่กันและกันตามทีป่รากฏใน หลักปฏิจจสมปุบาท เป็นการ
ช้ีให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลกระบวนการเกิดข้ึนมีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อธรรมชาติ กล่าวคือปรากฏการณ์
ทั้งหลายในธรรมชาติหรือกระบวนการทาง ธรรมชาติน้ัน ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน จุดนี้เป็นจุดที่ส าคัญและเหมาะกับสภาพที่เป็น
จริง เพราะนั่นหมายความว่า เราสามารถควบคุมสภาพการณ์ทางธรรมชาติได้ โดยการสร้างสภาพเหตุที่เหมาะสมกับสภาพผล
ทางธรรมชาติที่เรามุ่งหวัง และหลีกเลี่ยงการกระท าอันจะน าไปสู่ผลเสีย  พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา สมัยนั้นธรรมชาติแวดล้อม
บริบูรณ์บริสุทธ์ิสะอาด พื้นที่ป่า พันธ์ุไม้ ภูเขา แม่น้ า ดินฟ้าอากาศ สัตว์ป่า สัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
ยังไม่ถูกรบกวนมากนักพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวกมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแน่นไม่ปรากฏ
ว่ามีการส่งเสริมการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการทางวัตถุแก่ตนเองและศาสนาแต่อย่างใด กลับส่งเสริมการ

                                                             
๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒),หน้า 

๑๙๑. 
 

๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). คนไทยกับป่า, กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการองค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓ หน้า ๒๑-๒๖.  
 



๑๔๓๑ 

 

ดูแลรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแก่พุทธบริษัทพระพุทธองค์มีวิถีชีวิตตามแบบอาศัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ประสูติ
จนถึงปรินิพพานอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพด้วยเหตุอย่างนี้ป่าไม้จึงมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาต้ังแต่พุทธกาล
จนถึงปัจจุบันพระพุทธองค์และพุทธสาวกโดยมากจะพ านักอาศัยเสนาสนะป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม หรือเสวยวิมุตติ
สุขป่าไม้ที่พุทธบริษัทควรระลึกถึงซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์และพุทธสาวกในเหตุการณ์ส าคัญๆตลอดพุทธกาล 

จากแนวความคิดเรื่องสถานที่ส าคัญเหล่าน้ีมสี่วนสง่เสรมิให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างอเุทสกิเจดีย์ระลกึพระพุทธองค์
เช่น สร้างวัดศรีมหาโพธ์ิเพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ สร้างวัดพระแท่นดงรังเพื่อระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั้งการจัดพิธีเวียนเทียน
ในวันส าคัญเหล่าน้ีด้วยพุทธศาสนิกชนต้ังแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนิยมปลูกต้นโพธ์ิ ต้นสาละ ต้นไทร ต้นจิก และอื่น  ๆเป็น
พุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆ์ก็เป็นผู้น าในการปลูกป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่าในวันวิสาขบูชาอันเป็นสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาปลูกป่าอันเป็นช่วงฤดูฝนพอดีนอกจากนี้สามารถแนะน าปลูกโดยเน้นต้นไผ่ มะม่วงเพื่อระลึกถึงวัดป่าเวฬุวันกรุง
ราชคฤห์แคว้นมคธ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ วัดป่าอัมพวันกรุงราชคฤห์ที่
หมอชีวกถวายเป็นวัด และป่าโคสิงคสาลวันใกล้หมู่บ้านนาทิกะเป็นป่าที่  พระเถระอาศัยอยู่ประจ าไม่ได้ขาดเพื่อเสวยวิมุตติสุข 
สนทนาธรรมตามกาลอันควร หรือเตรียมที่จะไปประกาศศาสนาในวันรุ่งข้ึน  พระพุทธองค์มีความใกล้ชิดกับปา่ไม้แล้วก็ยังทรงสั่ง
สอนไม่ให้ท าลายและรบกวนพันธ์ุไม้รวมทั้งให้พุทธบริษัทมีความกตัญญูต่อต้นไม้มีปรากฏอยู่หลายแห่งเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม
ปลูกจิตส านึก ถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปห้ามรบกวน และพระสงฆ์
สามารถน ามาประยุกต์ใช้โดยเอาผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งมาห่มต้นไม้ในผืนป่านั้นๆ ในส่วนด้านการศึกษาวิปัสสนาธุระอันเป็น
การศึกษาเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกจิตใจ ถ้ามองป่าไม้อย่างถูกวิธีจะได้ความรู้
จากป่าไม้จะเห็นว่าป่าไม้ช่วยสร้างเสริมคุณภาพของจิตวิญญาณชักจูงไปสู่ความสงบสุขความเมตตาความรู้สึก ความอ่อนโยนอัน
ประณีต ท าให้เกิดสมาธิ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของสังขารมีผลต่อการรู้ทั่วโลกและวิถีชีวิต การอยู่ในป่าไม้ปราศจาก
เสียงรบกวนที่วุ่นวาย ท าให้เกิดความสงบทางกาย(กายวิเวก) เมื่อร่างกายเงียบสงัด จิตใจก็รู้สึกสงบมีความอิ่มอกอิ่มใจท าให้เกิด
ความสงบทางจิต(จิตตวิเวก) เมื่อมคีวามสงบทางกาย ความสงัดทางจิตใจก็ไม่มีอารมณ์มารบกวนพร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้
สูงข้ึนไปพร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของสังขาร ท าให้จิตใจเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะ (อุปธิวิเวก) พระพุทธองค์
ทรงเห็นความส าคัญของปา่ไม้ พันธ์ุไม้และธรรมชาติแวดล้อมอื่นทุก ๆ ด้าน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมการปลูกป่า
ไม้ และการปลูกสรา้งสาธารณประโยชน์อื่น พระสงฆ์สามารถน าความรู้เหลา่น้ีไปเผยแผแ่ก่ประชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมจิตส านึกใน
การดูแลรักษาหรือปลูกสร้างป่าไม้รวมทั้งแหล่งน้ าอื่น ๆ โดยอาศัยพิธีกรรมเป็นแนวทางน าพา การกระท าเหล่านี้ล้วนเป็น
ประโยชน์อันไพศาลต่อมวลมนุษย์ไม่ได้เลือก ช้ัน วรรณะเพศ ศาสนา หรือชาติก าเนิดแต่อย่างใด ใครปรารถนาจะใช้ประโยชน์ก็
ได้แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อสถานที่นั้น ๆ นับได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างสาธารณประโยชน์ สาธารณสถาน ต่อชนรุ่น
หลัง 
 
บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่า 
                         

กระบวนการอนุรักษ์ป่าของพระสงฆ์เป็นการน าวิธีทางศาสนา โดยอาศัยหลักธรรมค าสอนเรื่องความรู้จักบุญคุณกตัญญู
กตเวที และการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยรู้จักประมาณในการบริโภค เป็นต้น มาเป็นหลักพัฒนาจิตใจให้เกิดความส านึกในความ
รักในธรรมชาติการสร้างอุทยานเป็นที่พักเพื่อแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย  นอกจากนั้น อุทยานก็ดี ราช
อุทยานก็ดี ส่วนป่าของบุคคลต่าง ๆ ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าได้กลายเป็นอารามบ้าง วิหารบ้าง มหาวิหารบ้าง ก็ด้วย
จิตส านึกเรื่องบุญบาปหรอืคุณธรรมของท่านผูเ้ปน็เจา้ของอุทยานเหล่าน้ันได้กระท าเปน็ตัวอย่าง และได้กลายเป็นธรรมเนียมการ
สร้างวัดป่าในพระพุทธศาสนามาตราบเทา่ทุกวันน้ี และเนื่องจากพระพุทธศาสนามีพระภิกษุสงฆ์เป็นเสมือนผู้ถือประทีปส่องทาง



๑๔๓๒ 

 

ชีวิต ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทุกอย่าง และในทุกระยะแห่งชีวิตประชาชน พระภิกษุอาศัยความบริสุทธ์ิและการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเป็นแบบอย่าง แล้วสั่งสอนประชาชนให้ละเว้นจากความช่ัว ให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยจิตเมตตา โดยช้ีคุณ
โทษและประโยชน์แก่สังคม และแนะน าวิธีครองชีวิตให้ได้รับผลดีและความสุข ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธศาสนาได้ใช้วิธีการปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดข้ึน ตระหนักในคุณค่า ให้ซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษแห่งการกระท าที่ผิดและ
ถูก ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักของศีล เช่น ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์  ไม่ให้ลักทรัพย์  ไม่ให้ผิดในกาม ไม่ให้พูดเท็จและไม่ให้
ประมาท เป็นต้น เป็นการห้ามมิให้ท าลายและเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัวมนุษย์ด้วย๑๘ 

ในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธรรมชาติแวดล้อม หลักธรรมของศาสนาสอนให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติ
ย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง อาศัยซึ่งกันและกัน  ไม่มีใครอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว ดังค าว่า “น้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า” และในทาง
กลับกัน ป่าก็ต้องพึ่งเสือ เรือก็ต้องพึ่งน้ า แสดงเป็นค าพูดว่า “เสือมีเพราะป่ารก ป่ารกเพราะเสือยัง  ดินดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายัง
เพราะดินดี” ดังนี้เป็นต้นในพระสุตันตปิฎกได้สอน เรื่องความกตัญญูกตเวทีท าให้คนไทยโบราณรู้สึกว่า ธรรมชาติแวดล้อมเป็น
สิ่งมีบุญคุณต่อมนุษย์ จึงสอนกันสืบมาว่า เราอยู่กับต้นไม้ใดอย่าหักรานกิง่ของต้นไม้นั้นเพราะมันมีบญุคุณต่อเรา โดยให้ร่มเงาแก่
เรา ในวนโรปสูตพระองค์ตรัสว่าการปลูกป่าและการักษาต้นน้ าล าธารเป็นบุญกุศล ทั้ งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนการ
อนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยวิธีการปลูกฝังจิตส านึกให้ตะหนักในคุณค่าและความส าคัญของธรรมชาติแวดล้อม ด้วยหลักธรรมกตัญญู
กตเวทีนี้เอง จึงเกิดมีคติในการสร้างพระพุทธรูป “ปางถวายเนตร” เพื่อเป็นการระลึกเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธองค์ได้ประทับ
ยืนเอาพระหัตถ์ขวาทาบบนพระพักต์ซ้าย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธ์ิ ลืมพระเนตรเพ่งดูต้นมหาโพธ์ิ โดย
มิได้กระพริบเป็นเวลา๗วัน มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงร าลกึถึงคุณของต้นมหาโพธ์ิที่ให้ร่มแก่พระองค์ จนได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า๑๙ 

ในด้านจริยวัตรพระพุทธเจ้านอกจากทรงเป็นตัวอย่างในการเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ต้นไม้ แล้วยังตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ที่ถือ
ธุดงค์ ปฏิบัติธรรมในป่าหรืออยู่ใต้โคนต้นไม้ เพื่อบ าเพ็ญสมณธรรม และได้ตรัสยกย่องภิกษุเป็นตัวอย่าง คือ พระมหากัสสปะ
เถระว่าทรงคุณธรรมเครื่องด าเนินชีวิตเสมอด้วยพระพุทธเจ้า คือ การปฏิบัติธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัตร ต่อมาในประเทศไทยสมัย
สุโขทัย ก็ได้เกิดมีคติการสร้างวัดข้ึนในพระพุทธศาสนา ๒ประเภท คือ 

๑. อรัญญวาสี ประเภทวัดป่า  พระสงฆ์ที่จ าพรรษาในวัดประเภทนี้เรียกว่า พระสงฆ์ฝ่าย  
อรัญญวาสี  หรือพระธุดงค์พระวัดป่าเป็นธรรมเนียมมาจากครั้งพุทธกาล 

๒. คามวาสี ประเภทวัดบ้านที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือในเมือง เรียกพระสงฆ์ที่อยู่อาศัยในวัดประเภทนี้ว่า พระสงฆ์ฝ่าย
คามวาสี บางครั้งเรียกพระบ้าน เพราะอยู่ในบ้านในเมือง๒๐ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือ ป่าไม้เป็นต้นนั้น พระภิกษุสงฆ์ทั้งสองฝ่ายควรท าหน้าที่ โดยปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างและสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนมีจิตส านึกในคุณค่าและความจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความรักในธรรมชาติและ
เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตนพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีนอกจากจะด าเนินชีวิตเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แวดล้อมในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วยังสอนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติ
แวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการบ าเพ็ญสมาธิภาวนาเดินจงกรม(เดินแบบเจริญสติ)ใต้ร่มไม้เพราะในวัดป่าจะมี

                                                             
๑๘พระมหาจรรยา  สุทฺธิญาโณ. พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๖),หน้า ๖๗. 
๑๙เรื่องเดียวกัน,หน้ำ ๖๙. 
๒๐อ้ำงแล้ว 
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ต้นไม้มาก บรรยากาศสงบร่มรื่นท าให้ผู้เข้าไปสัมผัส เกิดความรู้สึกร่มเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความฟุ้งซ่าน ความวิตก
กังวลได้อย่างรวดเร็ว ท าให้จิตสงบและร่างกายสดช่ืน เพราะสัมผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ 
 

รูปแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสมัยพุทธกาล 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญและมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเป็นสิ่งที่ ทุกประเทศทั่วโลกมี
ความเห็นตรงกันว่า จ าเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์ไว้  เพราะหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้แล้วจะท าให้ ระบบนิเวศน์ขาดสมดุล และจะ
เป็นปัญหาตามมาอีกมาก เช่น ภัยธรรมชาติ ดินถล่ม ระบบต้นน้ าล าธารเสียหาย โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา ครั้งอดีตป่า
ไม้มีมาก แต่เมื่อมีความเจริญทางเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ป่าไม้ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง หากไม่รีบ
แก้ไขแล้ว อนาคตคงไม่เหลือผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้ได้ใช้ประโยชน์กันดังนั้นจึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการอนุรักษ์ หมายถึงการจัดการของมนุษย์ในการใช้ชีวบริเวณ (biosphere) เพื่อที่จะให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
และยั่งยืนแก่ชนรุ่นปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาศักยภาพที่จะด ารงความต้องการ และความจ าเป็นของชนรุ่นต่อไปใน
อนาคต การอนุรักษ์จึงเป็นการสร้างสรรค์ การรวบรวม การสงวน การรักษาไว้ การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน การทดแทนและการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนี้การอนุรักษ์เกี่ยวข้องทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสถาบันนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยกล่าวว่าการอนุรักษ์หมายถึงการจดัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่จะให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
สูงสุดส าหรับปัจจุบันและยังคงรักษาศักยภาพส าหรับการใช้ประโยชน์ของลูกหลานต่อไปในอนาคต๒๑ นอกจากนั้นยังขยายความ
การอนุรักษ์ในประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาว่าไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นเรื่องจ าเป็นที่น าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในระยะยาวเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยให้ผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอดังนั้นจึงต้องใช้กิจกรรมของมนุษย์ทุกประเภทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      

  
 
 
 
 

บทสรปุ 

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่ย้ าในเรื่อง
ระบบของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และนอกจากพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วสิ่งที่ส าคัญคือความรู้สึกที่ดีงาม ต่อกัน
ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ และมนุษย์ต่อพืชและสัตว์ทั้งหลาย ความดีงามอย่างหนึ่งได้แก่คุณธรรมที่เรียกว่า “ความกตัญญู” ความ 
กตัญญูนี้ไม่ใช่มีเฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ให้มีทั้งต่อพืชต่อสัตว์ทั้งหลายด้วย   พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเป็น
อุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ตนเอง คือการจะพัฒนาคนให้มีจิตใจที่เจริญงอกงาม เป็นคนที่มีคุณธรรม จ าเป็นต้องอาศัยธรรมชาติ
ในการฝึก เมื่อใดที่มีสภาพแวดล้อมที่สงัดปราศจากเสียงรบกวนและมีกิจกรรมที่วุ่นวาย จะเกิดกายวิเวก เมื่อใดที่จิตใจรู้สึกมี
ความสงบ มีความอิ่มใจ มีความสดช่ืน มีแนวโน้มไปในทางที่ดี ก็จะท าให้เกิด จิตวิเวก เมื่อจิตไม่มีอารมณ์ที่วุ่นวายในเข้ามา
รบกวน มีสมาธิ ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกฝนพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไปอีก คือเอาจิตที่พร้อมแก่การงานทั้งหลายไปใช้งานด้านการ
พิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง 
                                                             

๒๑สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,ประมวลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,๒๕๓๑), 
หน้า ๙๓. 



๑๔๓๔ 

 

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองของพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
          ๑. การก าหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีความตระหนักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง 
          ๒. มนุษย์ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
          ๓. แนว คิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของความเป็นจริง ท าให้มนุษย์มีทัศนคติที่ถูกต้องว่าทุกอย่างมีความ
เกี่ยวข้องต้องพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน มนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย    
           ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมนุษย์ต้องมีการบริหารจัดการตัวเองเสียก่อน  ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
กล่าวถึงหลักธรรมชาติว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจ าเป็นที่มนุษย์ พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓๕ 
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ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้น าท้องถ่ิน 
Unity is the Fellowship of local leaders 

 
                                                               พระครูศรีรัตน์สรกิจ ดร.(สมบญุ อินทร์วิชิต) 

                                      อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการจัดการเชิงพทุธ คณะสังคมศาสตร์                               
หน่วยวิทยบรกิารฯ มจร.วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
บทคัดยอ่ 

 
  ผู้น าท้องถ่ินที่มีความเป็นกัลยาณมิตรได้ ต้องมีความเป็นบัณฑิต บัณฑิตที่แท้คือ คนที่ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา ทั้ง
ปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงการที่ต้องสามารถถ่ายทอด แถลงเรื่องช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน ให้เข้าใจได้ง่าย 
และฉลาดในการช้ีแจงเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไปมีคุณสมบัติพิเศษ และมียุทธวิธีในการช้ีแจงอย่างถูกกาลเทศะ เหมาะสม  รู้จัก
เข้าใจตนเอง บุคคล และชุมชนที่ต้องเข้าไปสัมผัส สัมพันธ์ด้วย เพราะไม่ว่าผู้พูดจะทรงภูมิ หรือมีทักษะในการพูดเพียงใด แต่ถ้า
พูดผิดกาละ และเทศะ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความส าเร็จได้เลย ดังนั้น ผู้ที่จะให้ค าแนะน า ช้ีแจงที่ดี จนเกิดผลในทางสร้างสรรค์และ
ขับเคลื่อนอุดมการณ์ เพื่อพัฒนาชีวิตจนสามารถก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค และความทุกข์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะควรแก่
ธรรม ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งความสอดคล้องกับทรรศนะของพระธรรมปิฎก ที่ได้กล่าวถึงบัณฑิตหรือสัตบุรุษว่า คือ คนดี
หรือคนที่แท้ มีลักษณะเฉพาะตัวของเขา คือ ต้องมีคุณธรรมของคนดี มีคุณสมบัติ หรือมีธรรมของสัตบุรุษ อันได้แก่ สัปปุริธรรม 
๗ ซึ่งเป็นคุณธรรมของบัณฑิต ได้แก่ (๑) รู้หลักความจริง รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล (๒)รู้จักผล  รู้ความหมาย รู้
ความมุ่งหมาย (๓) รู้จักตนเอง  (๔) รู้จักความพอเหมาะพอดี (๕) รู้กาลเวลาอันเหมาะสม (๖) รู้จักชุมชน (๗) รู้จักบุคคล  
ค าส าคัญ: กัลยาณมิตร, ผู้น าท้องถ่ิน 
 
ABSTRACT 

Local leaders with a friend. There must be a scholar, scholar is true, who live with wisdom. Both 
secular and religious, and wisdom Including that must be conveyed. Clarification statement about various 
deep complicated, easy to understand. Intelligent and to clarify the profound story even with special 
features. And tactics in clarified as appropriate, seasonable know understand themselves, individuals and 
communities to touch, relationship, because whether the speaker is pride. Or skilled in talking much, but if 
the wrong time and space will not cause success. So, who to give advice statement. Until the results in a 
creative way and powered ideology. For the development of life and can overcome problems and suffering 
various correctly, suitable to nature should based Puri Dharma ๗ , which is consistent with the view of 
fidget. At the mention of or alarmingly that is good or true person is unique, is to have his virtues of good, 
qualified, or have the virtue of good person. These include week Puri Dharma. ๗ , which is a virtue of 
graduates, including (๑ ) main knows the truth, you know the rules of the common law of reason to know. 
(๒) the known results. Know know know oneself; (๓) (๔) known moderation fit (๕) know the proper time (๖) 
communities (๗) to know the person. 
Keyword: The Fellowship, Local leaders 



 

 

๑๔๓๗ 
บทน า  
 
 จากกระแสการตื่นตัวเรือ่งคุณธรรม  การยึดมั่นความถูกต้องดีงามเกิดข้ึนในสังคมทกุระดับ  ท าให้มีการน าหลักคุณธรรม
หลายประการ  ไปเป็นองค์ประกอบส าคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศและการควบคุมการปฏิบัติงานของภาครัฐ  ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้น าคุณธรรมมาเป็นหลักการในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในทุกขั้นตอนของทุกองค์การ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕)  แต่ในการพัฒนาคุณธรรม ซึ่งเป็นนามธรรมและมีลักษณะเป็นมิติ
ทางจิตวิญญาณนั้น  สิ่งส าคัญที่สุดคือต้องสร้างศรัทธาให้ได้เสียก่อน  เนื่องจากเมื่อคนมีศรัทธาในเรื่องใดแล้ว ย่อมมีความเพียร
และตั้งมั่นในการกระท าภารกิจนั้นๆ ให้ส าเร็จได้  ศรัทธาจึงนับเป็นปัจจัยหลักภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
อย่างมาก  ซี่งการสร้างศรัทธาจนสามารถด าเนินไปในทางที่ถูกต้องนั้น เริ่มจากสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่ อการโน้มใจให้เกิดความ
ศรัทธา จนสามารถด าเนินไปในทางที่ถูกต้องได้ ซึ่งค าสอนของพระพุทธศาสนา กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมไว้ว่า มีทั้งที่เป็นมนุษย์และ
ธรรมชาติ  เนื่องจากการมีมิตรดี  นับเป็นสิ่งแวดล้อมด้านชีวิตสัมพันธ์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  (กรมการศาสนา, ๒๕๕๗)  
 ทั้งนี้จากสถานการณ์ความแตกแยกในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน  ดังเห็นได้จากผลการจัดล าดับประเทศที่มี
ความสงบสุขมากไปน้อยที่สดุในโลก  โดยวัดจากสถานการณ์ระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  ประเทศไทยถูกจัดไว้ในล าดับที่  ๑๑๘  
ของจ านวน  ๑๔๐  ประเทศทั่วโลก  ถ้าพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชียแปซิฟิค  ไทยอยู่ในล าดับที่  ๒๐  ของ  ๒๕  ประเทศ  
ดีกว่าพม่าประเทศเดียว  (The thainews, ๒๐๑๔) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้านความต้องการสมานฉันท์ในสังคมของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (๒๕๕๒) เกี่ยวกับความเห็นของประชาชนหลากหลายอาชีพ  อายุ  ๑๘  ปีข้ึนไป  จ านวน  ๕,๗๖๐ คน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  จ านวน  ๕๗๖  ชุมชน  ในประเด็น
สถานการณ์ความขัดแย้ง  ตลอดจนแนวคิดการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย  พบข้อมูลส่วนหนึ่งที่แสดงเปรียบเที ยบถึง
ความรักความสามัคคี  ลดน้อยลง  ร้อยละ ๔๗.๒๐  เหมือนเดิม ร้อยละ  ๓๒.๔๐  เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  ๑๓.๗๐  และไม่แน่ใจ  ร้อย
ละ  ๖.๗๐  โดยกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของผู้ที่เห็นว่าคนไทยมีความรักความสามัคคีน้อยลง สูงที่สุด  คือร้อยละ  ๕๒.๕๐  
ขณะที่แนวคิดที่จะลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองในสังคมนั้น  มีประชาชนทั่วประเทศเสนอความเห็นไว้  
๕  อันดับแรกดังนี้ 
 ๑)  ทุกคนควรหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (ร้อยละ  ๒๓.๗๐) 
 ๒)  นักการเมอืงควรมีความซื่อสัตย์สุจริต  ตั้งใจท างานเพื่อประเทศ  และแสดงความจรงิใจที่จะแกป้ัญหาความขัดแย้ง  
(ร้อยละ  ๑๓.๖๐) 
 ๓)  คนไทยต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตัว (ร้อยละ ๑๒.๒๐) 
 ๔)  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบ้านเมือง ยึดหลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์  (ร้อยละ  
๑๐.๘๐) 
 ๕)  ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เรื่องความรักความสามัคคี  ความ
ปรองดอง  ความพอเพียง  (ร้อยละ  ๑๐.๔๐)   

จากข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ  เนื่องจากความเป็นโลกาภิวัตน์ (globalization) ได้หลอมรวมประชากรโลกให้เป็นสังคมเดี่ยว  ดังนั้นโลกา
ภิวัตน์จึงมีผลกระทบต่อโลกและประเทศในหลากหลายมิติ และในอนาคต   ซึ่งเมื่อกล่าวถึงโลกาภิวัตน์  ต้องไม่ลืมค า
ว่า “ท้องถ่ิน” หรือ “ท้องถ่ินนิยม” (localism)  ซึ่งเป็นกระแสของชุมชนท้องถ่ินที่มีรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปัญญา 
พัฒนาการและประวัติศาสตร์การด ารงอยู่ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นท้องถ่ินที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว เป็นท้องถ่ินที่เต็มไปด้วย
ความแตกต่างหลากหลาย สลับซับซ้อน นอกจากนี้ ท้องถ่ินยังเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเองทั้งด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม



 

 

๑๔๓๘ 
วัฒนธรรมและภูมินิเวศน์ รวมทั้งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาค ชาติ นานาชาติ และโลกอย่างแยกกันไม่ออก เราจึงไม่
อาจจะตัดขาดกระแสท้องถ่ินภิวัตน์ออกจากชีวิตได้เลย  (ธีรยุทธ  บุญมี,  ๒๕๔๖) 

ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า  ผู้น าส่วนท้องถ่ิน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีความเป็นอิสระในการมีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้กับ ประชาชนในท้องถ่ินนั้น  จะ
สามารถสร้างกระแสชุมชนท้องถ่ินนิยม  ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มี
ความสมานฉันท์มากยิ่งขึ้นได้  เฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ดังนั้นหากผู้น าส่วนท้องถ่ิน  สามารถชักจูงหรือช้ีน า
ให้ประชาชนมีความสมานฉันท์และเป็นกัลยณมิตรต่อกันได้  จะส่งผลให้ภาพรวมการบริหารการพัฒนาประเทศด าเนินไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน   

จึงเป็นที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้วตัวตนของผู้น าส่วนท้องถ่ิน มีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับความเป็นกัลยาณมิตร 
หรือมีบุคลิกภาวะผู้น าที่มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันมากน้อยเพียงใด  เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรและประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเกื้อกูลกัน 
   
คุณสมบัติของการเป็นผู้น า 
 
 ตามที่ทราบแล้วว่า ผู้น ามีความส าคัญที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่การเป็นผู้น านั้น หมายถึงผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติในการเป็นผู้น า ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้น าที่ดีหลายความเห็น ดังนี้ 
 โกเมซ-มีเจีย และบัลคิน (Luis R. Gomez-Mejia and David B. Balkin) กล่าวถึงคุณสมบัติและทักษะส าหรับผู้น าที่ดี
ว่า ได้แก่ 
  ๑) เป็นผู้ที่มีทักษะของการใช้อิทธิพล ( Influence skills) โดยสามารถใช้ความเป็นผู้น าในการท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
เต็มใจที่จะท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  ๒) เป็นผู้ที่มีทักษะในการมอบหมายงาน (Delegation skills) พร้อมทั้งสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายน้ันด้วย 
  ๓) เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility skills) และสามารถแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
  ๔) เป็นผู้มีทักษะในการจูงใจ (Motivational skills) โดยเป็นผู้สนับสนุนและจัดสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทและอุทิศตนเองให้กับงาน  
 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า (Leadership Theory) 
 
 ภาวะการเป็นผู้น าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร เพราะช่วยท าให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งการศึกษาจากนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุปแนวทฤษฎีได้เป็น ๔ กลุ่มทฤษฎี ดังนี้ 
 กลุ่มแรก ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้น า (Trait Theory) 
 ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดดั้งเดิม มีความเช่ือว่า ผู้น ามีลักษณะของผู้น าอยู่ในตัวเอง เกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้น า มี
การศึกษาวิจัยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ผู้น าควรจะมี เช่น รูปร่างหน้าตา สติปัญญา บุคลิกภาพ เป็นต้น แต่งานวิจัยเหล่าน้ีก็ไม่
สามารถระบุคุณลักษณะที่แบ่งแยกระหว่างผู้น ากับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น าได้ จึงไม่เป็นที่นิยมที่จะศึกษาภาวะผู้น าตามแนวทฤษฎีน า 
 
 
 



 

 

๑๔๓๙ 
 กลุ่มท่ีสอง ทฤษฎีพฤติกรรมความเป็นผู้น า (Behavioral Theory of Leadership) 
  ๒.๑ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโฮไอโฮ (Ohio State Studies) มหาวิทยาลัยโฮไอโอ ได้ท าการวิจัย
พฤติกรรมของผู้น า โดยพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกว่า Leader Behavior Description Questionnaire (LBKQ) และพบว่า 
พฤติกรรมผู้น าสามารถอธิบายได้ ๒ แบบ 
   ๒.๑.๑ แบบมุ่งคน (Consideration) หมายถึงพฤติกรรมผู้น าที่เน้นเรื่องความไว้วางใจต่อกัน เคารพซึ่งกันและ
กัน ให้การสนับสนุน มีมิตรภาพ และมีความอบอุ่น 
   ๒.๑.๒ แบบมุ่งงาน (Initiating Structure) ผู้น าแบบนี้มุ่งที่การจัดระบบการท างาน ระบุบทบาทที่ชัดเจนของ
ผู้ปฏิบัติงาน จัดวางรูปแบบระบบการท างานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   ๒.๑.๓ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) ลิเคิร์ท (Rensis Likert) และคณะ 
แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ท าการศึกษารูปแบบผู้น า โดยแบ่งผู้น าออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 
   ๒.๑.๔ รูปแบบผู้น าแบบเน้นคน (Employee-oriented leaders) ผู้น าแบบนี้จะท างานโดยให้ความสนใจที่ตัว
ผู้ปฏิบัติงาน จะให้ความสนใจต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน มุ่งเน้นการท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน และเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
   ๒.๑.๕ รูปแบบผู้น าแบบเน้นงาน (Job-oriented leaders) ผู้น าแบบนี้มุ่งท างานโดยเน้นระบบการควบคุม 
สร้างกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอิสระในการท างาน และมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ ท า
ให้ขวัญในการปฏิบัติงานต่ า 
    
 กลุ่มท่ีสาม ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency of Situational Theory of Leadership) 
  ๓.๑ รูปแบบภาวะผู้น าเชิงต่อเนื่อง (Continuum of Leadership Behavior) แทนนัมบีม และชมิตท์ เป็นนัก
ทฤษฎีกลุ่มแรกที่ช้ีให้เห็นว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แบบความเป็นผู้น า ซึ่งได้แก่ แรงกดดันทางผู้บริหาร แรงกดดัน
ทางผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงกดดันทางสถานการณ์ แทนนัมบีมและชมิดท์ได้สร้างแบบจ าลองเชิงต่อเนื่องของพฤติกรรมผู้น าที่
เกี่ยวข้องกับระดับของอ านาจหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาใช้ และความเป็นอิสระที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าผู้น าเน้นที่ผู้บริหาร 
(Leader-centered) ก็จะเป็นลักษณะที่มีการควบคุมในระดับสูง ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาต่ า แต่ถ้าเป็นผู้น าเน้นที่
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Employeecentered) ก็จะเป็นลักษณะที่ให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาสูง และมีการควบคุมในระดับต่ า 
   ตามทัศนะของแทนนัมบีม ผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่ผู้น าแบบเผด็จการหรือแบบประชาธิปไตย แต่
เป็นผู้น าที่ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้แบบความเป็นผู้น าอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ 
  ๓.๒ ทฤษฎีผู้น าตามแบบจ าลองของฟีลเลอร ์(Fiedler’s Contingency Theory) ฟีลเลอร์ ได้สร้างแบบจ าลองผู้น า
ตามสถานการณ์ ซึ่งมีปัจจัยสถานการณ์อยู่ ๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้น าคือ 
   ๓.๒.๑ สัมพันธภาพระห ว่างผู้น ากับผู้ ใต้บั ง คับบัญชา (Leader-Member Relations) ถ้าหากผู้น ากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้ากันได้ดี และผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความสามารถของผู้น าแล้ว ผู้น าคนนั้นก็จะมีอ านาจและ
อิทธิพลมากกว่าผู้น าที่ไม่มีใครเคารพนับถือและไม่ไว้วางใจ 
   ๓.๒.๒ โครงสร้างของงาน (Task Structure) คือความแน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน ฟีลเลอร์กล่าว
ว่า หากโครงสร้างของงานจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน จะท าให้ผู้น ามีอิทธิพลมากกว่างานที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนคลุมเครือ 
   ๓.๒.๔ อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ (Position Power) หมายถึงอ านาจที่เป็นทางการที่กลุ่มหรือองค์การได้
ก าหนดให้ ถ้ามีการก าหนดหน้าที่ไว้มากผู้น าก็จะมีอิทธิพลอยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น อ านาจในการ
ลงโทษ การว่าจ้าง การให้ออก เป็นต้น 
 
 



 

 

๑๔๔๐ 
 กลุ่มท่ีสี่ ทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theory) 
 ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปมาจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายคน อาทิเช่น เบอร์น (Burn, ๑๙๘๗) แบส (Bass, ๑๙๘๕) 
เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, ๑๙๘๕) และ ไทกิและเดอแวนนา (Tichy & DeVanna, ๑๙๘๕) เป็นต้น แนวคิดทฤษฎีนี้
เริ่มต้นต้ังแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐ ซึ่งทฤษฎีนี้ได้บ่งบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
เรื่องค่านิยม คุณธรรมมาตรฐาน และการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ผู้น าเชิงปฏิรูปจะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพื่อทราบ
ถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตาม แล้วพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
โดยสาระของทฤษฎีแล้ว ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูปจะกว้างขวางครอบคลุมแนวคิดของภาวะผู้น าโดยเสน่หา (Charismatic 
leadership) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (visionary leadership) รวมทั้งภาวะผู้น าเชิงวัฒนธรรม (Cultural leadership) ด้วย
ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจึงเปน็ทฤษฎีภาวะผู้น าที่สามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการอิทธิพลได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับจุลภาค
ระหว่างผู้น ากับผู้ตามเป็นรายบุคคล ไปจนถึงระดับมหภาคระหว่างผู้น ากับบุคลากรทั้งองค์การ ตลอดจนทั้งระบบวัฒนธรรม 
แม้ว่า โดยบทบาทหลักของผู้น าเชิงปฏิรูปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ข้ึนในองค์การก็ตาม แต่ตลอดเส้นทางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้น ากับผู้ตามจะผูกพันกันอย่างมั่นคง ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปแบบเปลี่ยนสภาพได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปัจจุบัน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูป เป็นแนวคิดล่าสุดเป็นการอธิบายถึงกระบวนการว่า ผู้น าจะสร้างแรงดลใจ
แก่ผู้ตามเพื่อให้คนเหล่าน้ันท างานให้บรรลุผลดียิ่งข้ึนได้อย่างไร แนวคิดนี้จึงย้ าถึงความจ าเป็นที่ผู้น าจะต้องมี ความเข้าใจและ
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม น าไปสู่การเป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลง อันมีคุณสมบัติ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เป็นผู้สร้างและท าวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนไปสู่การปฏิบัติ กระจายอ านาจการตัดสินใจให้ผู้ตามเพื่อสามารถ
ปฏิบัติได้มาตรฐานสูง วางตนได้เหมาะสมจนเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่น และสามารถสร้างความเข้าใจได้ในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตขององค์การ 
 
  บทบาทของผู้น า 
 
 แฟรงคลิน โควีย์ กล่าวถึงผู้น าไว้ว่า มีบทบาทส าคัญ ๔ ประการ ที่จะท าให้สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและได้ผล
งานที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งบทบาท ๔ ประการนั้นคือ 
 ๑. การก าหนดทิศทาง  (Pathfinding) หมายถึง การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ขององค์กร
อย่างชัดเจน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จตามค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมขององค์กร ด้วย
วิธีการหรือกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ (Strategy) โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พนักงานทุกคน และผู้ถือหุ้นขององค์กร
นั้นๆ 
 ๒. การจัดการระบบการท างาน (Alignment) หมายถึง การจัดการหรือก าหนดระบบการท างานในการบริหารงานทุก
ส่วนขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๓. การมอบอ านาจ (Empowerment) หมายถึง การมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกส่วนงานขององค์กร 
รับผิดชอบในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กร และเป็นไปตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๔. แบบอย่างการเป็นผู้น า (Modeling) หมายถึง การก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้น าที่เป็นที่ยอมรับและ
เช่ือถือได้ของพนักงานและลูกค้าขององค์กรนั้นๆ 
 
  
 



 

 

๑๔๔๑ 
แนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตร 
 
 ด้วยเหตุที่ ค าว่า “กัลยาณมิตร” ประกอบข้ึนจากค าว่า กลฺยาณ + มิตฺด ซึ่งแปลความได้ว่า มิตรที่ดี ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงจะ
เริ่มจากการอธิบายค าว่า “มิตร” เสียก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ดังนี้ 
   แนวความคิดเรื่องมิตร 
  ความหมายของค าว่ามิตร 
  ค าว่า “มิตร” เป็นค ามาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับค าภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาว่า มิตฺด ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้
เป็นที่รัก สามารถไว้วางใจได้ในความลับทั้งปวง” ค าว่า “เป็นที่รัก” ในที่นี้ หมายถึงความรักแบบจริงใจ ไม่ใช่ความรักทางเพศ 
หรือความรักที่มุ่งให้ผู้อื่นช่ืนชม หรือตอบสนองความสุขของตน ค าว่า “วางใจได้ในความลับทั้งปวง” หมายความว่า เป็นผู้ที่
ไว้วางใจได้ว่า สามารถรักษาความลับได้ เพราะโดยทั่วไปคนสนิทสนมกันมาก และเป็นที่ตนรักและไว้ใจเท่านั้น จึงยอมเปิดเผย
ความลับแก่กัน 
  คนที่ได้ช่ือว่าเป็นมิตร เพราะมีความรักใคร่สนิทสนม มีความยินดี ปรารถนาดีและให้เกียรติแก่ผู้ที่คบหา” จะ
แสดงออกในลักษณะความห่วงหาอาทร ความผูกพัน ห่วงใยต่อกัน เช่น ผู้ใหญ่แสดงความรักใคร เอ็นดูต่อผู้น้อย หรือความ
ผูกพันทางสายโลหิตระหว่างบิดามารดากับบุตร 
  นอกจากนี้ ค าว่า “มิตร” ยังหมายถึง ผู้ที่มีความรัก ปรารถนาดีด้วยความจริงใจ มีจิตใจอ่อนโยน” หรือแม้แต่
ลักษณะการติดต่อ เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมากเข้าก็จัดว่าความเป็นมิตรเหมือนกัน” เพราะการสัมพันธ์กันบ่อยๆ เป็นเหตุให้เกิด
ความเป็นมิตรกันได้ เช่น ผู้ที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน เพื่อนร่วมงานกัน หรือใกล้ชิดกัน มิตรประเภทนี้เกิดข้ึน
ได้ เพราะความใกล้ชิดกัน ความว่า “เดินร่วมกัน ๗ ก้าว นับว่าเป็นมิตร, เดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว นับว่าเป็นสหาย อยู่ร่วมกันสัก
เดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือน นับว่าเป็นญาติ, ถ้านานกว่าน้ันไป ก็เหมือนเป็นตัวเอง”  
  นอกจากนี้ ในพระสุดตันตปิฎก ทีฆนิกาย ได้แบ่งประเภทของมิตรไว้โดยคุณลักษณะว่า มี ๒ ประเภท คือ มิตร
เทียม (ปาปะมิตร) และมิตรแท้ (กัลยาณมิตร) ดังขยายความต่อไปนี้ 
  มิตรเทียม หรือ ปาปะมิตร เป็นผู้มีปกติคิด และพูดในสิ่งช่ัว อันเป็นสิ่งที่ตนคุ้นเคย และถือปฏิบัติมาเป็นปกติ ซึ่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุดฺโต) นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบายขยายความหมายของค าว่า “มิตรเทียม” ว่า เป็นศัตรูผู้
มาในร่างมิตร ลักษณะที่เรียกว่า คิดช่ัว (ทุจฺจินฺดิตจินฺตี) คือ คิดในเรื่องช่ัวที่ตนเคยคิดมาเป็นปกติ เช่น คิดละโมบ คือ คิดโลภ 
อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น คิดพยาบาท คือ คิดจองล้างจองผลาญคนอื่น เห็นผิดจากท านองคลองธรรม คือ คิดเห็นนอกทางไม่
รู้จักบาปบุญคุณโทษ และลักษณะที่เรียกว่าพูดช่ัว (ทุพฺภาสิตภาสี) คือ พูดแต่ถ้อยค าช่ัวที่ตนเคยพูดมาเป็นปกติ เช่น พูดเท็จ คือ 
พูดปด พูดปั้นน้ าเป็นตัว พูดหยาบ คือ การพูดแช่ง พูดประชด พูดค่อนขอด พูดเหน็บแนม พูดส่อเสียด คือ พูดยุยงให้ผู้อื่นแตก
กัน พูดค าสอพลอ พูดเพ้อเจ้อ คือ พูดไม่มีหลักฐานอ้างอิง พูดพล่อยๆ พูดพล่ามไร้ประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น 
ซึ่งอาจแบ่งประเภทของมิตรเทียมได้เป็น ๔ ประเภท 
  ๑.  มิตรปอกลอก คือ มิตรที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ยอมเสียน้อยโดยหวังจะได้มาก เมื่อมีภัยจึงมาช่วยท ากิจของ
เพื่อน และคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ 
  ๒.  มิตรที่ดีแต่พูด คือ มิตรที่ดีแต่พูด อ้างสิ่งที่ยังไม่มีมาปราศรัย สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เมื่อเพื่อนต้องการ
ความช่วยเหลือกลับอ้างเหตุขัดข้อง 
  ๓.  มิตรหัวประจบ คือ มิตรที่เราท าช่ัวก็คล้องตาม สนับสนุนไม่คัดค้าน ตามใจเพื่อน เพื่อนจะท าดีก็คล้องตาม ต่อ
หน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา 
  ๔.  มิตรที่ชักชวนในทางฉิบหาย คือ ชักชวนให้ดื่มสุรา ชักชวนให้เที่ยวกลางคืน ชักชวนให้เที่ยวดูมหรสพ ชักชวน
ให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความหายนะ 



 

 

๑๔๔๒ 
  มิตรแท้ หรือ กัลยาณมิตร ในพระไตรปิฎก ได้ให้ความหมายของค าว่า มิตรแท้ไว้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากได้
ระบุไว้ว่า มิตรแท้ มิได้หมายความว่าเป็นมิตรที่ท ากิจต่างๆ  ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าน้ัน แต่ต้องมีอิทธิพลต่อกันในด้าน
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจต่างๆ และต้องชักน าให้เกิดสัมมาทิฎฐิด้วย มิตรแท้จึงเป็นบุคคลที่ควรคบหา 
ซึ่งอาจสังเกตลักษณะของกัลยาณมิตรได้ ๔ ประการคือ มีความอุปการะ ๑ ได้ความอบอุ่นใจในยามเดือดร้อน ๑ ช่วยเหลือได้ใน
ยามมีความจ าเป็นด้วยทรัพย์ ๑ และได้ความรักใคร่ ๑ กัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ที่น่าคบหาสมาคม เพราะเป็นผู้ชักชวนให้ตั้งตนอยู่ใน
สัมมาทิฎฐิ และเป็นที่พึ่งพาแก่เพื่อนได้ ซึ่งในสิงคาลสูตร พระสุตตันตปิฎก พระพุทธองค์ตรัสแสดงประเภทของกัลยาณมิตรไว้ว่า 
มี ๔ จ าพวก คือ 
  ๑.  มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ ช่วยช้ีแนะประโยชน์และโทษของความประมาทแก่เพื่อน ช่วย
ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อผู้ประมาท เมื่อมีภัยเกิดข้ึน ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากมนุษย์ ก็เป็นที่พึ่งได้ และเมื่อ
เพื่อนขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ 
  ๒.  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ ประการ คือ บอกความลับของตนแก่เพื่อน ปกปิดความลับให้เพื่อน ไม่ละ
ทิ้งเพื่อนในยามอันตราย แม้ชีวิตก็สละเพื่อเพื่อนได้ 
  ๓.  มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ ๔ ประการ คือ ห้ามเพื่อจากความช่ัว คือมิให้ก่อเวร ๕ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
แนะให้เพื่อนตั้งอยู่ในความดี คือ คุณพระรัตนตรัย รักษาศีล ฟังธรรม แนะให้เพื่อนฟังเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นมงคล
แก่ชีวิต และแนะเพื่อนถึงผลการประพฤติกรรมดี 
  ๔.  มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะ ๔ ประการ คือ ไม่ยินดีความเสื่อมของเพื่อน ยินดีความเจริญของเพื่อน ห้ามคนที่
ติเตียนเพื่อน สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน 
  
คุณธรรมพื้นฐานของกัลยาณมิตร 
 
  กัลยาณมิตร หรือเพื่อนที่ดีในทางพระพุทธศาสนา มีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมาก เพราะมิได้หมายเอาแต่
ค าว่า “เพื่อน” ดังที่รู้จักกันทั่วไป แต่หมายรวมถึงสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ว่ามี
ความส าคัญไม่น้อยกว่าปัญญา คือการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราภายในจิตของตนอย่างถ่ีถ้วน อันนับเป็นสิ่งแวดล้อมภายใน
เลย และยังมีค าสอนในหลักอริยมรรค เป็นเครื่องยืนยันความส าคัญของสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังพระพุทธพจน์ที่ทรง
แสดงในเรื่องปัจจัยแห่งการเกิดข้ึนของสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบ อันเป็นปัญญาองค์แรกที่น าไปสู่การบรรลุธรรมว่า มี ๒ 
ประการ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี (กัลยาณมิตรหรือปรโตโฆษะ) และการรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)  
 
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
 
  หากมองกัลยาณมิตรในแง่มุมของการท าหน้าที่ต่อผู้อื่น ซึ่งได้แก่การแนะน า ชักจูงให้มิตรของตนเดินไปในทางที่ถูก
ที่ควร ทั้งด้วยการพูดให้ฟัง ท าให้ดู และที่ส าคัญคือการมีชีวิตเป็นอยู่ให้เห็น กัลยาณมิตรก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษจ าเพาะส าหรับ
การท าหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงคุณสมบัติดังกล่าวไว้ว่า ผู้เป็นกัลยาณมิตรย่อมเช่ือปัญญาตรัสรู้ของ
พระตถาคต เช่ือกรรมและผลของกรรมเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ หมั่นศึกษาหาวิชาความรู้อยู่เสมอ ค าสอนและถ้อยค าของท่าน
สามารถอธิบายธรรมที่ยาก ละเอียด ลุ่มลึกได้ (สามารถสอนธรรมให้ละเอียดลุ่มลึกได้) และไม่ชักจูงมิตรทั้งหลายไปในทางที่ไม่ดี 
ดังพระพุทธพจน์ 
  บุคคลผู้มีความเป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ควรแก่การว่ากล่าว เป็นผู้กล่าวถ้อยค าอันลึกซึ้ง 
ไม่แนะน าในสิ่งที่ไม่ควร เหล่าน้ีมีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นเป็นมิตร ผู้อนุเคราะห์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์  บุคคลผู้ต้องการมิตรควร
คบแม้ด้วยการยอมเสีย 



 

 

๑๔๔๓ 
  คุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังกล่าวในข้างต้นนี้ เรียกว่า กัลยาณมิตตธรรม มี ๗ ประการ ได้แก่ 
  ๑. น่ารัก (ปิโย)  คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
(Lovable; endearing)  
  ๒. น่าเคารพ (ครุ) คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย  
(Estimable; respectable; venerable)  
  ๓. น่ายกย่อง น่าเจริญใจ (ภาวนีโย)  คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ 
เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และร าลึกถึง ด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ (Adorable; cultured; 
emlable) 
  ๔. ฉลาดในการใช้ค าพูด (วัตตา จ)  คือ รู้จักพูดให้ได้ผล พูดเป็น รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร 
อย่างไร คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี (Being a counselor)   
  ๕. อดทนต่อถ้อยค า (วจนักขโม) คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามแม้จุกจิกตลอดจนค าล่วงเกินและค า
ตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ (Being a patient listener) 
  ๖. อธิบายเรื่องที่ลึกซึง้ได้ (คัมภีรัญจ กถัง กัตตา) คือ แถลงเรื่องล้ าลึกได้ กล่าวช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  ที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้
เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป  (Able to deliver deep discourses or to treat profound 
subjects)  
  ๗. ไม่ชักจูงมิตรไปในทางเสื่อมเสีย (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) คือ ไม่ชักน าในอฐาน ไม่ชัดจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือ
เรื่องเหลวไหลไม่สมควร (Never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end)  (พจนานุกรม
พุทธศาสตร์, ๒๕๔๖) 
  ทั้งนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ๗ ประการ ในข้างต้นว่า เป็น
คุณสมบัติของมิตรดี หรือมิตรแท้ คือ ผู้ที่คบแล้วเป็นเหตุให้เกิดความดีงาม ความเจริญ อันมุ่งเฉพาะไปที่มิตรซึ่งท าหน้าที่เป็นครู
หรือพี่เลี้ยงเป็นหลัก โดยท่านได้อธิบายในส่วนความหมายของคุณสมบัติ ๗ ประการดังกล่าวไว้โดยสังเขปดังนี้ 
  ๑. น่ารัก หมายความว่า เป็นผู้มีบุคลิกที่ดูน่ารัก สุภาพ มีความเอาใจใส่ เป็นกันเอง รู้จักใช้ค าพูดที่ไพเราะ 
อ่อนหวาน ไม่วางตัวหยิ่ง อวดภูมิรู้ 
  ๒. น่าเคารพ หมายความว่า บุคลิกภาพดูน่าเคารพ เลื่อมใสศรัทธา มีค าพูดที่หนักแน่น จริงจัง น่าเช่ือถือ ยึดถือ
หลักการและเหตุผลเป็นส าคัญ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ และเหมาะกับกาลเทศะ ท าให้เกิดความอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และ
มีความปลอดภัย 
  ๓. น่าเจริญใจ  หมายความว่า  มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการอย่างพร้อมสรรพ ทรงภูมิปัญญาของผู้น า
อย่างแท้จริง เป็นผู้ผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท าให้เอ่ยอ้างหรือร าลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง 
มั่นใจ และภาคภูมิใจ 
  ๔. รู้จักวิธีการพูดให้ได้ผล หมายความว่า  รู้จักช้ีแจงแสดงเหตุผลให้เข้าใจ รู้ว่าเรื่องใดควรพูดหรือไม่ อย่างไร มี
ความอาจหาญ สามารถให้ค าแนะน า ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี สามารถอธิบายช้ีแจงปัญหาต่าง ๆ ได้ 
  ๕. ทนต่อถ้อยค าคือรับฟังผู้อื่น  หมายความว่า  แม้บางกรณีที่มีการถามปัญหาที่ยากเป็นเหตุให้ต้องเสียหน้า หรือ
มีใครมาพูดว่าอย่างไร ก็มีความอดทน ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม 
  ๖. อธิบายเรื่องลึกซึ้งได้  หมายความว่า  สามารถอธิบายช้ีแจงสาเหตุในเรือ่งที่ยากหรือมคีวามหมายลกึซึง้ให้เข้าใจ
ง่ายข้ึนได้จึงต้องเป็นผู้มีภูมิรู้อย่างมาก ซึ่งมาจากการฝึกฝนตนอยู่เสมอ 
  ๗. ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม  หมายความว่า  ผู้ที่มีความเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณจริง ๆ ต้องไม่เป็นผู้ชักน าผู้อื่นไป
ในทางทุจริต เช่น การเล่นการพนัน มั่วสุมอบายมุข ขายยาเสพติด หรือใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด  
  



 

 

๑๔๔๔ 
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหาร 
 
  เนื่องด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นของกัลยาณมิตร คือ เป็นคนดี มีปัญญา ที่เรียกว่าบัณฑิต หรือสัตบุรุษ ซึ่งเมื่อใครไป
เสาวนาคบหา หรือเมื่อเขาเองท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ หรือความดีงามแก่ผู้อื่นชักจูงให้ผู้อื่นมีความรู้ความเห็นถูกต้อง หรือมี
ศรัทธาที่จะถือตามอย่างตนอย่างใดอย่างหนึ่ง จะโดยการสั่งสอน การแนะน า หรือกระจายความรู้ความเข้าใจนั้นออกไปทางหนึ่ง
ทางใดก็ตาม ด้วยความปรารถนาดี ด้วยความเมตตากรุณา จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบัติชอบข้ึนก็เรียกว่า 
เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งมีพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรไว้ในหลายที่ ดังต่อไปนี้ 
  ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องก าหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องก าหนด, ต่างก็ปรากฏแจ่มฉายด้วยความ
ประพฤติของตน, ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า เป็นพาล คือด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..., ผู้
ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต คือ ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต   
  เมื่อพิจารณาองค์คุณธรรมของกัลยาณมิตรที่กล่าวมาในข้างต้นจะพบว่า ล้วนแต่เป็นหลักการสงเคราะห์ หรือหลัก
ยึดเหนี่ยวน้ าใจคน และประสานกลุม่ให้มคีวามสามัคคี เป็นหลักธรรมให้คนแสดงน้ าใจต่อกันและกัน มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อกัน 
การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ ยอมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ซึ่งส่งผลทางจิตใจและความรู้สึกนึกคิด จึงนับว่าเป็นคุณธรรมที่ส าคัญ
อย่างมากและเนื่องจากการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้ต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล พระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของชาวพุทธ ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคม หลักค าสอนน้ีปรากฏใน สิงคาลสูตร 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ซึ่งให้รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนโดยหลักที่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปส าหรับมิตร  
 
บทสรุป 
 
           ผู้น าท้องถ่ินที่จะมีความเป็นกัลยาณมิตรได้ ต้องมีความเป็นบัณฑิต ตามความหมายที่แท้จริงว่า บัณฑิตที่แท้คือ คน
ที่ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา ทั้งปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงการที่ต้องสามารถถ่ายทอด แถลงเรื่องล้ าลึกได้ คือ สามารถ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  ที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน ให้เข้าใจได้ง่าย และฉลาดในการช้ีแจงเรื่องราวที่ลกึซึ้งยิ่งขึ้นไปมีคุณสมบัติพิเศษ และมียุทธวิธี
ในการช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ถูกกาลเทศะ ซึ่งการที่จะแถลงเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างล้ าลึก บุคคลนั้นต้องรู้จัก เข้าใจ ตนเอง บุคคล และ
ชุมชนที่ต้องเข้าไปสัมผัส สัมพันธ์ด้วย เพราะไม่ว่าผู้พูดจะทรงภูมิ หรือมีทักษะในการพูดเพียงใด แต่ถ้าพูดผิดกาละ และเทศะ 
ย่อมไม่ก่อให้เกิดความส าเร็จได้เลย ดังนั้น ผู้ที่จะให้ค าแนะน า ช้ีแจงที่ดี จนเกิดผลในทางสร้างสรรค์และขับเคลื่อนอุดมการณ์ 
เพื่อพัฒนาชีวิตจนสามารถก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค และความทุกข์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะควรแก่ธรรม ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗  ซึ่งความสอดคล้องกับทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ที่ได้กล่าวถึงบัณฑิตหรือสัตบุรุษว่า คือ คนดีหรือคนที่
แท้ มีลักษณะเฉพาะตัวของเขา คือ ต้องมีคุณธรรมของคนดี มีคุณสมบัติ หรือมีธรรมของสตับุรษุ อันได้แก่ สัปปุริธรรม ๗ ซึ่งเป็น
คุณธรรมของบัณฑิต ได้แก่ 
    ๑.  รู้หลักความจริง รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล (ธัมมัญญฺตา) คือ รู้หลักและรู้จักเหตุ และรู้
หลักการที่จะท าให้เกิดผล รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ หรือ กระท าตามหลักการข้อนี้ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันน้ัน คือรู้หลัก
ความจริงของธรรมชาติ รู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระท าการได้ส าเร็จผลตามความมุ่งหมาย เช่น 
ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบ้าง 
    ๒.  รู้จักผล  รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย (อัตถัญญฺตา)  คือ  รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึน
สืบเนื่องจากการกระท า หรือ ความเป็นไปตามหลัก ของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ์ หน้าที่ รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะ
กระท า เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึง
ปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร แล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เช่น ภิกษุรู้ว่าธรรมที่
ตนศึกษาและปฏิบัติน้ัน ๆ มีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไร ตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิต 
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    ๓.  รู้จักตนเอง (อัตตัญญฺตา)  คือ  รู้ว่าตัวเรา มีฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดน้ี เท่าไร อย่างไร ตามเป็นจริง เพื่อประพฤติ ปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดี และรู้ที่จะ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป เช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาและปฏิภาณแค่ไหน 
    ๔.  รู้จักความพอเหมาะพอดี (มัตตัญญฺตา)  คือ  รู้จักประมาณ เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับ และการ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บ
ภาษี เป็นต้น 
    ๕.  รู้กาลเวลาอันเหมาะสม (กาลัญญฺตา) คือ รู้ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจการงาน เช่น ให้
ตรงเวลา เป็นเวลา ทันเวลา พอเวลา เหมาะเวลา รู้ว่าเวลาไหน ควรท าอะไร รู้จักเวลาเรียน เวลาท างาน เวลาพักผ่อน เป็นต้น 
    ๖.  รู้จักชุมชน (ปริสัญญฺตา)  คือ รู้จักบริษัท รู้จักถ่ิน ที่ชุมนุม ที่ประชุม รู้กิริยามารยาท ระเบียบวินัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อควรรู้ควรปฏิบัติอื่น ๆ ที่จะประพฤติต่อชุมชนน้ัน ๆ ว่าชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหา ต้องท ากิริยา ต้อง
พูดอย่างนี้ ชุมชนน้ีควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 
    ๗.  รู้จักบุคคล (ปุคคสัญญฺตา)  คือ รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรมว่า ใครยิ่งหรือหย่อนอย่างไร เพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้อง เช่น ควรคบหรือไม่ จะเกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง ต าหนิ
แนะน าสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดี เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับแต่การอภิวัฒน์สยาม  

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  รัฐบาลได้ใช้หลักการรวมอ านาจและหลักการแบ่งอ านาจผสมผสานกัน
ไป ท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ทุกส่วนของประเทศ โดยผ่านตัวแทนของตนในส่วนภูมิภาค มีผลท าให้การบริหารประเทศมี
เอกภาพ และมีความมั่นคง ส่วนหลักการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ินปกครองกันเองนั้น  เป็นหลักใหม่ตามอุดมการณ์
ของประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติและเป็นที่ทราบกันที่เม่ือกล่าวถึงระบบราชการ หรือ การบริหารหน่วยงานของรัฐในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ภาพพจน์ของระบบราชการ คือ ภาพของความเช่ืองช้าอืดอาด คร่ าครึโบราณ ไม่ทันสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่
รวดเร็ว ปัจจุบันระบบราชการเน้นการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โดยจ าแนกบุคลากรตามโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สา มารถ
มอบหมายงานเฉพาะได้ ท าให้ระบบการท างานที่เป็นอยู่ ยึดติดกฎระเบียบและสายการบังคับบัญชา จึงไม่สอดคล้องกับสภาพ
ลักษณะงานจริงที่ต้องมีลักษณะเป็นพลวัต ระบบราชการจึงไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่าง
ทันท่วงที จ าเป็นต้องมีการน าเอาแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาปรับปรงุ “ยกเครื่อง” ระบบและข้าราชการ  บรรดาประเทศที่ได้
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการไปอย่างมาก   

การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมี
ความคล่องตัวและสามารถบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ  จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือ
หลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็ใช้หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการ
บริหารจัดการ เพราะการที่จะใช้หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่ งพัฒนาการการบริหารจัดการมา
ไม่เกิน ๑๐๐ ปี นั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน แต่บริบทของสังคมไทย 
เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อศึกษาถึงหลักที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็จะรู้
ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจดัการทีย่ั่งยืนและด ารงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ในการบริหารโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานให้หมดไปด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาเติมเต็ม 
ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคลและสังคม
โดยรวม 
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Abstract 

Thailand has democratic form of government with the King as Head of State since Siam revolution 
on ๒๔ June ๑๙๓๒. Thai government govern the country by using both centralization and decentralization 
principle provided that the government can direct every parts of the country through local government 
representative and consequently, the administration of the country is united and stable. The 
decentralization for local government is a new principle of democracy ideology but as we know, in practice 



๑๔๔๘ 

when we mention bureaucracy system or government sector administration from the past to today, the 
image of bureaucracy system is slow, inert, out-of-dated and obstacle to progressive development. 
Nowadays, bureaucracy system is focusing on role and responsibility by allocated personnel according to 
the organization chart in order to be able to individually assign, therefore, current operation which depends 
on regulations and chain of command is not consistent with actual work operation which requires 
dynamism.  Bureaucracy system  is not able to response sudden change from external factor as a result, a 
new ideology is implemented to "entirely" improve the system and government officer to be in the same 
standard with others countries which already lifted up their bureaucracy system.   

Administration in globalization era requires modernization and up-to-date and the most important 
thing is that the administration should be agile and adjustable in any situation, therefore, modern 
administration strategy  or management principle is implemented.  And in the same time combining with 
Buddhist principle which adapted with administration principle as  using principle, method or technique 
developed less than ๑ ๐ ๐  years of western academicians which focus on materialism, interest and 
competition only but in Thai context, our society is immensely connected with Buddhism. So if we study 
Buddhism in depth, we shall see that the sustainable and peaceful humanized administration is an 
administration science which adapt from Buddhism  to fix all unsolved problems with Buddhism principle. 
This is a new way or new dimension of sustain, stable and fair administrative work for human and society.   

Keywords : Buddhadharma, public administration, new way of public administration 
 
บทน า  

ปัจจุบันโครงสร้ำงข้ำรำชกำรไทยมีลักษณะซับซ้อน แม้จะมีควำมพยำยำมในกำรลดจ ำนวนข้ำรำชกำรลงโดยวิธีกำร
ต่ำงๆ เช่น กำรเกษียณก่อนอำยุ (Early Retirement) กำรยุบหน่วยงำนบำงหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน (Work Unit Consolidation) 
อย่ำงไรก็ตำมยังไม่สำมำรถลดจ ำนวนข้ำรำชกำรลงได้ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร นอกจำกนั้นโครงสรำ้งหน่วยงำนกลับมีกำรขยำยมำก
ข้ึน ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในระบบรำชกำรมีลักษณะเป็นลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงมำกขึ้น จึงไม่สะท้อนภำพที่แท้จริง
ของโครงสร้ำงข้ำรำชกำร  ด้ำนระบบกำรท ำงำน ปัจจุบันระบบรำชกำรไทยเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบ โดยจ ำแนกบุคลำกร
ตำมโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้สำมำรถมอบหมำยงำนเฉพำะได้ ท ำให้ระบบกำรท ำงำนที่เป็นอยู่ ยึดติดกฎระเบียบและสำยกำร
บังคับบัญชำ จึงไม่สอดคล้องกับสภำพลกัษณะงำนจริงที่ต้องมีลักษณะเป็นพลวัต ระบบรำชกำรจึงไม่รองรบักำรเปลี่ยนแปลงจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอกได้อย่ำงทันท่วงที1   

กำรเปลี่ยนแปลงของโลกำภิวัตน์  ส่วนใหญ่จะเน้นกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใช้ระบบทุนนิยม ซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่ในยุคกำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรม จะเน้นกำรบริหำรงำนในองค์กร เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และกำรผลิตสินค้ำในปริมำณมำก ๆ แต่ในยุค
                                                             

1 คณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลเพื่อเตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำรรัฐสภำสู่ประชำคมอำเซียน.ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำพ
ผู้แทนรำษฎร. การก้าวสู่ประชาอาเซียน. กรุงเทพฯ : ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. ๒๕๕๕. 



๑๔๔๙ 

ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรบริหำรงำน เพื่อรองรับระบบ กำรบริหำรงำนสมัยใหม่ เข้ำมำปรับปรุงกำรบริหำรงำน
ขององค์กร จึงท ำให้กำรบรหิำรงำนมีควำมซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้ำนต่ำงๆ มำปรับเข้ำกับระบบกำรบริหำรงำน เน้นกำรแข่งขัน 
และผลก ำไรสูงสดุ  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเข้ำมำปรบัประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรในหน่วยงำน
ของรัฐ  เพรำะมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังต่อไปนี้ 

๑. กระแสโลกำภิวัตน์ ส่งผลให้สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน แต่นอกจะปรับในด้ำนวัตถุแล้ว สิ่งที่ส ำคัญอย่ำงมำกก็คือกำรปรับเสริมภูมิ
ต้ำนทำนทำงด้ำนศีล สมำธิ และปัญญำด้วย 

๒. ระบบรำชกำรไทยมีปัญหำที่ส ำคัญ คือ ควำมเสื่อมถอยของระบบรำชกำร และขำดธรรมำภิบำลถ้ำภำครัฐไม่
ปรับเปลี่ยนและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  ซึ่งต้องอำศัยหลักพุทธ
ธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเสริมนั่นเอง 

หลักการการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ในปัจจุบันหลักกำรทั่วไปในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรใช้กันอยู่ ๓ หลัก คือ หลักกำรรวมอ ำนำจ – หลักกำรแบ่ง

อ ำนำจ – หลักกระจำยอ ำนำจ โดยมีลักษณะส ำคัญดังต่อไปนี้ 
๑.๑ หลักกำรรวมอ ำนำจ (Centralization) เป็นหลักในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรรวมอ ำนำจในกำรบริหำรไว้ที่

ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในส่วนกลำง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ต่ำงๆ โดยส่วนรำชกำรในส่วนกลำงจะแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีสำยบังคับบัญชำเป็นลำดับช้ันออกไป ปฏิบัติงำนในทุกส่วนของประเทศภำยใต้ กำรควบคุมบังคับบัญชำวินิจฉัยสั่ง
กำรจำกส่วนกลำง ดังนั้น ภำยใต้หลักในกำรจัดระเบียบ บริหำรรำชกำรนี้ อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสูงสุดจึงอยู่กับ
ผู้บังคับบัญชำในส่วนกลำง ซึ่งได้แก่ คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ระดับรองๆ ลงมำ 

๑.๒ หลักกำรแบ่งอ ำนำจ (DE concentration ) เป็นหลักกำรในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเพื่อที่จะแก้ปัญหำหรือ
ข้อเสียของหลักกำรรวมอ ำนำจในกำรบริหำรไว้ที่ส่วนกลำง จึงได้มีกำรแบ่งหรือมอบอ ำนำจในกำรบริหำร รำชกำรบำงอย่ำงจำก
ส่วนกลำงไปให้หน่วยรำชกำรในส่วนภูมิภำคมีอ ำนำจตัดสินใจบังคับบัญชำ และวินิจฉัยสั่งกำรได้ใ นระดับหนึ่ง หลักกำรแบ่ง
อ ำนำจในกำรบริหำรรำชกำรไปใหส้่วนภูมิภำค ยังถือว่ำเป็นกำรจัดระเบยีบบริหำร รำชกำรตำมหลักกำรรวมอ ำนำจ เป็นแต่เพียง
มีกำรแบ่งพื้นที่ของประเทศออกเป็นเขตกำรบริหำรระดับ ต่ำงๆ แล้วส่วนกลำงก็ส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ออกไปปฏิบัติงำน
ประจ ำเขตพื้นที่ต่ำงๆ ดังกล่ำว โดยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เหล่ำน้ีจะได้รับ กำรแบ่งหรือมอบอ ำนำจในกำรวินิจฉัยสั่งกำรบำง
เรื่องในขอบเขตที่แน่นอนจำกส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดในส่วนกลำง และกำรแบ่งหรือมอบ อ ำนำจนี้ ส่วนกลำงจะเรียกคืนหรือเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดหำกมีเหตุผลเพียงพอ ผลคือกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในส่วนภูมิภำคได้
โดยง่ำยและอย่ำงกว้ำงขวำง และในเรื่องใดที่มิได้มีกำรมอบอ ำนำจไว้ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในส่วนภูมิภำคก็ยังต้องฟังค ำสั่ง
จำกส่วน กลำงก่อน 

๑.๓ หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) เป็นหลักในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรโดยกำรกระจำย หรือโอน
อ ำนำจในกำรบริหำรไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปด ำเนินกำรโดยตนเอง มีควำมเป็นอิสระ (Autonomy) ในกำรด ำเนิน
กิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตนตำมที่กฎหมำยให้อ ำนำจไว้ กล่ำวคือ ไม่ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมบังคับบัญชำโดยตรงจำก



๑๔๕๐ 

สว่น กลำงหรือส่วนภูมิภำค เพียงแต่ส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคจะคอย ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎและระเบียบของ
ส่วนกลำง เท่ำนั้น 

กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจนี้เป็นกำรลดอ ำนำจกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรเอง มิใช่เป็นเพียงกำรแบ่งหรือมอบอ ำนำจ เหมือนหลักกำรแบ่งอ ำนำจในกำรบริหำรให้
หน่วยรำชกำรในส่วนภูมิภำค  กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรเป็นหลักในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรที่มีประโยชน์หลำย
ประกำร เช่น เป็นหลักที่ท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ดีกว่ำหลักกำรรวมอ ำนำจและ
หลักกำรแบ่งอ ำนำจ โดยเฉพำะในเรือ่งที่เป็นปัญหำเฉพำะของท้องถ่ินและไม่มีควำมสลับซับซ้อนมำกนัก  เป็นหลักที่จะช่วยแบ่ง
เบำภำระบำงอย่ำงไปให้ท้องถ่ินด ำเนินกำรเอง  เป็นหลักที่จะเป็นกำรเกื้อหนุนส่งเสริมกำรพัฒนำทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตยที่ส ำคัญที่สุดทำงหนึ่ง เป็นต้น 

ประเทศไทยยึดหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับแต่กำรอภิวัฒน์สยำม  
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๔๗๕ โดยระบอบกำรปกครองนี้ มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินซึ่งจ ำต้องมีคณะบุคคลข้ึนมำรับผิดชอบ โดยใช้หลักกำรรวมอ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง  และหลักกำรแบ่งอ ำนำจไปให้ส่วน
ภูมิภำคมำโดยตลอด กล่ำวคือ รัฐบำลได้ใช้หลักกำรรวมอ ำนำจและหลักกำรแบ่งอ ำนำจผสมผสำนกันไป ท ำให้รัฐบำลสำมำรถ
ควบคุมได้ทุกส่วนของประเทศ โดยผ่ำนตัวแทนของตนในส่วนภูมิภำค มีผลท ำให้กำรบริหำรประเทศมีเอกภำพ และมีควำมมั่นคง
จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนหลักกำรกระจำยอ ำนำจให้ประชำชนในท้องถ่ินปกครองกันเองนั้นเป็นหลักใหม่ตำมอุดมกำรณ์ของ
ประชำธิปไตยภำยหลังกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕  

กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรไทยในปัจจุบัน จะใช้หลักกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติ ระเบียบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กล่ำวคือ 

๑. ใช้หลักกำรรวมอ ำนำจในกำรจัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง และกรมต่ำงๆ 
๒. ใช้หลักกำรแบ่งอ ำนำจในกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค อันได้แก่ จังหวัด และอ ำเภอ 
๓. ใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจในกำรจัดระเบียบบริหำร รำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทต่ำงๆ2  

ความหมายของการบริหาร 
ค ำว่ำ กำรบริหำร (administration) หมำยถึง กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์

หรือเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดข้ึนโดยใช้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรที่มีอยู่ ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) 
และควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำร (management) ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

ส่วนค ำว่ำ รำชกำรหรือกำรบริหำรหน่วยงำนของรัฐ เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งสำมำรถเกิดข้ึนได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่ำจะเป็นกำร
บริหำรขององค์กรภำคเอกชนหรือกำรบริหำรที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐก็ตำมแต่โดยรวมค ำว่ำรำชกำรนั้นให้หมำยถึงกำร
งำนของรัฐหรือกำรงำนของพระเจ้ำแผ่นดินหรืออีกนัยหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมสำธำรณะหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชนจ ำนวนมำก 
                                                             

2 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน, ระบบการบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : กรกนกกำรพิมพ์, 
๒๕๕๙. 



๑๔๕๑ 

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ สู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ภำพพจน์ของระบบรำชกำรและข้ำรำชกำรทั่งโลก คือ ภำพของควำมเช่ืองช้ำอืดอำด คร่ ำครึโบรำณ ไม่ทันสมัยและเป็น

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำที่รวดเร็ว จ ำเป็นต้องมีกำรน ำเอำแนวคิดใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง “ยกเครื่อง” ระบบและ
ข้ำรำชกำร  บรรดำประเทศที่ได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบรำชกำรไปอย่ำงมำก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหรำช
อำณำจักร  และนิวซีแลนด์ ฯลฯ มักจะน ำเอำแนวกำรปฏิรูประบบรำชกำร (Public sector reform) ตำมแนวทำงของ “กำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม”่ (New Public Management) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นกำรน ำเอำแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรของ
ภำคเอกชนมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Privatizing the public sector) ยกตัวอย่ำงเช่น 

กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกำ มีกำรรื้อโครงสร้ำงภำครัฐใหม่ (Reinventing the government) รวมทั้งกำรสร้ำง 
“จิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร” (Entrepreneurial spirit) ข้ึนในบุคลำกรภำครัฐของสหรัฐอเมริกำ ค ำขวัญที่ส ำคัญคือ 
“ท ำงำนให้มีคุณภำพดีข้ึน  แต่ค่ำใช้จ่ำยลดลง” (Works better, Costs less) ซึ่งจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำรมักมี
คุณลักษณะส ำคัญ ได้แก่ กำรท ำงำนที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ(Result - driven) กำรให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ (Customer - 
oriented) กำรมีควำมรอบรู้เช่ียวชำญในกิจกำรของตนเอง (Business acumen) กำรมีภำวะผู้น ำ (Leadership) และกล้ำน ำ
กำรเปลี่ยนแปลง (Leading change) เป็นต้น 

กรณีของสหรำชอำณำจักร ได้มีกำรด ำเนินกำรปฏิรูประบบรำชกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้ำงข้ำรำชกำรให้มี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบบรรษัท (Corporate culture) คือ กำรสร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมเป็นเลิศ จนได้รับควำมช่ืนชมยก
ย่องไปทั่วโลกว่ำมีผลงำนและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงนโยบำยที่มีคุณภำพ และกำรที่จะท ำเช่นนี้ได้อังกฤษจ ำเป็นต้องมี
ข้ำรำชกำรมืออำชีพที่มีทักษะช้ันสูง สำมำรถท ำงำนและให้ค ำปรึกษำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำง ถูกต้องตำมหลักเทคนิควิชำกำร มี
หลักฐำนยืนยันชัดเจน โดยปรำศจำกควำมเกรงกลัวหรือกำรต้องกำรได้รับควำมนิยมชมชอบใดๆ 

กรณีของประเทศนิวซีแลนด์ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (Civil Service Commission) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์
ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน ไว้ว่ำ “ข้ำรำชกำรมืออำชีพระดับโลกเพื่อตอบสนองรองรับต่อรัฐบำลและสอดรับกับควำมต้องกำร
ของชำวนิวซีแลนด์” (A world class professional State Services serving the government of the day and meeting 
the needs of New Zealanders) 

หำกพิจำรณำจำกกรณีของทั้ง ๓ ประเทศข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำประเทศเหล่ำนี้แล้วแต่มุ่งก ำหนดคุณลักษณะของ
ข้ำรำชกำรบนพื้นฐำนของแนวคิด “กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่” (NPM) ซึ่งมีจุดเน้นที่ต้องกำรให้ข้ำรำชกำรมีคุณลักษณะ
ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

๑) มุ่งตอบสนองตลำด (Market - oriented) คือเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (Customer - led) และกำรปรับตัวเท่ำ
ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม   

๒) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ คือเน้น “ผลผลิต” (Outputs) และ “ผลลพัธ์” (Outcomes) กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือกำรเน้น “ผลงำน” 
(Performance) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) มำกกว่ำ “กระบวนกำร” (Process) และ “ควำมมีประสิทธิภำพ” 
(Efficiency) 

๓) เน้นกำรเป็น “ผู้เอื้ออ ำนวยและสนับสนุนให้ผู้อื่นมีควำมสำมำรถท ำได้” (Facilitating and enabling role) และใช้
แนวทำงแบบ “เน้นควำมเป็นหุ้นส่วนและกำรให้บริกำรร่วม” (A partnership and joint provision approach) มีจิตส ำนึก



๑๔๕๒ 

ตระหนักถึง “ควำมคุ้มค่ำ” (Best value) กล่ำวคือมีกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึง “ควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของต้นทุนใน
กำรให้บริกำร” (Cost efficiency and effectiveness) 

๔) เน้นกำรเป็น “ผู้ประกอบกำรภำครัฐ” (Public entrepreneur) กล่ำวคือกำรมีแนวคิดว่ำระบบรำชกำร
เปรียบเสมือนระบบกิจกำร (Enterprising public sector) ดังนั้น ระบบรำชกำรไม่ใช่แค่มีหน้ำที่ “จ่ำย” (Spending)  เท่ำนั้น 
แต่ต้องช่วย “หำรำยได้” (Earning) ด้วย แนวคิดนี้คือกำรเติม “แรงจูงใจที่จะแสวงหำก ำไร” (Profit motive) ลงไปในค่ำนิยม
ของกำรท ำงำนภำครัฐ3 

แม้แนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (NPM) จะเป็นแนวคิดที่นิยมแพร่หลำยและมีกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงในช่วงทศวรรษที่ ๕ จนกระทั่งปจัจุบัน ประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลทำงควำมคิดของกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่เป็นอย่ำงมำก เป็นต้นว่ำ กรณีของกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็คือกระแส
หนึ่งของกำรขับเคลื่อนแนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ในบริบทของสังคมไทย รวมทั้ งกำรก ำหนดกระบวนทัศน์ใหม่ (New 
paradigm) ของข้ำรำชกำรไทยว่ำ I AM READY ของส ำนักงำน ก.พ.ร. และกำรก ำหนดขีดสมรรถนะใหม่ข้ำรำชกำรไทยของ
ส ำนักงำน ก.พ. ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกระบวนกำรของกำรปฏิรูประบบรำชกำรตำมแนวทำงของกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่  
เพื่อแก้ปัญหำของระบบรำชกำรที่สั่งสมมำเป็นเวลำช้ำนำน และปรับปรุงให้ระบบรำชกำรมีควำมทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป 

กล่ำวโดยสรุป แนวทำงกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนกำรปรับเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ของรัฐให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของสังคมกำรเมืองในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภำพแนวโน้มในอนำคตจะเกิดควำมทับ
ซ้อนกันของภำครัฐและภำคเอกชนมำกยิ่งขึ้น กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมคล่องตัวและใกล้เคียงกับเอกชนมำกยิ่งข้ึน แต่ใน
แวดวงวิชำกำรก็มีทัศนะในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์หรือเสนอแนะต่อแนวคิดดังว่ำกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดที่ให้น้ ำหนัก
คุณค่ำของ “ภำคเอกชน” มำกจนเกินไป แต่สิ่งที่ต้องพึงระวัง ก็คือ “ควำมเป็นภำครัฐ” (Publicness) ย่อมไม่เหมือนกับ “ควำม
เป็นภำคเอกชน” (Privateness) ในขณะที่ลักษณะธรรมชำติของควำมเป็นภำคเอกชนคือกำรแสวงหำผลประโยชน์ผลก ำไรเป็น
สิ่งส ำคัญนั่นเอง 
 

หลักการบริหารทางพุทธศาสนา 
หลักกำรส ำคัญของพระพุทธศำสนำ คือ กำรเพียรพยำยำมขัดเกลำจิตตน ด้วยกำรเพิ่มปัญญำ วิชชำ อันเป็นตัวควำมรู้

ให้สำมำรถบริหำรตนได้มำกพอสมควร ที่จะเข้ำไปมีส่วนในกำรบริหำรคนอื่นจำกคนหนึ่งไปถึงหลำยๆ คน จนถึงบริหำรองค์กำร
ต่ำงๆ กำรบริหำรทุกอย่ำงต้องเริ่มที่กำรบริหำรตนมำก่อนทั้งนั้น กำรบริหำรองค์กำรตลอดถึงประเทศชำติ กำรท ำ งำน 
ประสำนงำน ร่วมแรงร่วมใจกันในกำรท ำหน้ำที่ป้องกัน บ ำบัด บ ำรุง รักษำองค์กำร  กำรบริหำรองค์กำรจึงเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกคนเป็นจ ำนวนมำกที่ฝึกฝนกันมำในด้ำนต่ำงๆ จนเกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ คุณธรรมเหมำะสมที่จะท ำงำน
ร่วมกันในต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน4  

                                                             
3 ดร.สมบัติ กุสุมำวลี และคณะ, ระบบข้าราชการในอนาคต.  รำยงำนกำรวิจัยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล

เรือน, ๒๕๕๒. 

4 พระเทพดิลก . (๒๕๕๓). การบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย. 



๑๔๕๓ 

กำรน ำหลักที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงตรัสเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทุกระดับ ผู้บริหำรที่จะให้กำรบริหำรงำนส ำ เร็จลุล่วงได้
ต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประกำร คือ 

๑. จักขุมำ มีปัญญำมองไกล ต้องมีควำมช ำนำญในกำรใช้ควำมคิด สำมำรถวำงแผนและฉลำดในกำรใช้คน 
๒. วิธุโร มีกำรจัดกำรธุระได้ดี ต้องมีควำมช ำนำญด้ำนเทคนิค 
๓. นิสสยสัมปันโน มีกำรพึ่งพำอำศัยคนอื่นได้ต้องมีควำมช ำนำญด้ำนมนุษย์สัมพันธ์  
จะเห็นได้ว่ำ หลักธรรมทำงพุทธศำสนำ มีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นผู้น ำ เพรำะเป็นหลักธรรมส ำหรับกำร

ปกครองตนเองและผู้อื่น สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรงำนทุกประเภท ทั้งยังเป็นหลักธรรมน ำชีวิตให้ประสบสุขใน
แนวทำงจริยธรรมของพุทธศำสนำด้วยเช่นกัน  

สรุปว่ำ กำรบริหำรตำมหลักพุทธธรรม คือ กำรน ำหลักธรรมที่ปรำกฏในพุทธวิธี มำสร้ำงเป็นแรงจูงใจผลักดันให้
บุคลำกรแสดงพฤติกรรมอย่ำงมีทิศทำง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยหรือเงื่อนไขที่ต้องกำร พร้อมชักน ำ โน้มน้ำว กระตุ้น สนับสนุน 
ส่งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บคุลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนอย่ำงตั้งใจ เต็มใจ และทุ่มเท เพื่อท ำให้งำนเกิดประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล สำมำรถน ำควำมรู้ และศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด สร้ำงเป็นแรงผลักน ำองค์กำรให้
ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกำรไปอย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน ซึ่งจะเป็นด้วยควำมเพียรพยำยำมในทำงที่ชอบ ควำม
เพียรชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจำกควำมเพียรชอบก็จะสร้ำงสรรค์พัฒนำกำรบริหำรทุกระดับ ที่อำจสรุปเป็นกำรบริหำร
ตน บริหำรคน และบริหำรงำน5 

หลักการบริหารงานสมัยใหม่  
กำรบริหำรงำนองค์กรหรือกำรบริหำรงำนหน่วยงำนของรัฐก็ตำม มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ศำสตร์ในกำรบริหำรงำนอย่ำง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจำกโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยมที่แสวงหำก ำไร และ มีกำรแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่ำคู่แข่ง ทั้งในเชิง
บริหำรงำน และกำรพัฒนำองค์กร ให้บรรลุผลตำมเปำ้หมำยขององค์กร ซึ่งหน่วยงำนของรัฐจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับตัวต่อ
กระแสที่เกิดข้ึนอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ กำรบริหำรในยุคโลกำภิวัฒน์เป็นกำรบริหำรที่ต้องอำศัยควำมทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์  
และที่ส ำคัญที่สุดคือต้องมีควำมคล่องตัวและสำมำรถบูรณำกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อยู่เสมอ  จึงมีหลักกำรบริหำรสมัยใหม่
เข้ำมำเป็นกลยุทธ์ หรือหลักกำรในกำรบริหำรจัดกำร ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชำกำรทำงตะวันตกก ำลังสนใจหลักกำรในทำง
พระพุทธศำสนำมำผสมผสำน และประยุกต์ใช้กับหลักกำรบริหำรจัดกำร เพรำะเขำถือว่ำ กำรที่จะใช้หลักกำร วิธีกำร หรือ
เทคนิค ของ นักวิชำกำรชำวตะวันตก ซึ่งพัฒนำกำรกำรบริหำรจัดกำรมำไม่เกิน ๑๐๐ ปี นั้นยังเป็นหลักกำรที่ยังยึดกับวัตถุ เป็น
กำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งหวังก ำไรและกำรแข่งขัน ดังนั้นเมื่อศึกษำถึงหลักที่แท้จริงของพระพุทธศำสนำก็จะรู้ว่ำศำสตร์แห่งกำร
บริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนและด ำรงควำมเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศำสตร์ในกำรบริหำรโดยกำรประยุกต์ใช้หลัก
พระพุทธศำสนำ 

 กำรเปลี่ยนแปลงของโลกำภิวัตน์  ส่วนใหญ่จะเน้นกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใช้ระบบทุนนิยม ซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่ในยุคกำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรม จะเน้นกำรบริหำรงำนในองค์กร เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และกำรผลิตสินค้ำในปริมำณมำก ๆ แต่ในยุค
ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรบริหำรงำน เพื่อรองรับระบบ กำรบริหำรงำนสมัยใหม่ เข้ำมำปรับปรุงกำรบริหำรงำน
                                                             

5 พระครูจิรธรรมธัช. (จิรธมฺโม, ๒๕๕๓). ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการวงดนตรีหมอล า
คณะเสียงอีสานนกน้อย อุไรพร. วิทยำนิพนธ์ พธ.ม.(พระพุทธศำสนำ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. 
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ขององค์กร จึงท ำให้กำรบริหำรงำนมีควำมซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ มำปรับเข้ำกับระบบกำรบริหำรงำน เน้นกำร
แข่งขัน และผลก ำไรสูงสุด โดยเพิ่มองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ให้มีกำรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ เข้ำมำประกอบเป็นหลักในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรแข่งขันขององค์กรที่มีควำม
หลำกหลำย จึงมีกำรน ำเอำเรื่องสมรรถนะ (Competency) เข้ำมำใช้ในหลักกำรบริหำรสมัยใหม่มำกยิ่งข้ึน เป็นกำรแสวงหำ
ควำมแตกต่ำงจำกบุคคลทั่วไป น ำมำเป็นบุคลำกรในองค์กร เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศขององค์กร ในกำรบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของ
องค์กร เพื่อกำรแข่งขันที่มีศักยภำพเหนือกว่ำองค์กรอื่นๆ  

 กำรบริหำรงำนองค์กรมีองค์ประกอบส ำคัญเพื่อให้กำรบริหำรงำนประสบควำมส ำเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) 
วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) และแรงงำน หรือคน (man) องค์ควำมรู้ในกำร
บริหำรงำนในยุคต้นๆ ของกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ จะคิดถึงองค์ประกอบส ำคัญดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำก ำหนด
เป้ำหมำยขององค์กร ว่ำจะมีทิศทำงหรือแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรอย่ำงไร แต่ต่อมำมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำน เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรตำมโลกำภิวัฒน์ที่มีกำรแข่งขันสูง จึงมีกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรงำนที่เน้นคนมำกยิ่งข้ึน 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำยข้ึน จึงได้มีแนวควำมคิดใน
กำรบริหำรคนหรือทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรของตน เพื่อควำมส ำเร็จและบรรลุผลส ำเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ำมำสนับสนุนกำรบริหำรงำนขององค์กร เพรำะเนื่องจำกประเทศไทยต้องยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่ำเป็นประเด็นที่ส ำคัญของสังคมไทย หรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนต้องให้ควำมสนใจ เพรำะว่ำกำร
บริหำรจัดกำรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกโลกในอนำคตเป็นโลกที่ท ำงำนในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตรมำกข้ึน 
กำรแข่งขันจะมีอัตรำที่สูงข้ึน และเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของควำมคำดหวังทำงสังคมเพิ่มข้ึน และจะกดดันเรียกร้องใน
องค์กร มีกำรปรับตัวเพื่อแสวงหำแนวทำงใน กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยเฉพำะ
กำรพยำยำมให้เกิด “ กำรมีส่วนร่วม (Participation)” มำกข้ึน “ กำรให้อ ำนำจ (Empowerment)“ “ กำรเข้ำไปเกี่ยวข้อง 
(Involvement)” “ กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะต้องพัฒนำ ไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจจำก องค์ประกอบส ำคัญข้ำงต้น คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 
(materials) และ กำรจัดกำร (management) หรือกระบวนกำรทำงกำรบริหำร (Administration) นักวิชำกำร ช่ือ Lather 
Gulicks และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรที่เรียกว่ำ “POSDCORB” ไว้ ๗ ประกำร คือ  

๑. กำรวำงแผนงำน (Planing) หมำยถึง องค์กรควรจะก ำหนดแผนงำนกิจกำร เพื่อให้ หมู่สมำชิก หรือบุคลำกรใน
องค์กรมีทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนหรือท ำงำนร่วมกันอย่ำงกลมกลืนไปในทำงเดียวกัน  

๒. กำรจัดองค์กำร (Organizing) คือ กำรจัดกำรโครงสร้ำงองค์กรให้มีสำยบังคับบัญชำ ที่คล่องตัว กำรเช่ือมสำยบังคับ
บัญชำให้แน่นแฟ้น และมีควำมจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนนโยบำยของผู้บริหำรในระดับสูงเป็นอย่ำงดี  

๓. กำรบริหำรงำนบุคคล (Staffing) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  

๔. กำรวินิจฉัยสั่งกำร (Directing) องค์กรต้องมีกำรวินิจฉัยสั่งกำรที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กร  
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๕. กำรประสำนงำน (Co – ordinating) เป็นกำรประสำนงำนในเชิงระบบในองค์กร หรือ นอกระบบนอกองค์กร 
เพื่อให้องค์กรสำมำรถด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร  

๖. กำรเสนอรำยงำน (Reporting) องค์กรจะต้องมีกำรตรวจสอบข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำร
รำยงำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน เที่ยงตรง มีมำตรวัด รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำ
สนับสนุนข้อมูล จะท ำให้กำรบริหำรองค์กรได้อย่ำงแม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหำร  

๗. กำรจัดท ำงบประมำณ (Budgeting) องค์กรควรจัดท ำระบบบัญชี และงบประมำณเป็น แบบมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอ้ย่ำงมีระบบในกำรบริหำรงำนองค์กร6 

 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับ

กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ โดยก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ๗ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรประชำชน มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำงำนบริกำรของส่วน

รำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสูค่วำมเปน็เลศิ เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรใหบ้รกิำร โดยออกแบบกำรบริกำร
ที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมมำใช้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรได้ง่ำยและ
หลำกหลำยรูปแบบ เน้นกำรบริกำรเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงภำครัฐและประชำชน กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอย่ำง
แท้จริง พัฒนำระบบกำรจัดกำร ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒ : กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ  มี
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ โดยเน้นกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรที่มี  ควำม
ทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบกำรท ำงำนที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำร
ท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กำร เน้นกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และสร้ำงควำมรับผิดชอบ  ต่อสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเป้ำหมำยเพื่อ
วำงระบบกำรบริหำรจดักำรสินทรัพย์ของรำชกำรอย่ำงครบวงจร โดยค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย ที่ผูกมัด /ผูกพันติดตำมมำ (Ownership 
Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงโอกำส และสร้ำงควำมมั่นคงตำมฐำนะเศรษฐกิจของประเทศ ลด
ควำมสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่ำประโยชน์ รวมทั้งวำงระบบและมำตรกำรที่จะมุ่งเน้ นกำรบริหำรสินทรัพย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนคุ้มค่ำ สำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย โดยรวม มีต้นทุนที่ต่ ำลงและลดควำมต้องกำรของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ ำเป็น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรวำงระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมกำรท ำงำน
ร่วมกันภำยในระบบรำชกำรด้วยกันเองเพื่อแก้ปัญหำกำรแยกส่วนในกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรวำงระบบ
ควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของกำร

                                                             
6 จ ำรัส จันทร์แสงศรี, หลักการบริหารงานสมัยใหม่ กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์, กรุงเทพมหำนคร : ๒๕๔๙. 



๑๔๕๖ 

ประสำนควำมร่วมมือที่หลำกหลำยภำยใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น ำศักยภำพเฉพำะของแต่ละหน่วยงำนมำสร้ำงคุณค่ำให้กับ
งำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของประเทศและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรส่งเสริมระบบกำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองแบบร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนรำชกำรทบทวนบทบำทและภำรกิจของตน ให้มีควำมเหมำะสม โดยให้
ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐกับภำคส่วนอื่น กำรถ่ำยโอน
ภำรกิจบำงอย่ำงที่ภำครัฐไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนเองให้ภำคส่วนอื่น รวมทั้ง กำรสร้ำงควำมร่วมมือหรือควำมเป็นภำคีหุ้นส่วน 
(Partnership) ระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรยกระดับควำมโปร่งใสและสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มี
เป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมและวำงกลไกให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ กำรท ำงำนของทำงรำชกำร ตลอดจนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ : กำรสร้ำงควำมพร้อมของระบบรำชกำรไทยเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนมีเป้ำหมำย
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของระบบรำชกำรไทยเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รวมทั้งประสำนพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกันในกำรส่งเสรมิและยกระดับธรรมำภิบำลในภำครัฐของประเทศสมำชิก อำเซียน อันจะน ำไปสู่ควำมมั่งค่ังทำงเศรษฐกิจ 
ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง และควำมเจริญผำสุกของสังคมร่วมกัน7 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ 
มนุษย์โดยธรรมชำติย่อมอยู่รวมกันเป็นสังคม เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มธรรมชำติในแต่ละกลุ่มจะต้องมี "ผู้น ำกลุ่ม" 

รวมทั้งมี "กำรควบคุมดูแลกันภำยในกลุ่ม" ค ำว่ำ กำรบริหำรเป็นค ำกลำงๆ เข้ำใจง่ำยและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ประกอบด้วย 
คือ ๑. เป็นแนวทำงหรือวิธีกำรบริหำรงำนภำครัฐที่หน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐน ำไปใช้ในกำรบริหำรเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำร ๒. เป็นกระบวนกำรบริหำร ๓. มีจุดหมำยปลำยทำง 

กำรบริหำร คนทั่วไปอำจมองเป็นเรื่องของชำวบ้ำน ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำมำกเท่ำใดนัก แต่ถ้ำมองให้ดีแล้ว 
พระพุทธศำสนำก็มีสถำบันมีองค์กำรทีจ่ะต้องมีกำรบริหำร ซึ่งก็คือคณะสงฆ์หรือเรียกว่ำ ภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผูบ้ริหำร
ภิกษุสงฆ์ หรือที่เรำเรียกกันในปัจจุบันว่ำ คณะสงฆ์ ซึ่งใจปัจจุบันน้ีนักวิชำกำรตะวันตกยอมรับและประจักษ์ว่ำ คณะสงฆ์นี้เป็น
องค์กรที่มีอำยุยืนยำวที่สุดในโลก ไม่ปรำกฏว่ำมีองค์กรใดในโลกตะวันตก ตะวันออกที่ไหนอื่น ที่จะยั่งยืนอยู่ได้ มีแต่เกิดมำแล้วก็
ล่มสลำยจบสิ้นไป แต่คณะสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ ตั้งแต่พระพุทธเจ้ำทรงตั้งมำ ๒,๖๐๐ กว่ำปี ยังอยู่มำได้จนบัดนี้ แสดงว่ำ 
ควำมยั่งยืนของคณะสงฆ์จะต้องมีวิธีกำรบริหำรอะไรที่จะท ำให้อยู่ได้อย่ำงยั่งยืนมั่นคง8 ปัจจุบันเรำรับอิทธิพลในแนวคิดทำงด้ำน
กำรบริหำรจำกโลกตะวันตกมำมำก ท ำให้เรำละเลยกำรน ำหลักธรรมตำมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำมำปรับใช้กับกำรน ำองค์กร
ของเรำแต่จริงๆ ซึ่งในฐำนะที่ประเทศไทยได้ข้ึนช่ือว่ำเป็นเมอืงพุทธ และพระพุทธศำสนำอยู่คู่กับสังคมไทยมำอย่ำงช้ำนำน อีกทั้ง

                                                             
7 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน , ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย . กรุงเทพฯ : กรกนกกำรพิมพ์ , 

๒๕๕๙. 
8 พระพรหมคุณำภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการองค์กร . 

กรุงเทพมหำนคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๒. 



๑๔๕๗ 

ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยอีกด้วย จึงสำมำรถเช่ือได้ว่ำกำรน ำหลักธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำมำปรับใช้กับกำร
บริหำรองค์กร น่ำจะเหมำะกับบริบทของประเทศไทยมำกกว่ำกำรน ำหลักของตะวันตกมำใช้แต่เพียงอย่ำงเดียว 

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ำมกลำงกระแสโลกำภิวัตน์ กำรแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมำกข้ึน เศรษฐกิจ สังคมเข้ำสู่ยุคแห่ง
กำรเรียนรู้ กระแสสังคมเข้ำสู่ยุคประชำธิปไตยกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมำภิบำล ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับองค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชนที่ต้องเพิ่มศักยภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

ที่ผ่ำนมำเรำจะเห็นว่ำองค์กรภำคเอกชนสำมำรถเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตนเองในด้ำนโครงสร้ำง ระบบกำรบริหำร
จัดกำร และบุคลำกรเพื่อตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีพอสมควร แต่องค์กรภำครัฐกลับมีข้อจ ำกัด เนื่องจำกที่ผ่ำนมำนั้นระบบ
รำชกำรไทยมีปัญหำที่ส ำคัญคือ ควำมเสื่อมถอยของระบบรำชกำร และกำรขำดธรรมำภิบำลถ้ำภำครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ก็จะส่งผลบั่นทอนควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในอนำคตด้วย แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนว
ใหม่คือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ ที่ยึดหลักธรรมำภิบำล ซึ่งจะส่งผลท ำให้ภำครัฐ
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 

๑. กำรปรับวิธีกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเน้นผลงำน 
๒. ปรับกำรบริหำรงำนให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓. ปรับบทบำทภำรกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วม 
 

การบริหารตามหลักอธิปไตย 

เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงตรัสเอำไว้เพื่อให้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำถึงแนวควำมคิดที่เน้นทิฐิหรือควำมคิดเห็น
ของตัวบุคคลเป็นหลัก  ว่ำเมื่อบุคคลเข้ำมำบริหำรงำนแล้วมีทัศนะเกี่ยวกับอ ำนำจที่ด ำรงอยู่อย่ำงไรบ้ำง  โดยใช้ค ำว่ำ อธิปไตย  
ซึ่งหมำยควำมว่ำควำมเป็นใหญ่ มีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน  คือ           

๑) อัตตำธิปไตย   (Autocracy) กำรถือตนเป็นใหญ่   เป็นแนวคิดของบุคคลที่ใช้อ ำนำจโดยยึดควำมคิดของตัวเองเป็น
ใหญ่  โดยไม่ค ำนึงถึงเสียงส่วนมำก  มีแนวควำมคิดออกจะเผด็จกำร 

๒) โลกำธิปไตย  กำรถือโลกเป็นใหญ่ เป็นแนวควำมคิดของบุคคลที่ใช้อ ำนำจโดยยึดควำมคิดของคนหมู่มำกเป็นใหญ่  
โดยใช้ที่ประชุมในกำรออกเสียงประชำมติ  มีแนวควำมคิดเป็นเหมือนประชำธิปไตย 

๓) ธรรมำธิปไตย  กำรถือธรรมเป็นใหญ่  เป็นแนวควำมคิดของบุคคลที่ใช้อ ำนำจโดยยึดหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นหลัก  กล่ำวคือ ใช้ธรรมะน ำกำรเมือง มีแนวคิดเป็นแบบธรรมำธิปไตย9 

 

การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔   
เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หรือเป็นหลักกำรสงเครำะห์ซึ่งกันและกัน  

หมำยถึง คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสำนหมู่ชนให้มีควำมสำมัคคีเป็นธรรมที่ท ำให้คนเป็นที่รัก เป็นที่
ชอบใจของคนทั่วไป  เป็นกำรปลูกไมตรีเติมน้ ำใจต่อกัน ท ำให้สังคมเป็นสุข ประกอบด้วยหลัก ๔ ประกำร คือ10  
                                                             

9  ที.ปำ. (ไทย)  ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๔,  อง.ติก. (ไทย)  ๒๐ / ๔๐ / ๒๐๑. 



๑๔๕๘ 

๑. ทำน คือ กำรให้ ได้แก่ กำรเสียสละ กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กำรแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ กำรให้ทำนให้เพื่อขจัด
กิเลส กำรท ำทำนโดยให้สังคหวัตถุนี้ ในแง่ปฏิบัติ หมำยถึง กำรเฉลี่ยหรือแบ่งให้จำกส่วนที่คนมีอยู่ มิใช่ให้มำกมำยจนไม่เหลือ 
หรือให้จนผู้รับร่ ำรวย จุดประสงค์เน้นที่กำรแสดงอัธยำศัยไมตรีมำกกว่ำควำมมำกหรือน้อยของวัตถุที่ให้ เพรำะฉะนั้น คนยำกจน
หรือคนที่มีวัตถุสิ่งของเล็กน้อยก็สำมำรถแบ่งปันให้ทำนผู้อื่นได้ตำมอัตภำพของตน ข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว   

๒. ปิยวำจำ ได้แก่ กำรพูดค ำสุภำพ อ่อนหวำน เพื่อให้เกิดควำมสมำนสำมัคคี ปิยวำจำท ำได้ง่ำย เพรำะวำจำน้ันมีในตัว
เรำ เพียงเรำมีสติ มีเมตตำในใจก็สำมำรถพูดออกมำได้ ค ำพูดมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่  

 
(๑) ค ำพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลยีด เช่น ค ำหยำบ ค ำด่ำ ค ำประชด ค ำกระทบกระแทก ค ำแดกดัน ค ำสบถ เป็นต้น 

ค ำพูดเหล่ำน้ีเรียกว่ำ "อัปปิยวำจำ"  
(๒) ค ำพูดที่พูดออกไปแล้วท ำให้คนฟังรัก เช่น ค ำอ่อนหวำน ค ำชมเชยจำกใจจริง ค ำพูดที่ชวนให้เกิดควำมสมัครสมำน

ไมตรี เป็นต้น  
๓. อัตถจริยำ หมำยถึง กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในวงกว้ำง 

หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนำตน ๒ ด้ำน คือ กำรท ำตนให้เป็นประโยชน์ และท ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ กำรท ำตนให้เป็น
ประโยชน์ หมำยถึง ท ำตนให้มีคุณค่ำในสังคมที่ตนอำศัยอยู่  

๔. สมำนัตตตำ กำรวำงตนเสมอต้นเสมอปลำย หมำยถึง กำรวำงตนได้เหมำะสมควำมหมำย ๒ ประกำร คือ  
(๑) วำงตนได้เหมำะสมกับฐำนะทีต่นมีอยู่ในสงัคม ตนอยู่ในฐำนะอะไรก็วำงตนให้เหมำะสมกับฐำนะที่เป็นอยู่ และท ำได้

อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย  
(๒) ปฏิบัติตนอย่ำงสม่ ำเสมอต่อคนทั้งหลำย ให้ควำมเสมอภำค ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่นเสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วม

สุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ปัญหำ และร่วมแก้ปัญหำเพื่อประโยชน์ขององค์กรคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรำเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่
โลเล รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมนิยมและไว้วำงใจให้แก่บุคลำกรในองค์กร 

 

การบริหารงานตามหลกัทศพธิราชธรรม 
ทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผู้ปกครอง หรือ ธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ ดังนี ้
๑. ทาน ให้ปันช่วยประชา คือบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให ้โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่อให้เขาได้ มิใช่เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจ

ใส่อ านวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์และให้ความสนับสนุนแก่คนท าความดี 

          ๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม ส ารวมกายและวจีทวารประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ 
ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 

          ๓. ปริจจาคะ บ าเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตนได้ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

          ๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระดายซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่
หลอกลวงประชาชน กริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง  

                                                                                                                                                                                                                           
10 พญ.พรรณพิมล หล่อตระกลู, บทความสุขภาพจิต. กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข, ๒๕๕๕. 



๑๔๕๙ 

          ๖. ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิต ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่
หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและการปรนเปรอ มีความเป็น  

          ๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มี
เมตตา ประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและการท าการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 

          ๘. อวิหิงสา มีอหิงสาน าร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่บีบค้ันกดข่ีมีความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใดด้วย  

          ๙. ขันติ ช านะเข็ญด้วยขันติ คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า อดทนต่อความเหนื่อยยาก ถึงจะล าบากกายน่า
เหนื่อยหน่ายเพียรไร ก็ไม่ท้อถอยถึงจะถูกยั่วถูกยันด้วยถ่อยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดก าลังใจไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีย์ที่
บ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

          ๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากศาสนธรรม อันถือประโยชน์สุขความดีงามของ
รัฐและราษฎร์เป็นที่ตั้งอันใดประชาราษฎร์ ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน ก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหว เพราะถ้อยค าดีร้ายลาภสักการะ
หรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป11 

 
การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม  ๗ 

การประยุกต์ใช้หลักธรรม ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นหลักที่บุคคลที่เป็นผู้น าต้องมีหลักธรรม ๗ ประการ ใช้ในการครองตน 
ครองคน และครองงานได้อย่างสมดุล ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้น าหรือผู้บริหารควรรู้ ตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ที่ท าให้
พร้อมที่จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผู้น าหรือผู้บริหารมี ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้หลักการ กล่าวคือ เมื่อดารงต าแหน่งมีฐานะในงานใดก็ตาม ต้องรู้หลักการรู้
งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วจะต้องตั้งตนให้อยู่ในหลักการให้ได้ 

๒. อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล รู้จุดหมาย ผลที่เกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน ย่อมมีความแน่วแน่ ความเข้าใจในการ
บริหารคนและบริหารงานให้มีความสอดคล้องกัน งานก็จะประสบความส าเร็จ ตรงตามจุดมุ่งหมายไม่อยากนัก 

๓. อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน กล่าวคือ ต้องรู้เสมอว่าตนคือใคร มีต าแหน่งหน้าที่อย่างไร อยู่ในสถานะใด มี
ความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพร้อม มีความถนัด มีสติปัญญา มีความสามารถอย่างไร อีก
ทั้งต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

๔. มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักพอประมาณ รู้จักความพอดี ซึ่งหมายความว่า ต้องมีขอบเขตอ านาจ ความเหมาะสม
ที่จะบริหารจดัการเรื่องต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามต าแหน่ง ทาแค่ไหนจึงจะให้เกิดความพอดี ได้สัดส่วน เกิดความ
สมดุล ซึ่งความพอดีจะทาให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง 

๕. กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เป็นผู้น า หรือผู้บริหาร ต้องรู้ล าดับความส าคัญของ
งาน ระยะเวลา จังหวะ ปริมาณและห้วงเวลาให้เหมาะสม ต้องรู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับปัจจัย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสอดคล้องกลมกลืน เพราะปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จได้ 

๖. ปุริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน สังคม หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักสังคม ชุมชน ตั้งแต่สังคมที่มีขอบเขต
กว้างขวาง คือสังคมโลก รู้สังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หน่วยงาน ผู้น าหรือผู้บริหารต้องรู้ว่าในสถานการณ์
ใดมีปัญหาหรือความต้องการอะไร และจะสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมอย่างไร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้ตรง
จุด 
                                                             

11  พระพรหมคุณำภรณ์,  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพฯ  : มหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลัย. ๒๕๔๕. 



๑๔๖๐ 

๗. ปุคคลัญญุตา  คือ ความเป็นผู้รู้จักบุคคล หมายความว่า ผู้นาหรือผู้บริหารต้องรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมงาน 
ไม่ใช่เป็นการรู้จักเฉพาะช่ือของเขา ต้องรู้จักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ งานบรรลุประสบผลส า เร็จตาม
จุดมุ่งหมาย นอกจากนั้นต้องรู้จักประโยชน์ที่เขาเหล่าน้ันพึงได้ การทางานนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ให้เขาทางานเพียงอย่างเดียว หากแต่
ต้องจักดูแลสวัสดิการอย่างเหมาะสม และต้องให้ทุกคนที่ทางานได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตนเอง ซึ่งผู้นาหรือผู้บริหารควรรู้ว่าเขา
ควรได้ประโยชน์อะไร ที่จะนาไปสู่ความเจริญงอกงามแห่งการดาเนินชีวิตที่แท้จริงของทุกคนด้วย12 

 
บทสรปุ 

กำรบริหำรในยุคโลกำภิวัฒน์เป็นกำรบริหำรที่ต้องอำศัยควำมทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์และที่ส ำคัญที่สุดคือต้องมี
ควำมคล่องตัวและสำมำรถบูรณำกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อยู่เสมอ  กำรบริหำรหน่วยงำนของรัฐก็เช่นเดียวกัน ต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของสังคมกำรเมืองในปัจจุบันและอนำคต กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐมีควำมคล่องตัวและใกล้เคียงกับเอกชนมำกยิ่งข้ึน แต่ด้วยบริบทของภำคเอกชน เป็นที่ทรำบกันดีว่ำเน้นก ำไรเป็น
อันดับแรก แต่หน่วยงำนของรัฐนั้น เน้นตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นล ำดับแรก และที่ผ่ำนมำรูปแบบของระบบ
รำชกำรของไทยเรำยังมีกำรบริหำรงำนที่ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเท่ำที่ควร และเกิดปัญหำตำมมำอีกมำกมำย 
เช่น กำรยึดระบบอุปถัมภ์ มีการท างานที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์พวกพ้อง กำรขำดธรรมำภิบำล ขาดความเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน ขาดความรู้ เป็นต้น ถ้ำหน่วยงำนของรัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนำกำรบริหำรองค์กรภำครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดย
ยึดหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ปวงชนชำวไทยนับถือและผูกพันธ์กับสังคมไทยมำอย่ำงช้ำนำน ก็จะ
ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน
อนำคตอีกด้วย  ดังนั้น กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ต้องมีกำรผสมผสำนกำรบริหำรตำมหลักพุทธธรรมเข้ำไปด้วย เพื่อแก้ไข
ปัญหำที่สั่งสมมำนำนให้หมดไปด้วยหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่เข้ำมำเติมเต็ม ถือว่ำเป็นแนวทำงใหม่ หรือเข้ำสู่มิติของกำร
บริหำรงำน ที่ยั่งยืน มีควำมมั่นคง และสร้ำงควำมเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่ำงชำญฉลำด รวมทั้ง
สร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ต่อกำรบริหำรงำนอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักกำรของนักบริห ำรในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรของตนอย่ำงมรีะบบ จึงเช่ือไดว่้ำกำรน ำหลักธรรมค ำสั่งสอนของพระพทุธเจำ้มำปรบัใช้กับกำรบริหำรองค์กร น่ำจะ
เหมำะกับบริบทของประเทศไทยมำกกว่ำกำรน ำหลักของตะวันตกมำใช้แต่เพียงอย่ำงเดียว 
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การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

Learning of Buddhism in ๒๑ st Century 
 

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี/สอนเสนา 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลมิพระเกียรติ ฯ 
 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ต้องจ ากัดขอบเขตการเรียนรู้ สังคมเปลี่ยนไป มีผู้คน
อาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มที่มีความสนใจและศึกษา
ฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผ่โดยอาศัยช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้ประยุกต์หลักธรรมผู้ที่ศึกษาก็สามารถเข้าใจได้ หากต้องการปฏิบัติธรรมข้ันสูงก็สามารถศึกษาจาก
พระสงฆ์ในวัดต่างๆได้  การเผยแผ่ทั้งกับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ และเผยแผ่กับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้าในระดับที่สูงข้ึน ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกต้องตรวจสอบได้ก็ยังคงอยู่ในพระไตรปิฎก เพียงแต่มีการประยุกต์หลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ค าส าคัญ การศึกษาพระพุทธศาสนา,ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
Abstract 
   Learning of Buddhism in ๒๑st Century has no limitation as the society had changed. 
People benefits advanced technology to learn from online media and exchange information 
with groups of the same interest and practice. Once Buddhism principle is propagated online 
through social media by adapted to each individual learning ability, Buddhism principle 
seems to be understandable. Or if an individual wish to practice high-level dharma, he/she 
can always turns to monk in temples. Buddhism principle travelling in parallel with 
advanced technology  on its propagation in both social media and in an individual which 
focus on higher-level dharma. Original traceable Buddhism principle is remaining in Tripitaka 
but is adapted online for practical purpose only. 
Keyword : Learning of Buddhism, ๒๑ st Century 
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บทน า 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า พระพุทธศาสนาศึกษาคือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสงัคม 
กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคม
ต่อไป ดังนั้น การศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปัจจุบันโลก
และสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท าให้พระพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และบริบทของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งน าเสนอสภาพของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสังเคราะห์
ผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของพระพุทธสาสนาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาให้ผลผลิตเป็นไปตามที่
ต้องการ โดยผ่านการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นหลัก 
 
สังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในยุคปัจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก 
นักคิดในแวดวงต่าง ๆ ของโลกและไทยต่างให้ความสนใจกับสภาพสังคมเป็นอย่างยิ่ง นักคิดทั้งหลายเรียก
สังคมของมนุษยชาติในอนาคตในช่ือที่แตกต่างกัน อัลวิน ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler)๑ เรียกว่า ยุคคลื่นลูกที่
สาม (the third wave) โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ “ทั้ง
โลก” (global) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน 
ในขณะที่อีริค ชมิดท์และเจเรด โคเฮน (Eric Schmidt andJared Cohen)๒ เรียกโลกยุคนี้ว่า “ยุคดิจิทัล
เปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) นอกจากนี้แล้วยังถูกเรียกในช่ืออื่น ๆ  อีกว่าเป็น “ยุคโลกไร้พรมแดน” 
(borderless world) ยุค “โลกาภิวัตน์” (globalization) สุวิทย์ เมษิณทรีย์๓ เรียกว่าเป็นยุค “หลังสังคม ซึ่ง
เป็นโลกที่เน้นเรื่องกัลยาณมิตร มีการเปลี่ยนรูปแบบของคนจากต่างคนต่างปิด ไปสู่ต่างคนต่างเปิด เป็นโลกที่
ก้าวข้ามสังคมที่เน้นการแข่งขันไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ เป็นโลกที่ภูมิปัญญาได้พัฒนาก้าวข้ามทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่ภูมิปัญญามหาชนเช่น ยูทูบ (youtube) หรือ วิกิพีเดีย (wikipedia) โลกหลังสังคมฐานความรู้เป็นโลก
ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากการพึ่งพิงไปสูค่วามเปน็อิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อพิจารณาแนวคิดของสุวิทย์ 
เมษิณทรีย์แล้ว จะเห็นว่าค่อนข้างมองโลกในแง่ดีซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของเจมส์ มาร์ติน ( James Martin)๔ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือของเขาที่ช่ือว่า “โลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑” (The Meaning of the ๒๑st Century) 
เจมส์ได้เสนอแนวคิดว่า จะเกิดอะไรข้ึนบ้างในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นในทางลบ แต่เขามีเจตนาที่
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๑๔๖๔ 
 
จะกระตุ้นให้สังคมตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนเช่นเดียวกับประเวศ วะสี๕ เห็นว่า 
วิถีชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จะมีปัญหามากข้ึนอันสืบเนื่องมาจากกิเลส และอวิชชาจะต้องอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาแก้ปัญหา มนุษย์จะต้องเปลี่ยนไปสู่ภาวะหรือภพภูมิที่สูงกว่า ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๗) ได้ประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ดังนี้ 
 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
๑.๑ กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ

การเงินของโลกที่ ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้าน
การค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ 
ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้าง ความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากข้ึน การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับ ดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากข้ึน  

๑.๒ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความส าคัญ
เพิ่มข้ึนโดย เฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิฮ่องกง เกาหลีสิงคโปร์ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซยีน 
ที่มีแนวโน้มเป็น ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย 
พลวัตการขยายตัวของบราซิลและ อินเดีย และการเพิ่มข้ึนของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มก าลังซื้อใน
ตลาดโลก  

๑.๓ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากร
สูงอายุในโลกจะ เพิ่มข้ึนอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญ ๆ ในโลก มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้าม ประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงการสร้าง
การผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน  

๑.๔ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา 
อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรง อาทิแผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของ โลกอ่อนแอ สูญเสียพันธ์ุพืชและสัตว์พื้นผิวโลก เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจาก ระดับน้ าทะเลที่สูงข้ึน  

๑.๕ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปญัหาส าคัญ ความต้องการพืช 
พลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วย
ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการ
ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใน อนาคต  

๑.๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองต่อการ ด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี

                                                
๕ประเวศ วะสี, วิสัยทัศนข์องกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการ, (๒๕๔๒), หนา ๘ 

- ๑๑. 
 



๑๔๖๕ 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุมคามในการ
พัฒนา ๓ – ตัวอย่างบทความวิชาการ –  

๑.๗ การก่อการร้ายสากลเปน็ภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการรา้ยและอาชญากรรมข้ามชาติ
มีแนวโน้ม ขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ ต้องเตรียมความ พร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือใน
เวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ ชาติจากภัยก่อการร้าย 
 
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

๑.๘ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมี
บทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศ
ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๑.๙ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้าง
ประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึนวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหา
คุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสงัคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 

๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเตมิให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง 
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบรหิารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงข้ึน แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย 
ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลีย่นแปลงในภาพรวมที่ดีข้ึน แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริต
ต้องปรับปรุงจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์
บ้านจะกลายเป็นที่ท างาน มีอาชีพใหม่ๆเกิดข้ึนอย่างไม่เคยมีมาก่อน การที่มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคดังกล่าวซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ นั่นเอง 



๑๔๖๖ 
 

สังคมโลกในศตวรรษที่๒๑ การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เกิดข้ึนได้โดยที่ทั้งสองคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้า
กันมาก่อน แต่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ ดังที่ เดวิด ดับเบิลยู จอห์นสันและ โรเจอร์ ที จอนห์สัน๖ ได้เขียนไว้ว่า 
“ในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างมิตรภาพและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงบวกมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังเห็นได้จากความนิยมของเครือข่ายสังคม ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกดิมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ ๒ ลักษณะคือ
ปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว และแบบออนไลน์  ความสัมพันธ์แบบออนไลน์มักเกิดจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ไม่ใช่เกิดข้ึนแบบไร้ทิศทางผู้คนอ่านบล็อกโดยมีวัตถุประสงค์ค้นหาผู้มีความสนใจคล้ายกันด้วยเหตุผล
บางอย่างและร่วมเล่นเกมส์เพราะอยากสนุกและทดสอบฝีมือของตน สื่ออิเลคทรอนิกส์มอบโอกาสให้คนเพิ่ม
จ านวนความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  แม้จะอยู่กันคนละมุมโลกแต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
สร้างสัมพันธภาพกันได้ในโลกเสมือนจริง๗ 

อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อที่ท าให้ให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย อินเทอร์เน็ตจึง
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แม้จะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งก็มีโทษแฝงมากับการข้อมูลข่าสาร
ด้วย ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมหันต์ก็จริง ท าให้เราเปิดโลก
กว้างไปสู่ที่ต่างๆ เข้าสู่ขุมความรู้ที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย และยังท าให้เราติดต่อสื่อสาร
หรือใช้งานด้านอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่นั่งที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนนั้นก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน
มันก็มีโทษอย่าง 

อนันต์ด้วยเช่นกัน หากเราไม่รู้จักที่จะใช้อย่างถูกวิธีหรือป้องกันตัวเองจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับการ
ใช้อินเทอร์เน็ต๘เทคโนโลยีจึงไม่ได้มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวยังมีโทษมหันต์ที่แฝงเร้นมากับความเจรญิ จึงเปน็
เหมือนดาบสองคมที่หากไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกทิ่มแทงได้โดยไม่รู้ตัวมีผู้คนส่วนหนึ่งที่ใช้สื่อสังคมออนไลนไ์ป
ท าร้ายผู้อื่นโดยการน าเสนอข่าวสารด้านลบหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น ซึ่งในโลกแห่งสื่อสังคม
ออนไลน์น้ันข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและขยายออกไปในวงกว้าง เพียงแค่ช่ัวขณะเวลาไม่กี่นาทีข่าว
นั้นก็เข้าถึงกลุ่มคนได้ทั่วโลก หากไม่พิจารณาข้อเท็จจริงหลงเช่ือข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริงหรือข่าวสารที่เป็น
เท็จ ผู้ที่ตกเป็นข่าวก็ถูกสังคมมองในด้านลบเรียบร้อยแล้ว ในทางกลับกันหากต้องการน าเสนอข่าวสารด้านที่ดี
มีประโยชน์อินเทอร์เน็ตก็เอื้อต่อการน าเสนอน้ัน เพียงแค่ช่ัวเวลาสั้นๆข่าวดีมีประโยชน์ก็แพร่กระจายขยายไป
ยังกลุ่มชนได้ในปริมาณที่มาก นั่นคือด้านดีของเทคโนโลยีและการสื่อสารของโลกในยุคแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
        เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารมาบรรจบกันจนท าให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน 
กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างชาวโลกมีความ
สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะการติดต่อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา นักอ่านอาจจะกลายเป็นนักเขียน คนซื้อ

                                                
๖ Davisakd, Puaksom,  Of a Lesser Brilliance: Patani Historiography in Contention. InThai 

South and (MalayNorth; Ethnic Interactions on a Plural Peninsular, edited by Montesano Micheal and Jory 
Patrick, ๒๐๐๘), pp, ๗๑-๘๘.  

๗ (เดวิด ดับเบิลยู จอห์นสันและ โรเจอร์ ที จอนห์สัน “การเรียนรู้แบบร่วมมือและการแก้ไขความขัดแย้ง
ทักษะทีจ่ าเป็นแห่งศตวรรษที่ ๒๑”,  ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑,หน้า ๓๒๐. 

๘ ดาณุภา ไชพรธรรม,เทคโนโลยีดาบสองคม,(กรุงเทพฯ; มายิก ส านักพิมพ์,๒๕๕๖),หน้า๑๙๒ 



๑๔๖๗ 
 
อาจจะกลายเป็นคนขาย  เพราะเมื่อกลุ่มคนในโลกเสมือนจริงของอินเทอร์เน็ตเริ่มรวมตัวกันโดยอาศัยโซเซียล
เน็ตเวิร์ก หรือเครือข่ายสังคมสังคมออนไลน์ โลกก็เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างที่ไม่เคยพบ
มาก่อน รวมทั้งการสร้างสรรค์เว็บไซต์แบ่งปันความรู้และให้ความช่วยเหลือข้ามโลกในแบบที่ไม่น่าเป็นไปได้ 
นั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการคราวด์ซอร์สซิ่ง 
        ค าว่า “คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowdsourcing) หรือการถ่ายโอนงานให้มวลชน มีจุดเริ่มต้นจากความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส การพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซเ์ปน็ตัวอย่างหนึ่งทีพ่สิจูน์
ให้เห็นว่าชุมชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีความชอบเหมือนๆกัน สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าบริษัท
ยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์๙ เมื่ออินเทอร์เน็ตติดต่อกันได้ง่ายดาย จึงท าให้มีสังคมใหม่ที่เรียกว่า “เครือข่าย
สังคมออนไลน์” โดยมีการปฏิสัมพันธ์กันผ่าน “สื่อสังคมออนไลน์” สื่อสังคมออนไลน์นั้นมาจากค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Social Media”  ค าว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมี
ขนาดใหม่มากในปัจจุบัน  ค าว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง 
รูปภาพ เป็นต้น เมื่อน าค าสองค ามารวมกันจึงเป็น “Social Media”  หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกันได้ พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค ๑.๐ ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่
ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค ๒.๐ ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่
เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น 
ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ๑๐ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการสื่อสารที่ต้องติดต่อกันทาง
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดเว็บหนึ่งในปัจจุบันคือเฟซบุ๊ค 
        ปัจจุบันมนุษย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆส่วน
หนึ่งมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่แม้เราจะปฏิเสธก็หนีไม่พ้น เช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆสามารถเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ผู้
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตติดตั้งอุปกรณ์ให้ฟรีพร้อมทั้งมขีองแถมและสทิธิประโยชน์อีกมากมาย ที่แม้แต่ผู้ใช้บริการ
คาดคิดไม่ถึง ชีวิตของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ จึงแทบจะขาดเทคโนโลยีไม่ได้ การด าเนินชีวิตประจ าจึง
ต้องพึ่งความเจริญของเทคโนโลยีอย่างยากเกินกว่าจะหนีพ้น นิโคลัส นีโกรพอนเต้ (Nicholas Negroponte) 
ได้เสนอไว้ว่า “ในอนาคตการใช้คอมพิวเตอร์ มิใช่เรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางขนาดยักษ์ ซึ่งเรียกกันว่าเมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้า
แทนที่ไปแทบจะหมดแล้ว เราได้เห็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายออกจากห้องขนาดยักษ์ ที่ ติดเครื่องปรับอากาศ
เข้าไปยังตู้เก็บของ แล้วต่อไปบนโต๊ะและเดี๋ยวนี้อยู่บนหน้าตักในกระเป๋าของเราด้วย แต่น่ีก็ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุด”๑๑ 

                                                
๙ เจฟฟ์ ฮาวี,คราวด์วอร์ซซ่ิง, ล้านคลิกพลิโลก,แปลโดยสีนวน ฤกษ์สิรินุกูล, (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์มติชน

,๒๕๕๔),หน้า ๒๑.   
๑๐ อ.ธัญวัฒน์ กาบคา, ๒๕๕๓ ความหมายของ Social Media [Online], 

Available:http://krunum.wordpress.com/๒๐๑๐/๐๖/๐๒/social-network/เข้าถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
Touchbluelife . 

๑๑ นิโคลัส นีโกรพอนเต้, ชีวิตยุคดิจิตอล, แปลโดยจ านง วัฒนเกส, (กรุงเทพมหานคร : น าอักษรการพิมพ์, 
๒๕๔๐), หน้า ๒๐.  



๑๔๖๘ 
 
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีอย่างหนีไม่
พ้น แม้แต่ในวัดในพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีก็ทะลุผ่านก าแพงวัดเข้ามาแล้ว 
 การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไม่ได้จ ากัดรูปแบบในการศึกษาเหมือนในอดีตที่หาก
ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาต้องไปที่วัด แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป มีผู้คนจ านวนหนึ่งไม่อยากเข้าวัดแต่
อยากศึกษาพระพุทธศาสนาก็สามารถอาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์ มีการ
รวมกลุ่มชาวพุทธ ขยายกลุ่มถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มที่มคีวามสนใจและศึกษาฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อน า
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผ่โดยอาศัยช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ประยุกต์หลักธรรม
ที่เข้าใจง่าย อาจจะใช้ค าใหม่มาอธิบายหลักธรรม ผู้ที่ศึกษาก็สามารถเข้าใจได้ หากต้องการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็
สามารถศึกษาจากพระสงฆ์ในวัดต่างๆได้  พระสงฆ์ก็จะได้ท าการเผยแผ่ทั้งกับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ และ
เผยแผ่กับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงข้ึน ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพร้อม
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกต้องตรวจสอบได้ก็ยังคงอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์
อื่นๆ การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพียงแต่มีการประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้
เข้ากับยุคสมัย หลักการเก่าก็คงไว้ เมื่อมีของใหม่ ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 การศึกษาในศตวรรตที่ ๒๑ ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลา หากมี
การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาได้ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบันกระจายไปแทบทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดด้วยเงื่อนไขของกาลเวลาหรือสถานที่ สอดคล้องกับพระธรรมคุณข้อหนึ่งในมหานามสูตร๑๒ ค าหนึ่งว่า 
“อกาลิโก”  หมายถึงไม่ประกอบด้วยกาลคือไม่ข้ึนอยู่กับกาลเวลา บรรลุได้ทันที บรรลุเมื่อใดเห็น ผลได้ทันที 
เป็นจริงอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่จ ากัดด้วยกาล หากน ามาใช้ในการศึกษาก็จะกลายเป็นว่ามีการศึกษา
ค้นคว้าพระพุทธศาสนาโดยไม่ถูกจ ากัดด้วยกาลเวลาอีกต่อไป ในโลกอนาคตผู้ที่มีความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจะท าให้มีโอกาสอยู่รอดในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน 

 
สรุป 

  การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไม่ได้จ ากัดรูปแบบในการศึกษาเหมือนในอดีตที่
หากต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาต้องไปที่วัด แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป มีผู้คนจ านวนหนึ่งไม่อยากเข้าวัดแต่
อยากศึกษาพระพุทธศาสนาก็สามารถอาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสัง คมออนไลน์ มีการ
รวมกลุ่มชาวพุทธ ขยายกลุ่มถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มที่มคีวามสนใจและศึกษาฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อน า
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผ่โดยอาศัยช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ประยุกต์หลักธรรม
ที่เข้าใจง่าย อาจจะใช้ค าใหม่มาอธิบายหลักธรรม ผู้ที่ศึกษาก็สามารถเข้าใจได้ หากต้องการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็
สามารถศึกษาจากพระสงฆ์ในวัดต่างๆได้  พระสงฆ์ก็จะได้ท าการเผยแผ่ทั้งกับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์ และ
เผยแผ่กับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงข้ึน ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพร้อม
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกต้องตรวจสอบได้ก็ยังคงอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์
อื่นๆ การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพียงแต่มีการประยุกต์หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้
เข้ากับยุคสมัย หลักการเก่าก็คงไว้ เมื่อมีของใหม่ ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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บทคัดยอ่ 
  การพัฒนาสังคมตามหลกัพระพุทธศาสนา ถือการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง และการพัฒนาคนน้ัน ก็เริ่มต้นที่ฐาน คือการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระส่วนแก่นแท้ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งข้ึนต่อสภาพแวดล้อมแห่งกาลเทศะของยุค
สมัย ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์น้ัน และน าหลักการทั่วไปที่ทา่นแสดงไว้ไปประยุกต์ใช้ให้สนองความต้องการของ
ยุคสมัยอย่างได้ผลด้วยการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง คนที่พัฒนาดีแล้ว ก็จะเป็นส่วนร่วม
ที่รวมก าลังกันสรา้งสรรค์สังคมใหเ้จริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสใหทุ้กคนเจรญิยิ่งขึ้นไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมี
ความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอย่างสัมพันธ์ควบคู่กันไปและเป็นปัจจัยต่อกัน โดยค านึงถึงธรรมชาติ
แวดล้อมพร้อมไปด้วย ตามหลักการที่จัดวางไว้เป็นระบบอย่างครบถ้วนชัดเจน  
  พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  ที่มีความส าคัญต่อ
ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  ปัญหา และความเป็นอยู่ของปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยู่ตลอดเวลา  ท าให้พระพุทธศาสนาหรือสถาบันสงฆ์ท าหน้าที่ จัดระเบียบ
ชุมชนเพื่อความคงอยู่ของชุมชนในสังคมและความสุขโดยรวมของประชาชน 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 
Abstract 
 Social development according to Buddha's teaching is a development of human's core and is the 
foundation of individual, means development of humanity which is the most important thing that should 
be improved. On the other hand, for the human resources development which depends on time evolved 
must as well, develop the humanity and adapt with other Buddha's teaching that suitable with 
requirements in different periods of time. A man who is a fruit of humanity and correct human resources 
development will be the actor who develop and enrich our society to be more supportive in granting 
opportunity for others to develop themselves for a better and happier lives. Buddhism develops man and 
society at the same time and these two elements are essential for one another. Moreover, the 
development is based on surrounding environment  as well-organized Buddhism's principle.   
 Buddhism has relationship with Buddhist's way of life as one institute of our society which is a vital 
institute in terms of social custom and culture related to nature, problem, individual's well-being  and 
society. In addition, Buddhism and Buddhist priest community have a great contribution on establishment 
of discipline and happiness in the society because of the evolution of society. 
Key word: The development of human resources, Buddhism doctrine. 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗๑ 
 

บทน ำ 
 

แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของ
ชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระท าตนให้มีความสุขด้วย
ตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตาม
แนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ ทมะ คือการฝึกนิสัยด้ังเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม การรู้จักข่ม
ใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ ไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า หลอกล่อ ชักน าไปสู่ความเลวร้ายได้การฝึกปรับปรุงตนเอง โดย
ท าคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สิกขำ คือการศึกษา เพื่อให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการด าเนินชีวิต เรียกว่า ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ ศีลสิกขำ หมายถึงการ
ฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมี
ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชิวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม จิต
สิกขำ หมายถึงการฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็งมั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ 
บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งที่ท าให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม  ปัญญำสิกขำ 
หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริง มีจิตใจเป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธ์ิ ภำวนำ 
คือ ค าน้ีตรงกับค าว่าพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และปัญญาภาวนา เทียบได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนา
ทางสังคม พัฒนาอารมณ์ และพัฒนาสติปัญญากำยภำวนำ หมายถึงการพัฒนาทางกายเพื่อให้เกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย์ 
5 หรือ ทวาร 5 ได้แก่ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเป็น
การส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ทางเป็นไปอย่างปกติ ไม่เป็นโทษ ไม่มีพิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่ง
ดีมีประโยชน์จากการเห็นทางตามาใช้ รู้จักสัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้ายเข้ามา เป็นต้น  ศีล
ภำวนำ หมายถึงการพัฒนาการกระท า ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกายและวาจากับบุคคลอื่นโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าว
ร้ายท าลายผู้อื่น ไม่กระท าการใดๆ ที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระท าที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จิตตภำวนำ หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพื่อให้จิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี และสุขภาพจิตดี 
คุณภาพจิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา มีศรัทธา และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่เป็นต้น สมรรถภาพทางจิต
ดี คือการมีความพร้อมในการท างาน ได้แก่ ขันติคือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิริยะคือ
มีความเพียร สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ แช่มช่ืน เบิกบาน 
เกิดความสบายใจได้เสมอเมื่อด ารงชีวิตหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ปัญญำภำวนำ หมายถึงการพัฒนาปัญญา ได้แก่การรู้เข้าใจ
สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ท าให้จิตใจเป็นอิสระได้จนถึงข้ันสูงสุด ส่งผลให้อยู่ในโลกได้โดยไม่
ติดโลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป 

การพัฒนาคนน้ันก็เริ่มต้นที่ฐาน คือ การพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระส่วนแก่นแท้  ส่วนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งข้ึนต่อแวดล้อมแห่งกาลเทศะของยุคสมัย  ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์น้ัน  และน าหลักการทั่วไปที่ท่าน
แสดงไว้ไปประยุกต์ใช้ให้สนองต่อความต้องการของยุคสมัยอย่างได้ผลดี การพัฒนาความเป็นมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างถูกต้อง คนที่พัฒนาแล้วก็จะเป็นส่วนร่วมที่รวมก าลังกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาส
ให้ทุกคนเจริญยิ่งข้ึนไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมีความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอย่างสัมพันธ์ควบคู่กันไป
และเป็นปัจจัยต่อกัน  โดยค านึงถึงธรรมชาติแวดล้อมไปด้วย การพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ จะช่วยให้สังคมมีทุน
มนุษย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ส่วน
การพัฒนาคนในฐานะผู้มีความเป็นมนุษย์  จะช่วยให้บุคคลมีคุณสมบัติพร้อมที่จะด าเนินชีวิตแห่งปัญญาเพื่อความดีงาม หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า พัฒนาให้เป็นบัณฑิตผู้สามารถน าชีวิตและสังคมไปสู่สันติสุข    

จากความต้องการที่หลากหลาย เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง เกิดความเสียใจ ความกลัว ท า
ให้มีการพึ่งพิงศาสนาซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจมากขึ้น  หากศึกษาดูให้ดีจะเห็นว่าในสมัยก่อน ศาสนาเกิดข้ึนจากความ



 ๑๔๗๒ 
กลัวของมนุษย์ที่ประสบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ   เช่น พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น 
เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่าน้ี มนุษย์จึงเกรงกลัวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ 
ที่เกิดข้ึน ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุ้มครองป้องกันตนจากภัยอันตรายที่คิดว่าจะได้รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
สามารถคุ้มครองให้มีชีวิตที่เป็นสุข ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดเป็นความเช่ือที่ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
เหนือมนุษย์ และได้สร้างพิธีกรรมต่างๆข้ึน จากสิ่งที่เกิดข้ึนก็ได้มีวิวัฒนาการมาจนเกิดเป็นศาสนา  
 
แนวคิดด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์กระแสหลัก (Swanson & Holton III, 2001) มีนิยามว่า  
  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์คือกระบวนการในการพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญ ของบุคลากรในองค์การด้วยการพัฒนา
องค์การและการพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากรเพื่อจุดประสงค์ในกาปรบัปรุงผลงาน 
  จากนิยามข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักจะมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานให้
องค์การโดยการเพิ่มพูนความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลิตภาพ (Productivity) มากข้ึน ด้วยสอง
แนวทางคือการพัฒนาฝึกอบรม (Training and Development) และโดยการพัฒนาระดับองค์การ (Organizational 
Development) ดังนั้นเมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธที่มีค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานคิด นิยามของ
การ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงก าหนดเป็น 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธคือกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ใน องค์การโดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้า
มาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความ เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และ ปัญญา ด้วย
วิธีการพัฒนาองค์การและการพัฒนาฝึกอบรม มี จุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย์ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม 
   

  ปรัชญำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงพุทธ 
 เมื่อเปรียบเทยีบปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธกับปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแส
หลักซึ่งเป็นแนวความคิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีทั้งความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีเป้าหมายในการพัฒนา
ปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่เป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักจะ
พัฒนามนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการขององค์การในด้านการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หรือ
เศรษฐศาสตร์ทุนมนุษย์ หรือเพื่อการเรียนรู้สนองความต้องการของมนุษย์เองตามแนวคิดของปรัชญามนุษย์นิยม แต่การพัฒนา
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมมีปรัชญาที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่พัฒนาให้ดีข้ึนได้ สามารถที่จะเรียนรู้จนมีปัญญา เข้าถึงสัจ
จธรรมได้ มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิมได้ ทั้งในระดับโลกียภูมิส าหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป และระดับโลกุตรภูมิ
ส าหรับการพัฒนาเป็น “อริยบุคคล” บุคคลที่มีภูมิธรรมเหนือกว่า “ปุถุชน” ที่ยังถูกครอบง าด้วย “อวิชชา” (ซึ่งเป็นที่มาของ
กิเลส ท าให้เกิดความโลภ ความโกรธเกลียด อาฆาตแค้น แย่งชิงทรัพยากร คดโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง จริยธรรมตกต่ า และ
ท าลายล้างกันทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ เป็นปัญหาส าคัญของชาวโลกทุกวันน้ี) 
  ปรัชญาประการที่สองของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธคือการใช้หลักอริยสัจ 4 ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวการ
พัฒนามนุษย์กระแสหลัก โดยที่ตามหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเริ่มต้นที่ “ทุกข์” คือการเข้าใจปัญหาของชีวิตที่ต้องมีการแก้ไข ส่วน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตะวันตกนั้นจะใช้แนวทางการมุ่งแก้ปัญหา (Problem Orientation) กล่าวคือการค้นหาปัญหา
ขององค์การหรือของบคุคลในองค์การที่ท าให้องค์การมปีระสิทธิภาพไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย จึงต้องท าให้มีการพัฒนาเสริมสร้าง
ทั้งความรู้ ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้มนุษย์ในองค์การนั้นท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน หรือหากยังไม่มี
ปัญหาก็มองหาโอกาสความเป็นไปได้ที่จะท าให้ดีข้ึน ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
นั้น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธก็ใช้หลักการเดียวกันนี้คือใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 แต่การค้นหาปัญหาดังกล่าว 
พระพุทธเจ้าช้ีให้มนุษย์เห็นว่ามนุษย์น้ันมีปญัหาที่มี “อวิชชา” หรือมิจฉาทิฐิ ซึ่งหมายถึงมนุษย์มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง
ชีวิต มีความเข้าใจผิดว่าเป้าหมายของการเปน็มนุษยที่ดีน้ันคือการเป็นปจัจยัการผลติที่ดีขององค์การ หรือต้องท างานสนองความ
ต้องการขององค์การเพื่อที่ตนเองจะได้รางวัลสิ่งตอบแทนหรือเงินมาสนอง “ตัณหา” ความอยากของตน บุคคลที่สามารถสนอง



 ๑๔๗๓ 
ตัณหาได้มาก มีก าลังซื้อและบริโภคได้มากตามแนวคิดบริโภคนิยมเรียกว่าผู้ประสบความส าเร็จ เป็นการส่งเสริมความ
เจริญงอกงามของ “ตัณหาและอุปทาน” อย่างไม่รู้ตัว ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของมนุษย์ปุถุชนก็คือการไม่เห็นปัญหาหรือ 
“ทุกข์” ของตน หลงเข้าใจผิดว่า “ทุกข์” คือ “สุข” และพยายามดิ้นรนแสวงหาวัตถุมาสนอง “ตัณหา” ของตน และเข้าใจว่า
บุคคลที่ไม่เป็นปัจจยัการผลติที่ดีขององค์การคือบคุคลที่ไรป้ระโยชน์ เฉ่ือยชา ไร้คุณค่า และบุคคลที่เสพบริโภคแต่น้อยกลายเป็น
บุคคลสิ้นไร้ไม้ตอก หย่อนความสามารถจึงไม่สามารถสนองตัณหาตนได้ ในหลักพื้นฐานเรื่องนี้จึงท าให้เป็นภารกิจส าคัญของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธทั้งที่เป็นฆราวาสและพระภิกษุในการช้ีให้มนุษย์เห็น “ทุกขัง” คือปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์
เพื่อที่จะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุและทางแก้ปัญหาที่รากเหง้า แทนที่จะมีความเข้าใจพุทธธรรมที่ผิด ๆ หรือแต่เพียงผิวเผิน ไม่
เข้าใจหลักพุทธธรรมที่แท้จริง น าพาไปสู่การพัฒนาที่คลาดเคลื่อนห่างไกลจากค าสอนของพระพุทธเจ้า 
  หลักปรัชญาประการทีส่ามคือ การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมีการคิดเชิง
ระบบเช่นเดียวกับการพฒันาทรพัยากรมนุษย์กระแสหลัก กล่าวคือ หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตา ซึ่งกล่าวถึงเหตุ
ปัจจัยที่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน(เมือ่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้
จึงดับไป) หรือหลักธรรมปรโตโฆสะที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรม
นั้นกล่าวถึงเรื่องสภาพแวดล้อมหรือบริบทมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึงต้องเลือกสถานที่ สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วย เพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่เหนืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมเสมอไป 
แต่สรรพสิ่งจะมีความเกี่ยวข้องโยงใยมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักมี
แนวคิดว่ากิจกรรมการพัฒนามนุษย์นั้นเป็นระบบย่อยอยู่ในองค์การ ดังนั้นจึงต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาที่สนองตอบต่อ
องค์การและตัณหาของมนุษย์ แนวคิดของพุทธธรรมและของตะวันตกเหมือนกันที่กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นั้นมี
บริบทที่ต้องค านึงถึง แต่มิได้หมายความว่าหากสภาพแวดล้อมของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
“อวิชชา” แล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็จะต้องอนุโลมไปตามนั้นด้วย แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
ผลักดันให้องค์การเกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา ทั้งนี้โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) (ซึ่ง
จะกล่าวต่อไป) ประเด็นที่ส าคัญที่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้  คือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม แต่ไม่อนุโลมตามกิเลสจากสิ่งแวดล้อม ไม่ถึงกับขัดขืนอย่างรุนแรงแต่มีสติรู้ว่ายอมท าตามไปตามสมมติสัจจะของ
สังคม เช่นเดียวกับ “เกมฟุตบอล” มีกฎกติกาที่ต้องปฏิบัติตาม แต่ก็เป็นกติกาสมมติตามเกม ไม่ใช่สาระของชีวิต ไม่ใช่สัจธรรม 
หากกติกาไม่ถูกต้อง สิ่งที่ต้องท าคือการเปลี่ยนกติกา เปลี่ยนเป้าหมายของเกมให้ไปสู่ “ปัญญา” มากขึน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชด าริด้านการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทรงช้ีแนะไว้
ว่า๑ 

"การพัฒนาบ้านเมืองใหเ้จริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม 
ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่งการที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา   
การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน  คือ  การศึกษาด้านวิชาการ(Academic learning) ส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัย(Spiritual 
development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง
สองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ  และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูก
ที่ควร  และอ านวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์ "   

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดท ารายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Development Report) 
โดยได้จ ากัดความ “การพัฒนาคน” ไว้ให้ครอบคลุมทั้งในกระบวนการเพิ่มโอกาสทางเลือกและการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน  แนวคิดด้านการพัฒนาคนขององค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยแท้จริงมิได้มีความหมายในเชิงแคบตามช่ือ
เท่านั้น หากแต่หมายรวมทั้งความส าเร็จของคนและได้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายสุดท้ายมากกว่าเครื่องมือของการพัฒนา ตาม
ความหมายในเชิงกว้างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น นับว่ามีความใกล้เคียงกับความหมายของ “ภารกิจ” และ “สมรรถภาพ” ภายใต้
กรอบความอยู่ดีมีสุข 
                                                

๑ วารสารกินรี.  วารสารรายเดือนของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน),  (ฉบับประจ าเดือนมกราคม ๒๕๔๒). หน้า ๑๗. 



 ๑๔๗๔ 
ชีวิตจะดีงามมีความสุข  ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็น  ก็เพราะปัจจัยส าคัญที่สุด คือ การ

พัฒนาคน ซึ่งจะท าให้คนเป็นคนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือการศึกษา  คนที่ด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท พัฒนาชีวิตของตนจนบรรลุถึงประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิตดังค าตรัสในพุทธ
พจน์ต่อไปนี ้
 “บุคคลผู้ไม่ประมาท เข้าถึงจุดหมายทั้งสอง คือจุดหมายในเรื่องที่ตาเห็น และจุดหมายที่เลยตาเห็นช่ือว่าเป็นบัณฑิต
บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย”๒ 
 “ดูกรภิกษุ ในสัตว์โลกนี้ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปญัญามากย่อมไม่คิดการเพือ่เบยีดเบยีนตน ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบยีน
ผู้อื่น ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย, ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่
ผู้อื่น ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งสองฝ่าย ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดที่เดียว, ดูกรภิกษุด้วยเหตุ
อย่างนี้แล บุคคลจึงช่ือว่าเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก” ๓ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งเพื่อประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์
ผู้อื่นกล่าวคือ ภิกษุ 
     ๑. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นในการท าพฤติกรรมดี (ศีล) ให้ถึงพร้อม 
     ๒. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจิตที่ฝึกดี (สมาธิ) ด้วยตนเองและชักน าผู้อื่นในการท าภาวะจิตที่ฝึกดี (สมาธิ) ให้ถึงพร้อม 
     ๓. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นในการท าปัญญาให้ถึงพร้อม 
     ๔. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมีจิตใจเป็นอิสระ (วิมุตติ) ด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นในการท าความมีจิตใจเป็นอิสระ 
(วิมุตติ) ให้ถึงพร้อม 
     ๕. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความหยั่งรู้หยั่งเห็นในวิมุตติด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นในการท าวิมุตติให้ถึงพร้อม 
     ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติทั้ง เพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น” ๔ 
     “ดูก่อนมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเช่ือถือหลักการที่ถูกต้อง (สัทธา) ด้วยตนเอง และชัก
น าผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความเช่ือถือหลักการที่ถูกต้อง ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นให้ถึง
พร้อมด้วยพฤติกรรมดี ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อแผ่เสียสละ (จาคะ) ด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อ
แผ่เสียสละ, ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจไปเยือนหาพระภิกษุด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นใหไ้ปเยือนหาพระภิกษุ, ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจสดับสัทธรรมด้วย
ตนเอง และชักน าผู้อื่นให้สดับสัทธรรม, ทั้งเป็นนักทรงจ าหลักธรรมที่สดับแล้วด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นให้ทรงจ าหลักธรรมไว้ , 
ทั้งเป็นนักพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งหลักธรรมที่ได้สดับแล้วด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นในการพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่ ง
หลักธรรมที่ได้สดับแล้ว, ทั้งเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักด้วยตนเอง และชักน าผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมถูกต้อง
ตามหลักด้วย, ดูก่อนมหานาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ อุบาสกช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๕ 
 

หากพิจารณาอย่างเคร่งครัดตามช่ือ  “การพัฒนาคน” อาจดูประหนึ่งว่ามีความหมายในทางแคบเฉพาะในประเด็นการ
พัฒนาขีดความสามารถของคนเท่านั้น  ถึงแม้การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนจะมคีวามส าคัญมาก เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางเลือก แต่การพัฒนาศักยภาพคนเท่านั้นยังไม่เพียงพอ  ถ้าไม่มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคมให้คนสามารถใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของตนได้  ดังได้กล่าวแล้วว่าประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่าประชาชนจะสามารถท าอะไรได้บ้างด้วยศักยภาพของ
ตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่มีศักยภาพเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจจะประสบความส าเร็จ 

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ  แต่ถ้าในแต่ละภูมิภาคไม่มีการสร้างงานที่เพียงพอ
ส าหรับก าลังแรงงานที่มีการศึกษาเหล่าน้ัน  ก็จะไม่สามารถยกระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนได้  ความอยู่ดีมีสุขจะต้องวัด
ในรูปของภารกิจหรือความส าเร็จของคน  และสมรรถภาพหรือความสามารถที่จะไปสู่ ความส าเร็จนั้น  ซึ่งไม่ใช่เพียงได้รับ

                                                
๒ ส .ส.๑๕/๓๘๐/๑๒๖ 
๓ องฺ.จตุกกฺ. ๒๑/๑๘๖/๒๔๓ 
๔ องฺ.ปญจฺก. ๒๒/๒๐/๑๕ 
๕ อง.สตฺตก.๒๓/๑๑๖/๒๒๕ 



 ๑๔๗๕ 
การศึกษาเท่านั้น  ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการศึกษาไม่ใช่สิ่งส าคัญในองค์ประกอบความอยู่ดีมีสุข  ตรงกันข้ามการศึกษามี
ความส าคัญมาก  เพราะคนที่ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีโอกาสที่จะประกอบภารกิจในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวควำมคิดเรื่องคุณภำพชีวิต 
 

คุณภาพชีวิต(Quality of life) เป็นเรื่องที่น ามาใช้เป็นตัวช้ีวัด(Ultimate goal) ของการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๐ 
(พ.ศ. ๒๕๑๓) เป็นต้นมา นับตั้งแต่มีแนวคิดในการพัฒนาโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อันเป็นแนวคิดเชิงการ
พัฒนาสังคม ซึ่งพิจารณาถึงองค์ประกอบรอบด้านที่เกี่ยวของกับตัวของมนุษย์ในลักษณะผสมผสานและเป็นการพึ่งพาสอดแทรก 
(Interdependent and Interpenetrate) และเป็นไปภายใต้กระบวนการของการมปีฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) ของมนุษย์
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลกลุ่มชุมชนและสังคม 
คุณภาพชีวิตในศาสนาพุทธนั้นจะต้องมีองค์ประกอบครอบทัง้ 4 ด้านได้แก่ 

กำรพัฒนำกำย (กำยภำวนำ) คือ การพัฒนาอินทรีย์ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งเช่ือมต่อกับอารมณ์ทั้ง 
6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู้ การพฒันาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือท าให้
อินทรียเ์หล่าน้ัน มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความคลอ่งแคล่ว มีความจัดเจน ฝึกฝนในด้านการเลอืกสิง่ทีม่ีคุณค่า และมี
ประโยชน์มากทีสุ่ด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลกีเว้นจากสิง่ที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิง่ไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ โดยมีใจ
เป็นตัวรบัรู้ทัง้หมด 
  กำรพัฒนำศีล (สีลภำวนำ) คือ การฝึกฝนด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบยีน ไม่ท าลายกัน เพื่อให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคนในสงัคมได้
อย่างปกตสิุข 
  กำรพัฒนำจิต (จิตภำวนำ) คือ การฝกึฝนด้านคุณภาพของจิต การฝกึจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี 
มีสมาธิ มีก าลังใจสูง ใหเ้ป็นจิตทีส่งบ ผ่องใส ปราศจากสิ่งรบกวน หรือท าให้เศร้าหมอง โดยเฉพาะการใช้ปญัญาอย่างลกึซึ้ง และ
ตรงตามความเป็นจริง 
  กำรพัฒนำด้ำนปัญญำ (ปัญญำภำวนำ) คือ การฝึกปรอืปญัญาใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจสรรพสิ่งทัง้ปวงตามความ
เป็นจริง จนกระทั่งหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ เมือ่ปัญญาทีบ่รสิุทธ์ิรูเ้ห็นตามเป็นจรงินี้เกิดข้ึนแล้ว ก็
จะช่วยให้จิตน้ัน สงบ มั่นคง บริสทุธ์ิ ผ่องใสยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดคุณภำพชีวิตท่ีดีตำมแนวพุทธศำสนำ 
  พหุการธรรม 4 คือ ธรรมมีอปุการะมาก เป็นเครือ่งช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอื่น ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบ
ความเจรญิก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งจะน ามาใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตว่ามีการพัฒนากาย ศีล จิตและปญัญา เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีแล้วหรือยงั โดยพหกุารธรรม 4 ประกอบด้วย 
          1. ปฏิรูปเทสวาสะ : การอยู่ในถ่ินที่ดี มสีิ่งแวดล้อมเหมาะสม เป็นสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิต เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได้ 
          2. สัปปรุสิูปสัสยะ : การสมาคมกับสัตบรุุษ สัตบรุุษ คือคนดีหรือคนสงบ เหมือนดังเช่นค ากล่าวที่ว่า “คบคนพาล พาล
พาไปหาผิด  คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” การทีม่ีเพือ่นทีด่ีก็เป็นตัวช้ีวัดอย่างหนึง่  โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพือ่นถือว่ามีอทิธิพล
ต่อเราในการตัดสินใจหรือท าสิ่งต่างๆ 
          3. อัตตสัมมาปณิธิ : การตัง้ตนไว้ชอบ ตั้งจิตมุง่หมายน าตนไปถูกทาง คือ การตั้งตนให้อยู่ในศีลธรรม ด าเนินชีวิตไป
ในทางที่ดีมเีป้าหมายชัดเจน มเีสน้ทางเดินที่มั่นคง มีแบบอย่างที่ถูกต้อง ไม่ตั้งตนไว้ในทางที่ผิด คือ เว้นจากการประพฤติ
ทุจริต  ให้ด ารงมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเอง 
          4. ปุพเพกตปุญญตา : ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้กอ่นแล้ว การท าความดีไม่ว่าจะเป็นการท าบุญ ตักบาตร การไหว้พระ
หรือนัง่สมาธิ ล้วนเป็นการประพฤติในทางที่ดีทัง้นั้น นอกจากนี้เรายังท าความดีได้อีกหลายอย่าง เช่นการช่วยเหลือผู้อื่น การให้
ก าลังใจคน การเคารพผู้ใหญ ่ หรอืแม้กระทัง่การยกมือไหว้ผู้ทีสู่งอายุกว่าก็ถือว่าเป็นความดี  ซึ่งความดีน้ีจะเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพ



 ๑๔๗๖ 
ชีวิตเรา ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างในชีวิตจรงิก็คือ มรีุ่นพี่คนหนึง่ไปสมัครงานโรงพยาบาลที่มีช่ือในกรุงเทพฯ จากนั้นทาง
โรงพยาบาลก็โทรมาถามถึงความประพฤติของพี่คนน้ีกับคณบดีและอาจารย์ ซึง่ทีผ่่านมาพี่คนน้ีชอบท ากิจกรรม คอยช่วยเหลือ
งานของคณะทุกอย่าง รวมทัง้มีพฤติกรรม ความประพฤติทีด่ี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จากความดทีั้งหมดที่ได้ท าไว้ก่อนแลว้ ก็ส่งผล
ให้พี่ได้งานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ท าใหม้ีอาชีพที่ดี และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย 
        พุทธศาสนาสามารถน ามาปรบัใช้กับชีวิตประจ าวันเพือ่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้  โดยการน าหลักค าสอนทางพทุธศาสนา
มาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต การน าหลกัค าสอนมาปฏิบัติในชีวิต ไม่จ าเป็นต้องเป็นค าสอนที่เข้าใจยากหรือซบัซ้อนเกินไป 
ยกตัวอย่างเช่นการท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว, การถือศีล 5 หรือการเช่ือในกฎแหง่กรรม  ในที่นี้ยกตัวอย่างของการน าหัวใจค าสอน
ของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต คือละควำมชั่ว ท ำควำมดี ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์  ความหมายก็คือมนุษย์ทุกคน
ล้วนต้องการหลุดพ้นจากความทุกข ์ ตราบใดทีจ่ิตใจของเรายังมีความโลภ โกรธ หลงก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยาก ดังนั้น
มนุษย์จะหลุดพ้นความทกุข์ได้ต้องมีจิตใจทีบ่รสิุทธ์ิ  จะมจีิตใจที่บริสทุธ์ิ ก็ต้องเริ่มมาจากการท าความดี จะท าความดี ก็ต้องละ
ความช่ัวให้ได้เสียก่อน เปรียบเหมือนกบัการล้างจาน  เวลาที่เราล้างจาน ก่อนอื่นต้องเอาเศษอาหารออกก่อน ต่อมาก็ท าความ
สะอาดโดยใช้น้ าล้าง แล้วก็ลงน้ ายาล้างจาน สุดท้ายความสะอาดบรสิุทธ์ิของจานใบนั้นกผ็่องข้ึนมา 
        สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็เหมอืนกับการใช้ชีวิต สิ่งที่มนษุย์ต้องการมากทีสุ่ดคือคุณภาพชีวิตที่ดี  เราจะท าอย่างไรให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างหนึ่งที่เป็นค าตอบได้คือการรู้จักพอ (พอเพียง พอใจในสิง่ที่ตนม)ี เมื่อเกิดความพอแล้วความต้องการต่างๆ
ก็จบลง  แล้วความสุขในชีวิตก็จะเกิดข้ึน จากนั้นคุณภาพชีวิที่ดีก็จะตามมา 
 
แนวคิดเรื่องสังคม 
 

แนวคิดเรื่องสังคมนี้อาจพิจารณาเป็นสองด้าน คือ ด้านกายภาพ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม  ด้าน
กายภาพส่วนมากจะพิจารณาจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นส าคัญ  ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม  พิจารณาจาก
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของสังคมอันเป็นผลจากการอยู่อาศัย  ท างาน หรือมีกิจกรรมสัมพันธ์ในลักษณะ
เป็นการประจ าแน่นอนของบุคคลหรือครอบครัว  ปฏิสัมพันธ์โดยส่วนรวมระหว่างคนในสังคมก่อให้เกิดรูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  โครงสร้างแบบเครือญาติ  (Kinship)  ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่เป็นผลหรือมีลักษณะแบบญาติพี่น้อง โดยมรการพึ่งพา
อาศัยหรือเกื้อหนุนกันแบบใกลชิ้ด โดยมิได้เน้นเชิงผลประโยชน์แลกเปลี่ยน แต่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามโอกาส
และสถานการณ์ 
 ๒)  โครงสร้างแบบอุปถัมภ์  (Patron - client) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝ่ายที่มิใช่เครือญาติ  แต่ผ่านการ
พึ่งพาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  โดยฝ่ายหนึ่งให้ความช่วยเหลือเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  และฝ่ายได้รับความ
ช่วยเหลือได้ตอบแทนฝ่ายช่วยเหลือโดยการรับใช้  ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝ่ายช่วยเหลือ  อันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่
มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีอิทธิพลเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง  ในลักษณะฝ่ายมีอ านาจเหนือ (Supper ordinate) และฝ่ายมีอ านาจรอง 
(Subordinate)  ฝ่ายมีอ านาจเหนือกว่าท าหน้าที่ให้ความอุปถัมภ์ และมีฐานะเป็นนายหรือลูกพี่  ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึก
เป็นหนี้บุญคุณและมีบทบทเป็นลูกน้อง 
 ๓)  โครงสร้างแบบฝักฝ่าย (Faction)  มีลักษณะความสัมพันธ์แบบตัวใครตัวมันไม่แน่นอน ซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธ์อาจเป็นการพึ่งพาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เฉพาะ
สถานการณ์ ความสัมพันธ์จึงอาจไม่แน่นอนแล้วแต่ปัจจัยต่างๆ จะส่ งผลลัพธ์อย่างไร ดังนั้น การเกิดความสัมพันธ์จึงอาจมี
ลักษณะอุดมการณ์ร่วม ผลประโยชน์ร่วมหรือสถานการณ์ร่วม โดยทั่วไปโครงสร้างของสังคมจะส่งผลต่อรูปแบบของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ดังนั้น โครงสร้างสังคมจึงมีผลต่อคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 



 ๑๔๗๗ 
 ศาสตราจารย์ประเวศ  วะสี๖  ได้ให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมต้องมีสังคมหรือชุมชนที่มีชีวิต  เป็นผู้ปฏิบัติจะยั่งยืน  
มีพัฒนาการ  และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน  คือหัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน  ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ  
จิตใจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป 
 
บทสรุป 
 

ในปัจจุบันนั้นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ดังจะเห็นได้จาก
บทความของ Hag (๑๙๘๙) ที่เสนอต่อ The SID North South Roundtable  แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การ
ที่คณะกรรมาธิการด้านการวางแผนพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ(The UN committee on Development Planning)  
ได้น าเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระหว่างประเทศส าหรับทศวรรษที่ ๑๙๙๐ โดยเน้นไปที่การพัฒนาคน๗  ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศใหม่โดย
เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหรือเป็นเป้าหมายหลัก  เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์  “ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมมี
สมรรถภาพ  เสรีภาพ  ความยุติธรรม และมีการพัฒนาที่สมดุล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาในลักษณะ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  ท าให้คนไทยส่วนใหญ่มีความสุขที่แท้จริงในระยะยาว ๘ 

ปัจจัยหลักส าคัญแห่งการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสิง่ส าคัญที่สดุให้การพัฒนา การจะพัฒนาอะไรก็
ต้องมองสิ่งส าคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจแห่งการพัฒนานั้นก็คือ”มนุษย”์เป็นปัจจัยหลักแห่งการพัฒนา ถ้ามนุษย์ไม่พร้อม มนุษย์ไม่มี
การพัฒนา ไม่ได้รับการศึกษาอบรมที่ดีแล้ว จะพัฒนาก็ไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดมุ่งหมายได้  จึงมีค ากล่าวแห่งการศึกษาว่า 
“การจะพัฒนาอะไร จะต้องใส่ลงในการศึกษา”  เมื่อมนุษย์ได้รับการศึกษาแล้ว ก็จะน าไปถ่ายทอดเอง จะเห็นได้ว่าการศึกษา
แห่งการพัฒนาบุคคลเป็นทรัพย์ก่อนแห่งหัวใจเริ่มตนที่ดีได้แล้วก็จะพัฒนาไปสู่จุดเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือทรัพยากรมนุษย์ ที่
ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่มนุษย์ไม่พร้อมจะพัฒนาอะไรไม่ได้ ทรัพยากรอื่นมีมากมายก็จะไม่มีความหมายอะไรดังนั้ นทรัพยากร
มนุษย์เป็นเรื่องส าคัญมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากมนุษย์คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ออกมาจากมนุษย์ทั้งหมด 

การพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรพัยากรมนุษย์ จะช่วยให้สังคมมีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกง่ายๆ ว่าพัฒนาให้เป็นนักผลิต ซึ่งพร้อมที่จะสนอง
ความต้องการของสังคม ส่วนการพัฒนาคนในฐานะผู้มีความเป็นมนุษย์ จะช่วยให้บุคคลมีคุณสมบัติพร้อมที่จะด าเนินชีวิตแห่ง
ปัญญาเพื่อความดีงาม หรือเรียกสั้นๆ ว่าพัฒนาให้เป็นบัณฑิตผู้สามารถน าชีวิตและสังคมไปสู่สันติสุข 

การพัฒนาสังคมตามหลกัพระพุทธศาสนา ถือการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง และการพัฒนาคนน้ัน ก็เริ่มต้นที่ฐาน คือการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระส่วนแก่นแท้ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งข้ึนต่อสภาพแวดล้อมแห่งกาลเทศะของยุค
สมัย ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์น้ัน และน าหลักการทั่วไปที่ทา่นแสดงไว้ไปประยุกต์ใช้ให้สนองความต้องการของ
ยุคสมัยอย่างได้ผลด้วยการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง คนที่พัฒนาดีแล้ว ก็จะเป็นส่วนร่วม
ที่รวมก าลังกันสรา้งสรรค์สังคมใหเ้จริญงอกงาม เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสใหทุ้กคนเจรญิยิ่งขึ้นไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมี
ความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอย่างสัมพันธ์ควบคู่กันไปและเป็นปัจจัยต่อกัน โดยค านึงถึงธรรมชาติ
แวดล้อมพร้อมไปด้วย ตามหลักการที่จัดวางไว้เป็นระบบอย่างครบถ้วนชัดเจน๙ 

พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  ที่มีความส าคัญต่อ
ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  ปัญหา และความเป็นอยู่ของปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  

                                                
๖ ประเวศ  วะสี และคณะ. พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย : ประเด็นวิจัยศาสนาและวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๓๙).หน้า ๔๙. 
๗ สมบัติ  กุสุมาวลี.  “แนวคิดการพัฒนามนุษย์ใน Human Development Report.”  วารสารธรรมศาสตร์  ปีที่ ๒๒  ฉบับที่ ๒ (พ.ค.-ส.ค. ๒๕๓๙).  หน้า ๙๕. 
๘ ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนาคน).”  วารสาร พ.ส.ล. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๐๑ (พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๓๙). หน้า ๔๓.๒๕๓๗ 
๙ พระธรรมปิฎก.  การพัฒนาท่ียั่งยืน.  (กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.๒๕๔๖).หน้า ๑-๒. 



 ๑๔๗๘ 
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยู่ตลอดเวลา  ท าให้พระพุทธศาสนาหรือสถาบันสงฆ์ท าหน้าที่จัด
ระเบียบชุมชนเพื่อความคงอยู่ของชุมชนในสังคมซึ่งสรุปได้ดังนี้ ๑๐ 

๑) อบรมให้ความรู้ระเบียบสังคม  พุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรม  ค่านิยม และระเบียบประเพณีที่ส าคัญของ
สังคมไทย  การอบรมระเบียบสังคมผ่านกระบวนการและสถาบันหลายสถาบัน  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น  วัดและ
พระสงฆ์เป็นที่ปลูกฝังคุณธรรม  เป็นสื่อการอบรมระเบียบสังคมแบบพุทธ  อบรมกล่อมเกลาให้กุลบุตร  อุบาสก  อุบาสิกา  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และประเพณีต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวพุทธ  คือสัจจะและแนวปฏิบัติแบบพุทธ  เช่น  ค่านิยมที่ว่า
ด้วยความเมตตาต่อผู้ตกทุกข์  การโอบอ้อมอารี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การปฏิบัติต่อ
บุคคลในสถานภาพต่างๆ กัน เช่น ศิษย์ต่ออาจารย์  บุตรต่อบิดามารดา เป็นต้น 

๒) เป็นสื่อหรือกลไกในการควบคุมระเบียบสังคม  การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมนั้น  จ าเป็นต้องมีการควบคุมให้
สมาชิกของสังคมอยู่ในกฎเกณฑ์  ระเบียบแบบแผน  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคม
แต่ละสังคม  จึงมีการตรากฎหมายระเบียบต่างๆ ที่สถาบันทางการปกครองใช้เป็นกลไกควบคุมสังคมอย่างหนึ่ง  ซึ่งกลไกทาง
สังคมที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องบังคับทางด้านร่างกายและพฤติกรรมภายนอก  การที่บุคคลจะเช่ือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทาง
สังคมมากน้อยเพียงใดน้ัน  ศาสนามีส่วนส าคัญในการช่วยกล่อมเกลา  โน้มน้าวจิตใจและสร้างจิตส านึกทางศีลธรรมต่อสังคม  
พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการกระท าหน้าที่ดังกล่าวนี้  วัดและพระสงฆ์จึงเป็นกลไกทางพุทธศาสนาที่ส าคัญในการอบรมสั่ง
สอนประชาชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม การที่บุคคลได้รับการสั่งสอนทางหลักธรรมและยึดมั่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน  จะท าให้สังคมมีความขัดแย้งน้อยลง  และช่วยลดปัญหาสังคมนานาประการได้ 

๓) เป็นสื่อในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  การที่พุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่โน้มน้าวให้
ประชาชนมีความเช่ือและหลักปรัชญาในการด าเนินชีวิตอย่างเดียวกันนั้น  เท่ากับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็น
ปึกแผ่นแก่สังคม  ซึ่งสังคมที่มีบูรณาการทางเช้ือชาติและศาสนาที่เข้มแข็งจะท าให้มีความมั่นคงแก่สังคมส่วนรวม 

ฉะนั้น ในการศึกษาหลักพุทธธรรมจนเข้าใจแก่นหรือหลักที่แท้จริงแล้ว จะเข้าใจว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผลล้วนๆ  
เป็นความจริงหรือสัจธรรมที่ว่าด้วยความเป็นไปของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติเรียกว่าธรรมะ   เมื่อพุทธธรรมเป็นสัจธรรม  
หลักของพุทธธรรมย่อมน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งปัญหาสังคมด้วย ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑๐ สมบูรณ์  สุขส าราญ. พุทธศาสนากับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม.  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๒๗).  หน้า ๑๓-๑๔. 
๑๑ ประเวศ  วะสี. พุทธธรรมกับสังคม.  (กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ปร้ินท์ จ ากัด.๒๕๒๖) หน้า ๒๓๐. 



 ๑๔๗๙ 
บรรณำนกุรม 

๑. ภำษำไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พระไตรปิฎกภำษำไทย  ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๒๕, กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ ,๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 (๑)  หนังสือ 
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย. รำยงำนคุณภำพชีวิตของคนไทย ปี ๒๕๓๔. กรุงเทพฯ : หจก.เพิ่มเสริมกิจ ๒๕๓๔. 
ประเวศ  วะสี  และคณะ. พระพุทธศำสนำกับจิตวิญญำณสังคมไทย : ประเด็นวิจัยศำสนำและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
______. พุทธธรรมกับสังคม.  กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ปร้ินท์ จ ากัด. ๒๕๒๖. 
สมบัติ  กุสุมาวลี.  “แนวคิดกำรพัฒนำมนุษย์ใน Human Development Report.”  วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๒๒  ฉบับที่ ๒ (พ.ค.-

ส.ค. ๒๕๓๙). 
สมบูรณ์  สุขส าราญ. พุทธศำสนำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและสังคม. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๒๗. 
วารสารกินรี. วำรสำรรำยเดือนของบริษัท  กำรบินไทย  จ ำกัด (มหำชน), ฉบับประจ าเดือนมกราคม ๒๕๔๒. 
 (๒) งำนวิจัย 
นานัค คัควานี.   สถำนะสุขภำพและภำวะโภชนำกำรของคนไทย เครื่องชี้วัดควำมอยู่ดีมีสุข 

และกำรวิเครำะห์เชิงนโยบำย ก.ค. ๒๕๔๒.  ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนา 
สุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วง ทศวรรษ ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๓) ภายใต้กรอบ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘.  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย,  
๒๕๓๗. 

สุพรรณี  ไชยอ าพร และสนิท  สมัครการ, รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง  คุณภำพชีวิตของคนไทย : ศึกษำ 
เปรียบเทียบระหว่ำงชำวเมืองกันชำวชนบท. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร์. ๒๕๓๗. 

ส านักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. รำยงำนวิจัยเรื่องคุณภำพชีวิตของคนในกรุงเทพมหำนคร. ๒๕๔๑. 
ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์.  “กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (กำรพัฒนำคน).” วารสาร พ.ส.ล. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๐๑, พ.ค.-มิ.ย. 

๒๕๓๙. 
 
๒. ภำษำอังกฤษ 
UNESCO. Quality of Life : An Orientation of Population.  Bangkok : UNESCO.1981. 
ESCCAP. Guidelines on Methodological Approaches to the Conduct a Regional  

Survey of the Quality of Life as an Aspect of Human Resources  
Development. 1990.   
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พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต (แสงโสภณ)  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  

หน่วยวิทยบรกิารคณะสงัคมศาสตร์ ห้องเรียนสรุาษฏร์ธานี 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บทคัดยอ่ 
ธรรมาธิปไตยมิใช่ระบบการปกครองโดยตรง แต่เป็นหลักการที่สามารถน าไปใช้กับการท างานทุกระบบได้ เช่น ด้าน

เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ ดังนั้น ในแง่ธรรมประยุกต์สามารถน าใช้ในด้านการบริหารการปกครองได้ ดังจะเห็นจากนักปกครองผู้
ยิ่งใหญ่ คือ พระเจ้าจักรพรรดิ ตามคติของพระพุทธ ศาสนา ต้องมีหน้าที่หนึ่งในห้าประการ คือ ธรรมาธิปไตย ซึ่งมีความหมายว่า 
ยึดธรรมเป็นใหญ่ ได้แก่ ยึดถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลและหลักการ กฎ กติกาที่ชอบธรรมเป็นบรรทัดฐาน 
เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ว่าในระบบใดจึงต้องยึดความถูกต้อง ความยุติธรรม หรือ
ความดีงามเป็นหลัก เรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใส หากสังคมใดไม่มีธรรมาธิปไตย ปัญหาความไม่เป็นธรรมย่อมเกิดข้ึนได้
ในสังคมนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสังคมสงฆ์ 

ค าส าคัญ : ธรรมาธิปไตย, สงัฆาธิปไตย 
 
ABSTRACT 

Dhammadhipateyya is not the direct political system but it is the principle to be used for every 
working system such as economy, education and society etc.  Therefore, in the view of applied Dhamma can 
use for the government administration that the great rulers like the great kings or emperors in the view of 
Buddhism must have the one-fifth factor, is Dhammadhipateyya that means to stick with Dhamma such as to 
rely on real fact, right, goodness, reason and principle ,rule, regulation as the social norm, respect the 
Dhamma, admiration the Dhamma, Dhamma preference and to live with Dhamma. So, the rulers in any 
political system must realize to rely on right , fairness or goodness as the major principle that means 
everything must have the transparency and if any society does not have Dhammadhipateyya and then the 
problem of unfairness will happen in that society including Sangha society. 

Keywords : Dhammadhipateyya, Sanghadhipateyya 
 

บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์รัฐต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการที่มีลักษณะพึ่งพิงกันและกัน  และเอื้อประโยชน์
แลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของรัฐกับบุคคลที่อาจแอบแฝงผลประโยชน์ที่ซับซ้อน  การบริหารจัดการรัฐของประเทศไทยและรัฐเล็ก ๆ 
มักตกอยู่ภายใต้อ านาจผู้น ารัฐบาลเพียงคนเดียวหรือพรรคเดียว  การตัดสินใจบางเรื่อง  บางโครงการอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายโดยรวมแก่รัฐ  แม้รัฐจะให้อ านาจการบริหารแก่รัฐบาล  แต่ต้องหารจัดการรัฐควบคู่กับคุณธรรม  สังคมตรวจสอบความ
โปร่งใสได้  บทความของ  เมร์เมเยอร์กับเคลิซาเนทพัค  เรื่อง  การน าหลัก 
 ธรรมาภิบาลตรวจสอบการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมายทั่วโลก  แปลโดย พระครูศรีกิตติสุนทรซึ่งได้ประเด็น
ส าคัญที่น่าสนใจดังนี้  การตรวจสอบการบริหารจดัการรฐัที่ผูบ้รหิารมีอ านาจการบริหารกจิการรฐัตามระเบียบกฎหมาย  หากแต่
การบริหารนั้นต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  บุคคลหลากหลายกลุ่ม  ซึ่งความต้องการเหล่าน้ันมีความหลากหลาย
ซับซ้อน  โดยการบริหารจัดการรัฐนั้นอาจถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และระบุว่าหลักธรร
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มาภิบาลเป็นเครื่องมือที่ควรน ามาใช้ตรวจสอบรัฐทั่วโลก  ผู้เขียนจึงขอน าเสนอข้อมูลเสริมบทความ เพื่อช้ีให้เห็นถึงการบริหาร
กิจการของรัฐที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแต่ขาดคุณธรรม  จริยธรรมบริหารงานเอื้อต่อพวกพ้อง 
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากมุมมองของฝ่ายค้าน 
 การบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลต้องได้รับการตรวจสอบ  โดยเฉพาะฝ่ายค้าน  การบริหาร
กิจการรัฐที่ดีแม้จะถูกบริหารงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  รัฐต้องบริหารไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  มุมมองของฝ่ายค้าน
พบว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารงานล้มเหลว เอื้อพวกพ้อง ปล่อยให้มีการทุจริตฯ แนะต้อง ยุติ ๕ เหตุแห่งความเสื่อม ที่อาคาร
รัฐสภา นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ได้รับมอบจากผู้น าฝ่ายค้านและ 
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และพรรครักประเทศไทย จ านวน ๑๕๗ รายช่ือ เพื่อสรุปการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๙ 

โดยก่อนการอภิปราย ฝ่ายค้านเจอปัญหาหลายประการ เริ่มตั้งแต่การพยายามลดความน่าเช่ือถือจากรัฐมนตรี ว่าการ
อภิปรายเป็นเพียงแค่พิธีกรรม ทั้งที่ความจริงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบฝ่ายบริหารแทนประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยต่อมามีการพยายามท าให้เข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง เพราะจากการเสนอกฎหมายเข้า
สภาฯ ของรัฐบาลทั้งหมด ๕๙ ฉบับ ฝ่ายค้านยกมือให้ ๕๗ ฉบับ ไม่เห็นด้วยแค่ ๒ ฉบับ คือ พ.ร.ก.กู้เงิน ๓.๕ แสนล้านบาท ซึ่ง
ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการออก พ.ร.ก. ที่รัฐบาลอ้างว่าเร่งด่วน ซึ่งความจริงพิสูจน์แล้วว่า มีการเบิกเงินแค่ ๒-๓ หมื่นล้าน แต่
รัฐบาลต้องการรอให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านไปก่อน เพื่อความคล่องในการด าเนินการ  

ต่อมาคือร่างพระราชกฤษฎีกาโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับการท าสัญญา
ผูกพันระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมด ๓๑ เรื่อง ฝ่ายค้านก็สนับสนุนทั้งหมด และที่ว่ามีการพยายามจับมือกับกลุ่มองค์การ
พิทักษ์สยามนั้น ขอท าความเข้าใจว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติก่อนที่กลุ่มองค์การพิทักษ์สยามจะชุมนุมด้วยซ้ า ตรงนี้คือความจริง แต่
ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามลดความน่าเช่ือถือผู้น าฝ่ายค้าน เพื่อให้ญัตติที่ตรวจสอบมีปัญหา  

ทั้งนี้ เดิมไม่คิดอภิปราย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง รองนายกรัฐมนตรี ตรงกันข้ามกลับช่ืนชมความกล้าหาญ ที่ยอมรับความ
จริงว่า เป็นข้ีข้าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่มีประเด็นที่อภิปรายคือ การไม่ถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะ
ขณะที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง ๒ ครั้ง ได้ค าตอบตรงกันว่า คดี
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าเกณฑ์การถูกถอดยศทุกประการ หรือถูกถอดยศเมื่อต้องค าพิพากษาถึงที่สุด (จ าคุก)  

ต่อมารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) แต่ไม่เกิดอะไรข้ึน ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรี ได้ตอบสื่อ ๒ ข้อ คือ ไม่ถอดถอนและจะเพิ่มยศให้ด้วย ขณะที่ร.ต.อ.เฉลิม บอกว่าที่ศาลตัดสินจ าคุกคดีที่ดินรัช
ดานั้น ไม่ใช่การทุจริต ทั้งที่กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ช. ก็บอกชัดเจนว่า มีความผิดรวมถึงคู่สมรส และกฎหมายก็ออกมาเมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ก่อนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะรับต าแหน่งด้วยซ้ า  

ขณะที่ พล.อ.อ.สุก าพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปได้ ๓ เรื่อง คือ การแต่งตั้งปลัดกระทรวง
กลาโหมโดยมิชอบ โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปแทรกแซง พร้อมกับพบว่านายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ท าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่ส านักปลัดกระทรวงกลาโหมตอ้ง
เป็นผู้เสนอ แต่ พล.อ.อ.สุก าพล ล้วงลูกผิดกฎหมาย และการที่นายกรัฐมนตรทีูลเกลา้ฯ เสนอช่ือทั้งที่มีปัญหาก็เป็นการไม่บังควร 
ส่อไปในทางมิชอบ หรือไม่ท าตามจริยธรรม ซึ่งผิดอย่างร้ายแรง  

ต่อมาคือเรื่องจัดซื้อเรือลาดตระเวน ๓ ล า มูลค่า ๕๕๘ ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อร้องเรียนปรากฏว่ามีการฮั้ว
กัน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับเซ็นยกเลิกการชะลอ เรื่องที่ ๓ คือการเปลี่ยนระบบยิงลูกหลอกจรวจน าวิธีเรือรบ 
ที่เปลี่ยนจากแท่นหมุนได้รอบทิศทาง มาเป็นแท่นที่ยึดอยู่กับที่ ซึ่งไม่ถูกต้อง 
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ด้าน พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดลิก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น มีเหตุผล ๓ ประเด็นหลักๆ คือ การท าผิด
กฎหมายฮั้วประมลู ละเว้นการปฏิบัติหน้าทีจ่นท าให้รัฐเสียหาย โดยเฉพาะงบฯ เยียวยาน้ าท่วม ๑.๒ แสนล้าน ใน ๒๖ โครงการ 
ที่ให้กรมเจ้าท่าด าเนินการ สุดท้ายผลงานขุดลอกแม่น้ า ๗ สายแม่น้ าเละเทะ อีกทั้งท าบัญชีเท็จ 

เรื่องที่ ๒ คือเรื่องตลาดนัดจตุจักร ตอนยึดที่ของการรถไฟฯ มาจากกทม. ก็บอกว่าจะตั้งบริษัทลูกมาดูแล กลายเป็นการ
ยึดแล้วมายกให้บริษัท ที เอ เอ็มแมเนจเมนท์ฯ จัดการ ซึ่งตอนนี้แผงก็ยังว่าง  

สุดท้ายคือการแจ้งบัญชีทรพัย์สนิเท็จต่อส านักงาน ป.ป.ช. กรณีเป็นเจ้าหนี้นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๒๓๒ ร้อยล้าน และเรื่องนี้ภริยาของ พล.ต.ท.ชัจจ์ ก็ฟ้องนายสุริยา ด้วยว่าเงินส่วนหนึ่งนั้นเป็น
เงินของ พล.ต.ท.ชัจจ์ และ พล.ต.ท.ชัจจ์ ก็รู้เป็นอย่างดี เพราะได้เชิญนายสุริยา มาตกลง ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.ท.ชัจจ์ จึงไม่สมควร
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีต่อไป  

คนสุดท้ายคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อกล่ าวหา ๓ ประเด็นใหญ่ คือ เบียดบังอ านาจและ
งบประมาณของประชาชน เพื่อประโยชน์ตนเองและครอบครัว พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ ค่าแรง ๓๐๐ บาท ที่ต้องรอถึงเดือนถึง
มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งที่บอกว่าท าได้ในปี ๒๕๕๕ จากการหาเสียงที่ผ่านมา อีกทั้งเงินเดือนปริญญาตรี ๑.๕ หมื่นบาท ก็ปรากฏว่า
ไม่ใช่เงินเดือน แต่เป็นค่าครองชีพ ที่หลายๆ รัฐบาลให้อยู่แล้ว สุดท้ายคือ การให้บริการรถไฟฟ้า ๒๐ บาท ตลอดสาย แต่
ประเด็นที่เอื้อพวกพ้องกลับท าทันที โดยไม่มีเงื่อนไข เช่น การร้องขอให้ประเทศญี่ปุ่นออกวีซ่าให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมกับ
ตอบแทนต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ให้กับผู้ที่ด าเนินการ 

นอกจากนี้ ยังลักไก่ออก พ.ร.บ.พระราชทานอภัยโทษ อีกทั้ง ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผ่าน พ.ร.บ.
ปรองดอง มากกว่าน้ัน คือการเอางบฯ ฉุกเฉินจ านวน ๑๐๐ ล้านบาท ไปประกันตัวผู้ต้องหาที่มาชุมนุมแล้วถูกศาลตัดสินจ าคุก  

ประการที่ ๒ คือ นายกรัฐมนตรีบริหารงานล้มเหลว โดยเฉพาะการบริหารประเทศและปากท้องของประชาชน เช่น 
การแก้ปัญหาเกษตรกร โครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งที่สุดท้ายแล้ว เจ้ง เพราะต้นทุนสูงฝีมือต่ า เกิดการทุจริต และประชาชนจน
เหมือนเดิม มากกว่าน้ันคือท าให้ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว 

ประการสุดท้ายคือ นายกรัฐมนตรีปล่อยให้มีการทุจริต ท าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงบเยียวยาน้ าท่วม ๑.๒ ล้านบาท ซึ่ง
เป็นงบกลาง ตรวจสอบยาก พฤติกรรมก็คือว่า นายกรัฐมนตรี สร้างภาพด้วยการเปิดงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ต่อมามี
การสั่งย้ายเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแก้ตัวทั้งๆ ที่รู้ว่า เลขาฯ 
ป.ป.ท.ก าลังแฉ ๓ เรื่อง คือการน าเข้ารถหรู ไซฟ่อนเงิน และทุจริตงบฯ น้ าท่วม 

สุดท้ายนายจุรินทร์ เช่ือว่าแผนบันได ๕ ข้ัน ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้อยู่แล้ว ลงมติเมื่อไรก็มีการอุ้มกันไว้ แต่สิ่งที่จะล้ม
รัฐบาลได้ก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรี และการบริหารงานที่ล้มเหลว ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องยุติเหตุแห่งความเสื่อม ๕ ข้อ ดังนี ้

๑.หยุดท าผิดกฎหมาย หรือปล่อยให้มีการทุจริต 
๒.ต้องมีวุฒิภาวะในการเป็นนายกรัฐมนตรี ในสภาฯ ซึ่ง ๑ ปีกว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถแสดงได้โดยชัดเจน มา

ปรากฏตัวน้อยมาก หรือมาปรากฏตัววันแรกที่ขอให้เป็นนายกรัฐมนตรี นอกนั้นเลี่ยงสภาฯ มาโดยตลอด ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ใน ๓ 
สมัยประชุมทั้งหมด ๗๔ กระทู้ แต่นายกรัฐมนตรี มาตอบด้วยตัวเอง ๒ กระทู้ 

๓.  เลิกการบริหารประเทศแบบลอยตัว หนีปัญหาและความรับผิดชอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องรักษาค ามั่นสัญญา โดย
เฉพาะที่บอกว่าจะแก้ไข ไม่แก้แค้น อย่าปล่อยให้ค าพูดเหล่าน้ีเป็นวาทะกรรมสร้างภาพอีกต่อไป 

๔.  อย่าปล่อยให้คนอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่มาล้วงลูก โดยเฉพาะการแต่งตั้ง ตรงนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรี เท่าน้ันที่
จะตกต่ า เพราะสถาบันนายกรัฐมนตรี จะตกต่ าไปด้วย 

๕.  นายกรัฐมนตรี ต้องก้าวข้ามผลประโยชน์ของพวกพ้อง หรือท าเพื่อคนคนเดียว เพราะเรื่องนี้จะท าให้ประเทศก้าว
เข้าสู่วิกฤตอีกครั้ง  

 
 การบริหารงานแบบโปร่งใส  



๑๔๘๓ 
 

 โลกของการบริหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามต่างก็มีการนาหลักการห รือแนวคิด
ทางการบริการแบบใหม่ๆ ที่มคีวามหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวางอาทิการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality Management: TQM) การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Management) การบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) เป็นต้นซึ่ง
แนวคิดทางการบริหารดังกล่าวบางแนวคิดก็เริ่มเก่าและล้าสมัยไปแล้วบางแนวคิดก็กลายเป็นที่นิยมกันอย่างรวดเร็วราวกับ
แฟช่ันยุคใหม่อย่างเช่นการบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ที่กลายเป็นแนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อย่างมากทั้ง
ในหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่มีการนาไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 หลักการส าคัญประการหนึ่งที่พึงนามาใช้ในการบริหารจัดการนั่นก็คือ  “หลักความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักการส าคัญ
ประการหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆยึดถือปฏิบัติไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นในองค์กรภาคธุรกิจก็ถือว่า
ความโปร่งใสเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้  (ถวิลวดีบุรีกุลและวัน
ชัยวัฒนศัพท์,  ๒๕๔๕) เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายความโปร่งใสจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
ก็ต้องมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกากับดูแลที่ดี (ธวัชภูษิตโภไคย, ๒๕๕๐ : ๑) เพราะสามารถนาไปสู่การลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรและนาพาหน่วยงานไปสู่การเปน็หน่วยงานใสสะอาดเปน็ที่เช่ือถือศรทัธาแก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ได้เป็นอย่างดี  
 หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส 
 เจริญเจษฎาวัลย์ (๒๕๔๖ : ๑๒)  กล่าวถึงหลักการบริหารงานแบบโปร่งใสผู้เขียนขอทาความเข้าใจกับความหมายของ
ความโปร่งใสก่อนเป็นเบื้องต้นทั้งนี้นิยามของคาว่า “ความโปร่งใส” (Transparency) นั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มีนิยามที่ตายตัว
หากแต่ว่าการให้คานิยามของ ”ความโปร่งใส” อาจข้ึนอยู่กับความเข้าใจของหน่วยงานที่นาไปใช้รวมทั้งบริบทของสังคม
วัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิตความโปร่งใสจึงเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายเพราะหน่วยงานในแต่ละ
แห่งในแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมองค์กรธรรมเนียมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมหรือหน่วยงานที่แตกต่างกันทั้งยังมี
ประเด็นเกี่ยวข้องที่ล้วนมีความหลากหลายเช่นความโปร่งใสในภาครัฐอันเป็นผลมาจากนโยบายหน่วยงานและวิธีปฏิบัติที่จัด
ช่องทางให้ข้อมูลด้วยวิธีที่เสริมความเข้าใจนโยบายสาธารณะเพิ่มประสิทธิผลของวิถีการเมืองและลดความไม่แน่นอนของ
นโยบายเป็นต้น 

โดยทั่วไปความโปร่งใสคือการท าให้กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผยหรือเรียกได้ว่าเป็น
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากสื่อสารในนโยบายของรัฐต่อกลุ่มท่ีให้ความสนใจหรือกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่ง
การสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรคเพราะบุคคลที่ให้ความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีหลายหลากอาทิชาวบ้านประชาชนผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งหรือนักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ  (ตินปรัชญพฤทธ์ิ,  ๒๕๓๕ : ๓๒) 

ความส าคัญของ “ความโปร่งใส”  
AmartyaSen (๑๙๙๙ : ๔๙) ได้อรรถาธิบายว่า “การรับประกันความโปร่งใสเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่ส าคัญของเสรีภาพที่

เป็นอุปกรณ์ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นเครื่องมือป้องกันการคอร์รัปช่ัน
การละเลยหน้าที่ทางการเงินและการเกี่ยวข้องกับความทุจริต” กล่าวคือความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่จะทาให้เป้าหมายอื่นๆ
บรรลุถึงความส าเร็จเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังเป็นวิธี
ป้องกันคอร์รัปชันที่ดีที่สุดซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติในหลายๆวงการไม่ว่าจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจกับความ
โปร่งใสเพราะมองเห็นประโยชน์ในหลายด้านทั้งนี้จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

๑) ความโปร่งใสสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพิ่มความน่าเช่ือถือของ
สภาพเศรษฐกิจ 

๒) ความโปร่งใสมหีน้าที่เป็นเครื่องมือในการเพิม่การตรวจสอบได้ของภาคเศรษฐกจิและภาครฐั (Accountability) โดย
การตรวจสอบได้จะไมส่ามารถเกิดข้ึนได้ถ้าไม่มีความโปร่งใส 



๑๔๘๔ 
 

๓) ความโปร่งใสเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะความโปร่งใสหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิตและเป็นการมอบอ านาจแก่ประชาชนที่จะเลือกด าเนินชีวิตจากข้อมูลที่ได้รับอันเป็นการสร้างความเท่า
เทียมและสร้างทางเลือกให้ประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญของประชาธิปไตย 

๔) ความโปร่งใสเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลในอดีตวาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจะพิจารณา
เฉพาะประเด็นเรื่องรายได้งบประมาณรายจ่ายและการจ้างงานแต่ในปัจจุบันวาทกรรมทั้งหลายได้นาประเด็นของความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

๕) ความโปร่งใสในภาครัฐส่งผลดีต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนประสิทธิผลของการบริหารนโยบายภาครัฐและการ
พัฒนาการเพิ่มความโปร่งใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาลเช่นช่วยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช้กฎระเบียบ
ที่ซับซ้อนลดการสิ้นเปลือง และลดปัญหาคอร์รัปชัน 

๖) นอกจากนี้การรับประกันความโปร่งใสหมายถึงการรับประกันสิทธิของบุคคลในข้อมูลรูปแบบต่างๆสิทธิเหล่านี้
สามารถป้องกันการละเมิดอ านาจที่เกิดข้ึนจากการมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียม (Information Asymmetry) ดังนั้นจึงช่วยลดปัญหา
คอร์รัปชันได้ด้วยการรับประกันความโปร่งใสยังส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานแสดงการตอบโต้
ต่อปัญหาปัจจุบันด้วยวิธีการทางการเมืองทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 

๗) การส่งเสริมความโปร่งใสทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะความโปร่งใสในกระบวนการนโยบายจะทาให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนโยบายใหม่ๆได้อย่างรวดเรว็และง่ายยิ่งข้ึนทั้งนี้กระบวนการความโปร่งใสเช่นการให้ข้อมลู
การแสดงความคิดเห็นและการแจ้งนโยบายล่วงหน้าเป็นต้นจะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าว
ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและแนะนารวมทั้งเรียกร้องนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนซึ่งท้ายที่สุดแล้วความโปร่งใสจะส่งผลให้เกิดการพัฒนานโยบายที่ดีข้ึน 

๘) ความโปร่งใสนั้นส าคัญต่อภาคประชาชนเพราะการตัดสนิใจของรฐับาลมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนประชาชนจึง
มีสิทธิทีจ่ะรับรู้กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อที่จะมั่นใจว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะสง่ผลร้ายแก่ตนเองหรือไมซ่ึ่งหาก
รัฐบาลมีความโปร่งใสกจ็ะเพิ่มความเช่ือมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสกจ็ะมีความน่าเช่ือถือ
เพิ่มข้ึนกล่าวโดยสรุปความโปร่งใสจงึมีความส าคัญต่อทัง้การเมอืงการบริหารระบบเศรษฐกจิประชาสงัคมและการพัฒนา 

 
ความโปร่งใสและการเขา้ถึงข้อมูลขา่วสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Bellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๑๒) ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสให้กับรัฐบาลในประเทศ

ต่างๆทั่วโลกโดยแบ่งขอบเขตของความโปรง่ใสเป็น๒ลักษณะคือความโปร่งใสด้านเศรษฐกิจ/สถาบัน (Economic/institutional 
Transparency) และความโปร่งใสด้านการเมือง (Political Transparency) จากการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างระหว่างความ
โปร่งใสทางด้านเศรษฐกิจ/สถาบันและความโปร่งใสทางด้านการเมืองมีความแตกต่างภายในระดับประเทศอย่างมากผู้วิจัยเสนอ
ว่าการทาให้เกิดความโปร่งใสนั้นเกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายเนื่องจากความโปร่งใสมักจะช่วยรัฐบาลประหยัด
ทรัพยากรสาธารณะ (Public Resources) และมักจะเป็นเครื่องมือที่สามารถแทนองค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าและใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโดยผู้วิจัยได้ให้นิยามของคาว่า  “ความโปร่งใส” โดยยึดถือแนวความคิดของ 
Kaufmann (๒๐๐๒ : ๔๕) ที่นิยามความโปร่งใสว่าเป็น “การเพิ่มข้ึนของการหมุนเวียนของข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองที่ตรงเวลาและน่าเช่ือถือได้ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้” นอกจากนี้ Transparency Task Force 
ของ Brookings University ได้สรุปไว้เช่นกันว่าความโปร่งใสก็คือระดับความเปิดเผยของสถาบันซึ่งหมายถึงขอบเขต
ความสามารถที่บุคคลภายนอก (เช่นประชาชนหรือผู้ถือหุ้น) สามารถตรวจดูควบคุมและประเมินการกระทาของบุคคลภายในได้ 
(เช่นเจ้าพนักงานรัฐหรือผู้บริหารองค์กร)  

ผลการศึกษาข้อมูลของBellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๙๘) ยังช้ีให้เห็นว่าการมุ่งจัดหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวมักไม่
เพียงพอหากจะให้มีประสิทธิผลข้อมูลที่ถูกจัดหามาจะต้องถูกคัดเลือกมาแล้วและจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มต่างๆในสังคมที่จะมี
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ความสามารถในการวิเคราะห์และนาข้อมูลไปใช้ในวิธีของตนเองเช่นในประเทศเม็กซิโกกฎหมายข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ถามคาถามได้ไม่จากัดรูปแบบเช่นมีจานวนวัวทั้งหมดกี่ตัวในประเทศเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกผลิตนมเป็นปริมาณ
ทั้งหมดเท่าไหร่ในปี๒๐๐๓และนักการเมืองคนไหนบ้างที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาโดยไม่มีข้ออ้างที่เหมาะสมค าถามทั้งหมดนี้ถือว่า
ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการของเม็กซิโกและล้วนได้รับค าตอบซึ่งในปี๒๐๐๔ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่อุทิศ
งบประมาณในการให้ข้อมลูกับสาธารณะมากที่สดุเปน็จ านวนเงนิ๒๒๖ลา้นเหรียญสหรัฐอเมรกิาขณะที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเปน็
อันดับ๒โดยใช้เงิน๒๐ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐจึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการเพิ่มความโปร่งใสของภาครัฐเพราะฉะนั้นสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลจึงจาเป็นต้องได้รับการรับรองโดยกฎหมายแต่ทว่าภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการมักทาให้นักการเมืองและ
ข้าราชการมีเหตุผลจูงใจที่ต้องปิดบังข้อมูลดังนั้นการมีมติเห็นชอบหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจึงสามารถควบคุม
คอร์รัปชันได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น 

แนวทางการบริหารแบบโปร่งใส 
ในส่วนนี้ผู้เขียนขอนาเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสโดยจะกล่าวถึงในภาพรวมๆที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหารทั่วไปซึ่งกล่าวถึงกระบวนการในการบริหารว่าประกอบด้วย
ข้ันตอน๔ประการคือ (สาครสุขศรีวงศ์, ๒๕๕๐ : ๒๖-๒๗)  

การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการก าหนดขอบเขตธุรกิจตั้งเป้าหมายตลอดจน 
ก าหนดวิธีการเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด้วยการจัดบุคลากรแบ่งแผนกงานและจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงานเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

การช้ีน า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา๒เรื่องที่ส าคัญคือภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัว
ผู้บริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นทางานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 

การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้ด าเนินงานต่างๆภายในองค์กร 
ให้เป็นไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนดดังนั้นแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสโดยอาศัยกรอบแนวคิด
การบริหารงานดังกล่าวข้างต้น 

หลักธรรมาภิบาล  
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แผนภาพ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และ
ความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 

๒. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ า
ชาติ 

๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม 
หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน ให้มี ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝง
อยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แงมุ่มในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสขุ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและ
เข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่
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ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 

๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บคุลากรหรอืผูม้ี ส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ 
คณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

๖. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน(ไชยยาวัฒน์,  ออนไลน์) 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐ 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐตามระบบทั่วโลกมีกฎหมายก ากับดูแล  แต่ผู้ทุจริตมีวิธีการหลบหลีกและ
ตีความหมายเข้าข้างตนเอง  การตรวจสอบรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องน ามาตรวจสอบรัฐบาล  เช่น การ
ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  (เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง, ออนไลน์) 
 ๑๐ เรื่องที่รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ “ดีแต่โม”้ ! 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ถึงวันน้ี ขาดเพียงหนึ่ง
เดือนก็จะครบขวบปี เห็นหน้าเห็นหลัง เพียงพอที่จะประเมินการท าหน้าที่ของรัฐบาลว่าเป็นไปตามนโยบายที่ตนเองเคยแถลงไว้
ต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใดพิจารณาเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน จะด าเนินการภายใน ๑ ปีแรก
ปรากฏว่า มีอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่เข้าข่าย “ดีแต่โม้” อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

๑) ค่าแรงข้ันต่ า ๓๐๐ บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนใช้หลอกล่อเอาคะแนนเสียงจาก
ประชาชน ทั้งๆ ที่ เป็นนโยบายที่ไม่ควรท า ถูกเตือนว่าท าไม่ได้และจะเกิดผลเสียมีปัญหาทางปฏิบัติมากมายหาเสียงไว้อย่าง 
แถลงในรัฐสภาพยายามกลบเกลื่อนบิดเบือนไปอีกอย่าง 
วันแถลงต่อรัฐสภา อ้างว่า “ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร”  เปลี่ยนค าว่า 
“ค่าแรงข้ันต่ า” และ “เงินเดือน” เป็นรายได้แต่ถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ตามค ามั่นสัญญาค่าแรง ๓๐๐ 
บาท ได้ไม่กี่จังหวัด ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ได้เฉพาะภาครัฐที่จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษมาสมทบให้ (ไม่ใช่
เงินเดือนจริงๆ)  เหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดไปเรื่อยๆ 

๒) กระชากค่าครองชีพประกาศกลางสภาว่า “จะแก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อ
เพิ่มก าลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม”  ถึงวันนี้ ของแพงทั้งแผ่นดินรัฐบาล
แก้ไข โดยอ้างว่า ประชาชนคิดไปเองยิ่งกว่านั้น ยังเน้นการสร้างภาพมากกว่าจะไปแก้ปัญหาราคาสินค้า โดยการเปิดร้านถูกใจ 
เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนให้ด าเนินการขายของราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับ
ประโยชน์จากร้านถูกใจเลย 

๓) ยกเลิกกองทุนน้ ามันเคยประกาศหาเสียงชัดเจนว่า จะยกเลิกกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง ด้วยความเขลา ไม่รู้จริงว่าถ้า
ยกเลิกแล้วจะมีผลกระทบตามมาอย่างไรแต่ถึงวันแถลงนโยบายต่อสภา พยายามพลิกลิ้น บอกว่า “ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับน้ ามันเช้ือเพลิงบางประเภทช่ัวคราวเพื่อให้ราคาน้ ามันเช้ือเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคา
พลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน”  แต่ถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ตามค ามั่นสัญญา
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ราคาน้ ามันข้ึนเอาๆ เฉพาะในเดือนก.ค. ยังไม่สิ้นเดือน ข้ึนไปแล้ว ๖ ครั้ง  ยิ่งกว่าน้ัน ที่คุยโม้ว่าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
ทั้งระบบก็ท าไม่ได้จริง ซ้ าร้าย กลับยิ่งท าให้โครงสร้างราคาพลังงานถูกบิดเบือนไปในทางที่ท าร้ายประชาชนผู้บริโภคยิ่งกว่าเดิม 
ท าลายพลังงานเอทานอลที่สามารถผลิตได้ในประเทศ 

๔) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรรัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงคุยโม้กลางสภาว่า “ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการ
ทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า”  ถึงวันน้ี ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ าอย่างหนัก ชาวสวนผลไม้ ชาวไร่ยางพารา 
สบัปะรด เกษตรกรรายย่อยเดือดร้อนหนัก ต้องออกมาเทผลผลติประท้วงในหลายพื้นทีย่างพารา เคยขาย กก.ละ ๒๐๐ บาท ตก
ลงมาเหลือไม่ถึง ๑๐๐ บาทในขณะเดียวกัน การใช้นโยบายรับจ าน าข้าวราคาแพงกว่าตลาดโลกก็ท าลายกลไกราคาอย่างพินาศ 
ท าลายระบบการค้า ระบบการผลิตและการส่งออกข้าวไทยอย่างย่อยยับ ท าให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวในตลาดโลก และรอ
เวลาขายข้าวในสต๊อกของรัฐที่จะขาดทุนมหาศาล 

๕) แจกแท็บเลตเด็กนักเรียนพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงว่า จะแจกแท็บเลตแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ต่อมาก็พยายาม
กลบเกลื่อนโดยอ้างว่าจะแจกเฉพาะเด็กช้ัน ป.๑ ก่อนวันแถลงนโยบาย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็กลบเกลื่อนบิดเบือนกลายเป็น 
“จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕”  ปรากฏว่า ถึงวันน้ี การด าเนินการก็เป็นไปได้เพียงไม่กี่จังหวัดแถมคุณภาพแท็บเลตยังคงมีปัญหา
อื้อฉาวในข้ันตอนตรวจรับ เลื่อนแล้วเลื่อนอีก กระทั่งปรากฏแท็บเลตด้อยคุณภาพบางส่วนก็ยังเร่งรีบตรวจรับของเพื่อน ามาแจก
สร้างภาพ 

๖) ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบรฐับาลยิ่งลกัษณ์แถลงต่อสภาว่าการปอ้งกันและปราบปราม การทุจริตเป็น
เรื่องด่วนภายในปีแรก บอกว่า “ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง” ขวบปีผ่านไป ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอันตรงกันข้าม หอการค้าไทยได้ท าการส ารวจ
พบว่า มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะในการท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐเพิ่มสูงข้ึนเป็น ๓๐-๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าโครงการ  
นอกจากนี้ รัฐบาลยังใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษในหลายโครงการที่มีมูลค่ามหาศาล ท าให้ขาดความโปร่งใส รวมไปถึงการใช้
เงินนอกงบประมาณ และใช้เงินธนาคารของรัฐด าเนินนโยบายที่ส่อว่าจะมีปัญหาการขาดทุนแน่นอน 

๗) สร้างคุณธรรม จริยธรรมแถลงต่อรัฐสภาว่า “ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระท าที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อ านาจรัฐในต าแหน่งส าคัญและต าแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม” 
ขวบปีผ่านไป ปรากฏว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่งตั้งบุคคลที่มีปัญหาด้านจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาด ารงต าแหน่งในรัฐบาลมากมาย 
ไม่ว่าจะต าแหน่งรัฐมนตรี อย่างกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางนลินี ทวีสิน รวมไปถึงต าแหน่งทางการเมืองอื่นๆ ที่ปูนบ าเหน็จ
รางวัลแก่แกนน าเสื้อแดงที่มีคดีร้ายแรงติดตัว เช่น นายเจ๋ง ดอกจิก นายอารี ไกรนรา ฯลฯย่ิงกว่าน้ัน ตัวนายกรัฐมนตรี นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคนในตระกูลชินวัตรบางคน ก็ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงกับการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อให้มี
ผลล้มล้างความผิดในคดีทุจริตโกงกินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

๘) โครงการบริหารจัดการน้ าเคยแถลงต่อรัฐสภาว่าจะท าภายในปีแรก “ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณา
การและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ า
ขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าแล ะการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เร่งรีบรวบรัด 
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อ้างสถานการณ์เร่งด่วน ออก พ.ร.ก.เพื่อขอกู้เงินมูลค่ากว่า ๓ แสนล้านบาท คุยโม้จะรีบไปท าโครงการแก้ปัญหาน้ าท่วมแต่จน
บัดน้ี เงินกู้ที่ออกเป็น พ.ร.ก.ดังกล่าว ก็มีการเบิกจ่ายไปเพียงไม่ถึงครึ่งแถมโครงการที่เหลือ ก็ยังไม่ปรากฏรายละเอียด ไม่มีการ
เสนอการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ หรือน าเสนอผลการศึกษาผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นถึงวันน้ี โครงการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการยังมีแต่อากาศไม่มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมแต่ภาระหนี้สินของประเทศที่เกิดจากการกู้ของรัฐบาลปัจจุบัน และ
เตรียมจะกู้อีกกว่า ๒ ล้านล้านบาทนับว่ามากมายมหาศาลเกินกว่าตัวนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบไหวดีแต่กู้ตัวจริง 

๙) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แถลงคุยโม้ว่า “เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ”ปรากฏว่า 
รัฐบาลกลับปรับลดงบเหมาจ่ายรายหัวที่จะน าไปใช้ดูแลประชาชนลง ๑๔๑ บาทต่อหัว หรือลดลง ๔.๙% และลดงบส่งเสริม
ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๖.๓% นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทถึงกับออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ “เป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปีของระบบบัตรทองทีง่บเหมาจ่ายรายหัวลดลง จะสร้างปญัหาให้กับหน่วยบริการและ
ท าให้เป็นระบบส าหรับผู้ป่วยอนาถาเหมือนในอดีตสวนทางกับนโยบายรัฐบาล” 

๑๐) ปัญหาความปรองดองสมานฉันท์แทบไม่ต้องพูดถึงกรณีปัญหาสถานการณ์ความแตกแยก ความวุ่นวายทาง
การเมือง ที่เกิดข้ึนจากการใช้อ านาจรัฐผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อนิรโทษกรรมและลบล้างความผิดแก่ทักษิณ ชินวัตรขัดแย้ง
กับที่สัญญาว่าจะสรา้งความปรองดองสมานฉันท์รฐับาลยิ่งลกัษณ์เคยแถลงต่อรัฐสภาว่า “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  กลับพยายามออก
กฎหมายล้างผิดให้คนโกง คนฆ่าทหาร -ฆ่าประชาชนให้ท้ายขบวนการอันธพาลทางการเมืองเสื้อแดง ไล่ล่า ขัดขวางการ
แสดงออกของคนที่คิดต่างส่งเสริมการจัดต้ังหมู่บ้านเสื้อแดงที่เป็นการสร้างความแตกแยก เพิ่มรอยร้าวในระดับชุมชนปล่อยให้มี
การจาบจ้วง ล่วงละเมิด ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ละเว้นไม่ด าเนินคดีกับคนในเครือข่ายการเมืองของรัฐบาล มีการสั่งไม่ฟ้องนาย
จักรภพ เพ็ญแข นายจตุพร พรหมพันธ์ุ เป็นต้น 

รัฐบาลโกหกประชาชนทั้งหมด เป็นการตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เคยแถลงให้ค ามั่นต่อรัฐสภาว่าจะ
ด าเนินการเร่งด่วนภายในระยะเวลาหนึ่งปีแรกผลปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า “ดีแต่โม้”  พูดอย่าง ท าอีกอย่างพูดสิบอย่าง 
ท าหนึ่งอย่าง  มีผลงานไม่เท่าจ านวนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ เลือกสรรมาตกแต่งให้กับตัวเอง 
 
บทสรุป 

บทความของ  เมร์เมเยอร์กับเคลิซาเนทพัค  ได้น าเสนอการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
ผู้เขียนมีความเห็นด้วย  เพราะหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมี
ส่วนร่วม  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า สามารถน ามาจัดการบริหารจัดการรัฐว่าแม้จะบริหาร
ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย  แต่ใช่ว่าจะบริหารงานโปร่งใส  ดังการน าเสนอหลักธรรมาภิบาลมาตรวจสอบการบริหารงาน
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  ค่าแรงข้ันต่ า ๓๐๐ บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรี 
๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนกระชากค่าครองชีพยกเลิกกองทุนน้ ามันยกระดับราคาสินค้าเกษตรแจกแท็บเลตเด็กนักเรียนปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบสรา้งคุณธรรม จริยธรรม  โครงการบริหารจัดการน้ าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาความ
ปรองดองสมานฉันท์ดังนั้นการบริหารกิจการรัฐทั่วโลกมีความต้องการที่ทับซ้อน  ควรถูกตรวจสอบด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ได้แก่  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  
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มอง ๕ มหาอ านาจผ่านเคร่ืองกระเบื้องบนคาบสมุทรมลายูในบริบทโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า  

และการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Look at the five powers through the tile on the Malay Peninsula in the context of 

the structure. Political relations, economic trade. And the transfer of culture to the 
southern border provinces. 

 
อาจารย์อญัชลี สุขศรมี่วง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

บทคัดยอ่ 
 

คาบสมุทรมลายูเปน็พื้นที่ทางภูมิรฐัศาสตรท์ี่มีความส าคัญมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรลังกาสุกะ เป็นพื้นทีท่ี่
มีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจอันบง่บอกถึงอารยธรรม ความเป็นมาของ    คนพุทธในดินแดนมลายู รวมถึงการเผยแพร่ศาสนาอืน่ๆ 
บนคาบสมุทรแห่งนี้ จึงกลายเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม จนหลอมรวมกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบพหุสังคม  
ขณะเดียวกัน คาบสมุทรมลายูมีความส าคัญในฐานะเปน็เมืองท่าแหง่หนึ่งของประวัติศาสตรโ์ลกในยุคโบราณ ซึ่งปรากฎหลักฐานทาง
โบราณคดี นั่นคือ เครื่องกระเบื้อง โดยการค้นพบวัตถุโบราณเหล่านี้เปรียบเสมือนการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงอธิบายความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ บนคาบสมทุรมลายู ที่มีทั้งการเมืองภายในและการเมืองภายนอกเป็นตัวแปร
ส าคัญในการศึกษาความเป็นมาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะประเด็นการเมืองจาก ๕ ชาติมหาอ านาจ ที่
ต้องการจะมีอิทธิพลเหนือรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรแห่งนี้ ประกอบไปด้วย จีน อินเดีย อาหรับ ฮอลันดา และอังกฤษ 

ฉะนั้น บ่อเกิดมรดกวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอดีตมาสู่สังคม
สามจังหวัดชายแดนใต้ นั่นคือ การแข่งขันในทางเศรษฐกิจของ ๕ ชาติ มหาอ านาจบนคาบสมุทรมลายู โดยเฉพาะในเมืองปัตตานีซึ่ง
มีฐานะเป็นเมืองท่าส าคัญของคาบสมุทรมลายู  ถึงแม้ว่าปัจจุบัน เครื่องกระเบื้องจะไม่ใช่สิ่งของที่มหาอ านาจต่างๆ จะสร้างนโยบาย
ข้ึนมาเพื่อแข่งขันต่อกันแล้ว หากแต่การเก็บรักษาเครื่องกระเบื้องที่ขุดพบในจุดต่างๆ ซึ่งเคยเป็นท่าเรือที่ส าคัญ ท าให้เราได้ตระหนัก
ถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของคาบสมุทรมลายู ไปจนถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ที่เกิดข้ึนอย่างมีที่มาที่ไป มิใช่การ
บิดเบือนข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  
 
ค าส าคัญ : ปัตตานี  เครื่องกระเบื้อง คาบสมุทรมลายู ชาติมหาอ านาจ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๐๓ 
 

Abstract 
 

Malay peninsula is important geopolitics area  since ancient kingdom era which was Langkasuka 
Kingdom. Malay peninsula is a place with interesting history of Malay civilization, background of Buddhist in 
Malay territory and  religions propagation and this is the reason why Malay peninsula is center of cultural 
diversity in terms of nationalities, religions, customs and culture which later on became pluralism cultural 
identity.  

In addition Malay peninsula was also one of important harbor in ancient era which an archeology 
evidence was found and it is a porcelain. Archeology evidence discovery can be compared as a discovery of 
historical background, describing relationship of states  on Malay peninsula which was influenced by internal 
and external politics. And this political influence is an important factor on the study of three southernmost 
provinces of Thailand background especially  political issue from ๕  powerful countries; China, India, Arab, 
Holland and Britain which look forward to dominate states on this  peninsula. 

Therefore origin of political culture has inherit to our days and to the three southernmost provinces of 
Thailand, the origin is an economic competitiveness of ๕ powerful countries on Malay peninsula especially in 
Pattani which was one of important harbor on Malay peninsula in those days. Even though nowadays, the 
porcelain is not an item that powerful countries look forward to acquire but a preservation of  recovered 
porcelain from harbors flipped our mind to create awareness on providing correct understanding of  Malay 
peninsula and a better understanding of  a mix in cultural diversity as this has a background and this does not 
a manipulation of historical facts for political interest by some groups.  

 
Keyword: Pattani, porcelain, Malay peninsula, powerful countries 

 
 

ความน า  
 

คาบสมุทรมลายูนับว่าเป็นพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความส าคัญมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรลังกาสุกะ เป็น
พื้นที่ที่มีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจอันบ่งบอกถึงอารยธรรม ความเป็นมาของ    คนพุทธในดินแดนมลายู ซึ่งหลายต่อคนยังมี
ความเข้าใจว่า มลายู คือ มุสลิม นับว่าเป็นการเข้าใจในบริบททางสังคมแต่เพียงประการเดียว แต่ยังขาดความเข้าใจในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาด้วย ส่งผลให้การท าความเข้าใจบริบททางสังคมของดินแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนไปมาก กระทบกับภาพลักษณ์ที่บุคคลภายนอกมักจะเข้าใจและมองว่า “ดินแดนปลายด้ามขวานเป็น
ภาพของมุสลิมเกือบทั้งหมด” ทั้งที่ความเป็นจริง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึงความหลากหลายทางศาสนา ได้บังเกิด
ข้ึนในผืนแผ่นดินมลายูแห่งนี้มายาวนาน กลายเป็นความงดงามที่เกิดจากการผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
จนหลอมรวมกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบพหุสังคมมาไม่น้อยกว่าพันปี  



๑๕๐๔ 
 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีหลักฐานปรากฎทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ร่วมกันแบบ        พหุสังคมของคนบน
คาบสมุทรมลายู ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะการก่อสร้างของบุโรพุทโธ  หลักศิลาจารึก พระพุทธรูป ปางศรีวิชัย ที่ค้นพบในบางเมืองของ
อินโดนีเซีย (ปัจจุบันเป็นเขตเมืองที่มุสลิมอาศัยอยู่) ซากเมืองโบราณ ยะรัง   รูปปั้นศิวลึงค์และโยนี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
พระเทพญาณโมลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตปัตตานี หรือแม้กระทั่งหลักฐานทางสรีระศาสตร์ที่ปรากฎอยู่ในกลุ่มผู้
นับถือศาสนาอิสลามแต่กลับมาลักษณะทางกายภาพเหมือนคนจีน คือ ผิวขาว ตาเล็ก กลุ่มนี้ได้ตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณ
ต าบลกรือเซะ จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน นอกจากนี้หลักฐานอีกปะเภทหนึ่งที่พบมากในหลายพื้นที่บนคาบสมุทรมลายู       และบ่ง
บอกถึงความเป็นพหุสังคมได้เด่นชัด คือ เครื่องกระเบื้อง๑ ซึ่งจะพบมากจากบริเวณเมืองที่เคยเป็นท่าเรือ และซากเรือจม ในหลาย
เมืองใหญ่ๆ ที่เคยเป็นเมืองท่าค้าขาย เช่น ปัตตานี ไชยา ลิกอร์ ปาเลมปัง สุมาตรา ฯลฯ ซึ่งหลักฐานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความ
รุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคหนึ่ง รวมถึงอธิบายความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรมลายู ที่มีทั้งการเมือง
ภายในและการเมืองภายนอกเป็นตัวแปรส าคัญในการศึกษาความเป็นมาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ
ประเด็นการเมืองจาก    ๕ ชาติมหาอ านาจ๒ ที่ต้องการจะมีอิทธิพลเหนือรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรแห่งนี้  

ฉะนั้น บทความทางวิชาการเรื่องนี้จึงน าเสนอขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทของ ๕ ชาติมหาอ านาจ ที่ต้องการสร้าง
อิทธิพลเหนือรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรมลายูในช่วงเวลาหนึ่ง โดยขอบเขตระยะเวลาของบทความนี้จะอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๕ ถึง 
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ เป็นการน าเสนอบทความในบริบทที่เกี่ยวข้อง         กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวิติศาสตร์ สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา โดยจะกล่าวถึงโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า และการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  แบ่งเป็น   สองยุค คือ ยุค
อาณาจักรโบราณ ยุคแบ่งแยกการปกครอง ๗ หัวเมือง ดังต่อไปนี้  
 
ยุคอาณาจักรโบราณ 
 
 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๗ คลอดิอัส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักภูมิศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวกรีก นับเป็น
ชาวตะวันตกคนแรกที่ได้เขียนเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของแผ่นดินคาบสมุทรมลายูเป็นแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ ที่มีรายละเอียดมาก
ที่สุดเป็นครั้งแรก ในหนังสือ “Geographike Huphegesis” หรือ “Guide to Geography” โดยกล่าวว่า คาบสมุทรมลายู หมายถึง 
คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู (มาเลย์: Tanah Melayu; อังกฤษ: Malay Peninsula) เป็นคาบสมุทรขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้วางตัวเกือบอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ และเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของทวีปเอเชีย ส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายู 
คือ คอคอดกระ ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้แยกออกจากเกาะสุมาตราด้วยช่องแคบ           มะละกา มีเกาะบอร์เนียวอยู่ทาง
ตะวันออกในทะเลจีนใต้ (สารานุกรมเสรี : เว็บไซต์) หลังจากผลงานของ     ปโตเลมีได้แพร่หลายออกไป มีผู้ที่ศึกษาผลงานของเขา
ในเวลาต่อมาอีกหลายท่าน ซึ่งได้ลงความเห็นตรงกันว่า “คาบสมุทรทองค า” ที่ปโตเลมีเขียนไว้นั้น หมายถึง แผ่นดินคาบสมุทรมลายู
โดยนับรวมตั้งแต่ตอนใต้ของพม่าลงมาจนจรดปลายคาบสมุทร แร่ทองค าและสินแร่ต่างๆ รวมทั้งของป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญของคาบสมุทรแห่งนี้มาต้ังแต่โบราณ จนกระทั่งยุคการค้าสมัยอาณานิคม ทองค าก็ยังเป็นสินค้าส าคัญ คาบสมุทรมลายูจึงมี

                                                             
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ค าว่า กระเบื้อง หมายถึง เครื่องถ้วยชามที่ปั้นด้วยดินประสมอย่างดี เน้ือมี

ลักษณะแข็งและขาว เคลือบผิวเป็นมัน มีพื้นหรือลวดลาย เป็นสีต่าง ๆ เรียกรวมว่า เครื่องกระเบื้อง, เดิมท า ด้วยดินเผา แต่ปัจจุบันท าด้วยโลหะ 
(พจนานุกรมออนไลน์: เว็บไซต์) 

๒ ๕ ชาติมหาอ านาจ หมายถึง จีน อินเดีย อาหรับ ฮอลันดา และอังกฤษ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


๑๕๐๕ 
 

ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นแหล่งโภคทรัพย์ ที่เป็นที่ต้องการของโลกในยุคนั้น (Cant, ๑๙๗๓ : ๑๑-๑๒ อ้างถึง
ใน ครองชัย หัตถา : ๒๕๕๒, ๑-๒)  
 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คาบสมุทรมลายูมีความส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมืองในสายตาชาติมหาอ านาจภายนอกภูมิภาค 
คือ ความลงตัวในท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หากมองในด้านภูมิรัฐศาสตร์ จะเห็นว่าปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งเป็นสิ่งส าคัญที่สนับสนุนให้
คาบสมุทรมลายูมีความส าคัญในฐานะแหล่งทรัพยากรของโลกในยุคโบราณ กล่าวคือ  
 ปัจจัยต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (East-West Center) คาบสมุทรมลายูตั้งอยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ เป็นจุด
กึ่งกลางระหว่างตะวันออกกับตะวันตก (East-West Center) ซึ่งในทางภูมิรัฐศาสตร์ ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สร้างความได้เปรียบ
ให้แก่ภูมิภาคได้มาก เนื่องจากจะมีอ านาจต่อรองที่เกิดจากความได้เปรียบทางท าเลที่ตั้ง เพราะสามารถเช่ือมต่อประเทศต่างๆ ได้ทั้ง
สองฝั่งมหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้สองแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกในขณะนั้น คือ จีนและ
อินเดีย สามารถเช่ือมต่อเข้าหากันได้โดยใช้คาบสมุทรมลายูเป็นทางผ่านแดนทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เป็น
สะพานแผ่นดิน (landbidge) เช่ือมต่อระหว่างแผ่นดินตอนใต้ คือ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะต่างๆ กับแผ่นดินใหญ่ของเอเชีย 
แผ่นดินของคาบสมุทรที่ยื่นลงมาขนาบด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่สองแห่ง ท าให้คาบสมุทรมลายูเป็นเส้นทางเช่ือมต่อมหาสมุทรที่
ยิ่งใหญ่ (great maritime crossroads) รองรับการเดินทางของผู้คนจากหลากหลายเช้ือชาติ ให้เข้ามาค้าขายในภูมิภาคนี้ 
(Wheatley, ๑๙๖๑ : XVIII อ้างถึงใน ครองชัย       หัตถา : ๒๕๕๒, ๓) 
 ปัจจัยความมั่นคงทางธรณีวิทยา  คาบสมุทรมลายูตั้งอยู่บนแผ่นดินซุนดา (Sunda Platform) ซึ่งเป็นแผ่นดินเก่า ไม่มี
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เป็นอันตรายต่อการตั้งถ่ินฐานถาวร เช่น ภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง นอกจากนั้น 
ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาของคาบสมุทรมลายูที่มีเทือกเขาวางตัวในแนวเหนือใต้เหลื่อมกันอยู่หลายแนว ท าให้เกิดช่องเขาและ
ที่ราบที่มีทางน้ าผ่านหลายช่องทาง นักเดินทางในสมัยโบราณจึงใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านคาบสมุทร ( trans-peninsular route 
ways) ได้หลายเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางคอคอดกระ เหนือคอคอดกระข้ึนไปมีเส้นทางแม่น้ าตะนาวศรี เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ ได้
คอคอดกระลงมามีเส้นทางตะกั่วป่า-ไชยา เส้นทางแม่น้ าตรัง-นคร เส้นทางเคดาห์-ปัตตานี เส้นทางเปรัค-ปัตตานี เส้นทางมะละกา-
กลันตัน เส้นทางมะละกา-ปาหัง เป็นต้น 
 ปัจจัยสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเล  ท้องทะเลบริเวณแอ่งแผ่นดินซุนดามีความเหมาะสมต่อการเดินเรือในฐานะที่เป็นจุด
เช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาระเบียน ซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีความเจรญิรุง่เรืองอยู่ในขณะนั้นกับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ 
ซึ่งในขณะนั้นอาณาจักรฟูนันก าลังมบีทบาทส าคัญ สภาพท้องทะเลบริเวณแอ่งแผ่นดินซุนดาในอดีต ไม่มีปรากฏการณ์ทางธรณีใต้น้ า
ขนาดใหญ่ เช่น คลื่นจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟใต้น้ า ทะเลชายฝั่งมีความลึกเหมาะสมคืออยู่ระหว่าง ๑๒๐-๑๕๐ ฟุต มีอ่าวและ
เกาะแก่ง ใกล้ชายฝั่งหลายแห่งส าหรบัเป็นทีแ่วะพักจอดเรอืที่ดี คาบสมุทรมลายูจงึมเีมืองท่าเกิดข้ึนหลายแห่ง เมืองท่าใดที่มีเส้นทาง
เช่ือมต่อสองฝั่งทะเลก็กลายเป็นสถานีการค้า และเติบโตเป็นเมืองขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ไชยา ลิกอร์       สทิงปุระ และปัตตานี 
เป็นต้น (Laurence J. MA. ๑๙๘๕: ๕๔ อ้างถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒, ๓-๔) 
 จากทั้ง ๓ ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่เอื้อให้คาบสมุทรมลายูมีความเข้มแข็งทางภูมิรัฐศาสตร์ 
สามารถสร้างความเข้มแข็งภายในตนเองได้โดยอาศัยความพร้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยเสริม ขณะเดียวกัน การสร้างความสัมพันธ์
ของรัฐต่างๆ ในยุคโบราณ จะยึดโยงกับการค้าทางทะเลเป็นส าคัญ การเดินเรือ จึงเป็นความสามารถของรัฐต่างๆ ที่ต้องมีการแข็งขัน
เพื่อสร้างความมั่งค่ังและมั่นคงให้กับประเทศของตนเอง รัฐต่างๆ ในคาบสมุทรมลายูในยุคแรก ยังไม่มีรูปแบบการปกครองเป็นรัฐ
อย่างจริงจัง จนกระทั่งชาติมหาอ านาจกลุ่มแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ คือ อินเดียและจีน ได้เข้ามาผ่านการค้าทางทะเล จนพัฒนา
เป็นความสัมพันธ์เชิงรัฐเล็กกับรัฐใหญ่ จนในที่สุดเกิดการรับเอาวัฒนธรรมจากชาติมหาอ านาจทั้งสองเข้ามาผสมกลมกลืนจน
กลายเป็นวัฒนธรรมของตนเอง  
 



๑๕๐๖ 
 

 จากการค้าสู่รากฐานทางการเมือง 
  
 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ชุมชนต่างๆ บนคาบสมุทรมลายูได้เริ่มรวมตัวกันเป็นระบบรัฐ ราวๆ        พุทธศตวรรษที่ ๗ ตอน
เหนือของคาบสมุทรมลายูแถบเวียดนาม และเขมร ได้แก่ อาณาจักรฟูนัน (Funan) อาณาจักรจัมปา (Champa) และอาณาจักรเจน
ละ (Chen-la) ส าหรับอาณาจักรฟูนัน ลังกาสุกะ และจัมปา ฯลฯ  
การสร้างระบบรัฐของอาณาจักรต่างๆ เหล่าน้ี จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอารยธรรมอินเดีย ( indianized state) มาต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๖,๗ และ ๘ ตามล าดับ ก่อนหน้าที่จะเกิดระบบรัฐ ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรมลายู เช่น กลุ่มโอรัง (Orang) 
เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ แถบทะเลตะวันออก กลุ่มนี้มีบทบาทด้านการเดินเรือตามชายฝั่ง เพื่อหาสินค้าประเภทต่างๆ 
มาค้าขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาค้าขายกับภูมิภาคนี้ เช่น ทองค า ไม้หอม เครื่องเทศ หนังสัตว์ เขาสัตว์ งาช้าง วัว ช้าง 
น้ าผึ้ง ยาด า ไหม ก ายาน หมาก หวาย อ้อย แร่ตะกั่ว และทองแดง ส่วนในบันทึกของพ่อค้าชาวจีนระบุว่า สินค้าที่เป็นที่ต้องการของ
ชาวจีน ได้แก่ ข้าว พริกไทย เนื้อกวาง เนื้อช้าง หูฉลาม กุ้งแห้ง หมาก ยาด า ขนนกยูง แร่ตะกั่ว และเหล็ก เป็นต้น (Hunt, ๑๙๗๒ : 
๒๒ ; Harrison, ๑๙๖๗ : ๒๑ อ้างถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๑๑, ๑๕-๑๖)  แล ะอ าจ กล่ าว ได้ ว่ า  พั ฒ น าก ารท าง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กับชาติมหาอ านาจในช่วงแรกๆ จะเกิดข้ึนโดย อินเดียเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาท าการค้ากับคนพื้นเมืองใน
ภูมิภาคนี้  ต่อมา คือ จีน และอาหรับ ซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติไม่ปรากฎว่าเข้ามาในช่วงใดแน่ชัด แต่
สันนิษฐานได้ว่า จีนและอินเดีย ทั้งสองประเทศไม่ได้เดินเรือค้าขายกันโดยตรงในระยะแรกๆ แต่ได้ใช้เมืองท่าบนคาบสมุทรมาลายู
เป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า บริเวณชายฝั่งจึงมีเมืองทา่เกิดข้ึนหลายแหง่ เพราะคาบสมุทรมลายูเป็นแหล่งแร่ทองค าที่ส าคัญ
ของโลกมาต้ังแต่สมัยโบราณ จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้พ่อค้าชาวจีน ชาวอาหรับและชาวอินเดียกลุ่มแรกๆ รวมถึงนักเดินเรือชาติอื่นๆ 
มุ่งหน้ามายังคาบสมุทรมลายูต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดสาย สินค้าพื้นเมืองประเภทผลิตผลจากธรรมชาติ (Natural products) จาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกน าไปจ าหน่ายยังประเทศแถบยุโรปเป็นจ านวนมหาศาล จนกลา่วได้ว่า “ผลผลิตจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นพลังและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่างๆ ในยุโรปจนเข้มแข็ง สามารถแผ่ขยายอ านาจไปยัง
ประเทศต่างๆ จนมีอาณานิคมไปทั่วโลกในเวลาต่อมา” (Harrison, ๑๙๖๗ : ๔๑-๔๔ อ้างถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๑๖) 
 เมื่อพ่อค้าทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวอาหรับ ต่างให้ความสนใจกับสินค้าพื้นเมืองประเภทแร่ธรรมชาติ ของป่า 
โดยเฉพาะทองค านับเป็นสินค้าที่ตลาดต่างประเทศต้องการมาก ทั้งยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่คนพื้นเมืองในคาบสมุทรมลายู 
และพ่อค้าคนกลางทั้งสามชาติ ต่อมาสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีอยู่อย่างจ ากัดและค่อยๆ หมดลงไปตามกาลเวลา การหาสินค้า
ประเภทใหม่เพื่อน ามาค้าขายเป็นสิ่งที่พ่อค้า      คนกลางจะต้องค านึงถึงเสมอ ขณะเดียวกัน เมื่อชาติมหาอ านาจทั้ง ๓ เข้ามามี
อิทธิพลในด้านต่างๆ ของสังคมคนพื้นเมือง สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจน คือ ความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองมีระบบระเบียบมากข้ึน วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีข้ึน การแสวงหาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันก็มีความจ าเป็นเพิ่มมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง ใช้ที่ผลิตจาก
เครื่องกระเบื้อง ดูเหมือน จีน จะเป็นประเทศมหาอ านาจเรื่องเครื่องกระเบื้องในภูมิภาคนี้มากทีเดียว ทั้งเป็นเจ้าของเทคนิคการผลิต 
เป็นประเทศส่งออกรายใหญ่ และเป็นผู้ ถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเครื่องกระเบื้องไปยังประเทศต่างๆ บนคาบสมุทรมลายู 
ขณะเดียวกัน เมื่อเครื่องกระเบื้องได้สร้างมูลค่าทางการค้ามากข้ึน ประเทศต่างๆ ทั้ง อินเดีย และอาหรับ ต่างหันมาท าการค้าเครื่อง
กระเบื้องแข่งขันกับจีน และเกิดเป็นการค้าเชิงแข่งขันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบและส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคนี้ในเวลาต่อมา    

จีน ถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการประดิษฐ์คิดค้นการผลิตเครื่องกระเบื้องเพื่อการใช้สอยและการส่งออกมาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ถัง โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐให้เครื่องกระเบื้องเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศจากการค้าขายกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยแต่ละปีรัฐบาลจีนส่งออกเครื่องกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ช้ิน มาโดยตลอด นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ราชวงศ์
ซ้อง รางวงศ์หยวน (ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๗ – ๑๔) จนกล่าวได้ว่าจีนเป็นประเทศผู้ผลติเครื่องกระเบื้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใน
เวลาน้ัน จนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ ช่วงสมัยราชวงศ์เหม็ง การส่งออกหยุดชะงักลงช่ัวคราว เพราะเกิดปัญหาภาคธุรกิจ



๑๕๐๗ 
 

ของจีนผลิตแข่งกับราชส านักมากเกินไป ท าให้ราชส านักจีนขาดดุลกการค้ากับต่างประเทศ อีกปัญหาหนึ่ง คือ คนจีนบางส่วนอพยพ
ไปตั้งรกรากยังโพ้นทะเลมาก และได้เอาความรู้การผลิตเครื่องกระเบื้องติดตัวไปด้วย และได้เปิดเตาผลิตเครื่องกระเบื้องแข่งกับราช
ส านักจีนซึ่งอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ ท าให้ราชส านักผลิตเพื่อสง่ออกไม่ได้ เพราะราคาสูงกว่าพวกจีนโพน้ทะเลผลิต ซึ่งสามารถผลิตและขาย
ให้กับคนในประเทศน้ันๆ ได้ทันที โดยฝีมือการผลิตไม่มีความแตกต่าง อีกทั้งราคาถูกกว่ามาก ทางราชส านักจีนจึงต้องออกกฎหมาย
ห้ามภาคเอกชนผลิตเครื่องกระเบื้องและให้ปิดเตาเผาเครื่องกระเบื้องทันที จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ กลับท าให้เตาเผาเครื่องกระเบื้อง
จีนไปเติบโตและเกิดข้ึนตามที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ที่เมืองศรีสัชนาสัย ในยุคกรุง
สุโขทัย และที่เวียดนาม รวมถึงในภาคใต้เช่นที่เมืองปัตตานีด้วยเช่นกัน (พันธ์ุทิพย์         ธีระเนตร: เว็บไซต์) 

การแลกเปลี่ยนเซรามิกส์ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นมาที่เก่าแก่ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษดังที่ได้
พบเครื่องปั้นดินเผาอินเดียแบบ Fine Ware และ Northern Black Polished Ware ที่เขาสามแก้ว จังชุมพร ประเทศไทย และพบ
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินท าจากอินเดียใต้ เลียนแบบ Rouletted Ware ของโรมันที่จันเสนและเขาสามแก้วประเทศไทย ตราเกียว 
ชายฝั่งเวียดนาม ส่วนตลาดตะวันออกกลาง เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีการน าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายในปัตตานี โดยพ่อค้าอาหรับได้น า
สินค้านานาชนิดเข้ามาค้าขายยังท่าเรือปัตตานีมาช้านานตั้งแต่ยุคศรีวิชัย ไม่เพียงแต่พ่อค้าชาวจีนเท่านั้นที่สนใจจะค้าขายกับคน
พื้นเมืองปัตตานี พ่อค้าอาหรับเองก็มีความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงมีสินค้าหลากหลายประเภทเข้ามาขาย ซึ่งหนึ่งในน้ันคือ
พวกเครื่องกระเบื้องสีสันสวยงาม ทั้งที่มีลวดลายและแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย เครื่องกระเบื้องเป็นสินค้าที่คนไทยเรารู้จักและเริ่ม
นิยมน ามาใช้บนโต๊ะอาหารมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่ ๕ ส่วนมากจะเป็นเครื่องกระเบื้องจากยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วใส มีการ
เจียระไน หรือไม่มีก็ได้ และจะให้ความนิยมแก่เครื่องกระเบือ้งยุโรปมากกว่าทั้งในด้านคุณภาพ และการออกแบบ ถือว่าเป็นสินค้าที่มี
ระดับส าหรับชนช้ันสูง ส่วนเครื่องแก้วสีจากตะวันออกกลาง เป็นสินค้าที่เน้นการผลิตให้มีสีสันฉูดฉาด มีลวดลายและรูปทรงต่างๆ 
เช่น ทรงมะเฟือง ทรงน้ าเต้า ถ้วยสีมีลวดลาย ฯลฯ การท าเป็นแก้วสีต่างๆ ได้ โดยเติมออกไซด์ของโลหะบางชนิดลงไปในส่วนผสม 
เช่น เติมมังกานิสเป็นสีชมพู โคบอลท์เป็นสีน้ าเงิน โครเมียมเป็นสีเขียวแกมเหลืองทอง ทองแดงเป็นสีเขียว เซเลเนียมเป็นสีเหลือง 
หรืออาจเติม คัดเมียมซัลไฟด์เป็นสเีหลือง ทองค าเป็นสีแดง ความเข้มข้นของสีในเนื้อแก้วข้ึนอยู่กับปริมาณออกไซด์หรือสารที่เติมลง
ไป เป็นต้น (พรชัย นาคสีทอง: ๒๕๕๓, ๑๐-๑๑) 
 กล่าวโดยสรุป  ในยุคอาณาจักรโบราณ จีนกับอินเดียมีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้มากที่สุด รองลงมาคือ อาหรับ ซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอ านาจกับคนพื้นเมืองบนคาบสมุทรมลายู จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านระบบการค้าก่อน โดยจีน 
อินเดีย อาหรับ จะด าเนินนโยบายเป็นพ่อค้าคนกลางในการแสวงหาสินค้าจากชุมชนต่างๆ ในคาบสมุทรลายู และส่งต่อไปยังยุโรป 
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของโลกในเวลานั้น ต่อมาเมื่อเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ความคุ้นเคยระหว่างกันจะมีเพิ่มมากข้ึน การซึมซับ
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ จะเกิดข้ึน เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันตามธรรมชาติของสังคมที่มีความเข้มแข็งมากกว่าสู่สังคมที่มีความอ่อนแอกว่า ต่อมา
ชุมชนต่างๆ เกิดการรวมตัวเป็นระบบรัฐ สร้างเมือง ก่อเกิดอาณาจักรน้อยใหญ่ การรับอิทธิพลทางการปกครองจากอินเดียผ่าน
ความคิดความเช่ือ จนผสมผลานเป็นหลักการปกครองของตนเอง และพัฒนาจนมีระบบนับถือ คือ พราหมณ์ พุทธ และอิสลาม 
ตามล าดับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ได้รับอิทธิพลและมีรากฐานมาจากระบบการค้าที่ได้รับการตก
ทอดมาจากมหาอ านาจ ๓ ชาติในเอเชียด้วยกัน ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ของ ๓ มหาอ านาจที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้ แทบไม่มี
หลักฐานปรากฎว่า จะมีการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่งค่ังผ่านการค้าโดยใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการสร้างฐานการตลาดแบบมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ชัดเจนมากกว่า นับว่าเป็นข้อดีของการค้า เพราะการแข่งขันไม่รุนแรง ไม่มีการก่อจราจล และไม่สร้างความขัดแย้ง
ให้กับคนในชุมชนมลายู 
 
 



๑๕๐๘ 
 

 การถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายแดนใต้ : อิทธิพลทางศาสนาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
  
 นักประวัติศาสตร์หลายท่านให้ความเห็นตรงกันว่า ชาวอินเดียเข้าค้าขายบริเวณย่านชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลายูและ
หมู่เกาะต่างๆ หลายศตวรรษก่อนที่ชาวพื้นเมืองจะรับเอาอารยธรรมเข้ามาเป็นแบบอย่าง ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม งานวิจัยของ 
ลอเรนซ์ เจ.มา (Laurence J. Ma) ระบุว่าพ่อค้าชาวอินเดียกลุ่มแรกๆ เดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยต้นพุทธกาล 
ขณะที่ชาวจีนกลุ่มแรกๆ เข้ามา หลังจากนั้นราว ๓๐๐ ปี ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๖-๗ การค้ากับอินเดียเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก พ่อค้า
ชาวอินเดียเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขาย บางส่วนได้แต่งงานกับคนในท้องถ่ินและคนท้องถ่ินก็รับเอาอารยธรรมฮินดู ( Hindu 
Civilization) เข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องความเช่ือและการปฏิบัติ ชาวฮินดูไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ปกครอง แต่จะมีอิทธิพลเฉพาะด้าน
ศาสนาและความเช่ือเท่านั้น กษัตริย์หรือผู้ปกครองเมืองต่างๆ ยังเป็นคนท้องถ่ิน ซึ่งส่วนใหญ่เต็มใจเช้ือเชิญชาวฮินดูเข้ามา ให้
ค าแนะน าด้านกฎหมายและการใช้ภาษาเขียนเพื่อใช้ในการค้า การปกครอง และการบริหารบ้านเมือง ความเป็นอารยธรมมอินเดีย 
(Indianzation) เมื่อชาวเมืองรับเอาพุทธศาสนามาผสมผสานกับศาสนาฮินดู โดยที่ศาสนาทั้งสองไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน ศาสนาทั้งสอง
จึงเริ่มฝังรากลงสูชุ่มชน โดยมีอิทธิพลต่อรูปแบบวิถีชีวิต การก าหนดแผนผังของเมอืง และรูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในช่วงเวลา
ไม่นานอารยธรรมอินเดีย การก าหนดแผนผังของเมือง และรูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในช่วงเวลาไม่นานอารยธรรมอินเดีย จาก
อิทธิพลของพุทธศาสนา และศาสนาฮินดูได้แผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันอกเฉียงใต้รวมทั้งดินแดนคาบสมุทรมลายู (Laurence J. Ma. 
๑๙๘๕ : ๕๔ อ้างถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๔๔-๔๖) 
 นอกจากศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูที่เข้ามาเผยแพร่ในคาบสมุทรมลายูแล้ว ยังมีศาสนาอิสลามที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก 
โดยเฉพาะที่ปัตตานี ภายหลังจากกษัตริย์ปัตตานีเข้ารับอิสลามในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปัตตานีกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและการ
เผยแพร่ความคิดอิสลามออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญท่านหนึ่งเป็นพ่อค้าชาวอาหรับตระกูลชัย ยัรดีนา อับบาส บิน อับ
ดุล มูฏอเลบ (Sayidina Abbas bin Abdul Mutalip) ซึ่งเป็นหลานของท่านนบี มูฮัมหมัด ได้เผยแพร่อิสลามที่ปัตตานี ต่อจากนั้น
ได้เดินทางไปยังที่อื่นๆ ในภูมิภาคมลายู (Nusantara) บทบาทของปัตตานีในการเผยแพร่อิสลามนั้น ไม่ได้จ ากัดเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ได้
เข้ารับอิสลามเท่าน้ัน ในที่ที่เคยรับอิสลามมากิ่นก็มีการเผยแพร่อย่างเข้มแข็งในการด าเนินอิสลามต่อไป นอกจากพื้นที่ทางตอนใต้
ของภูมิภาคมลายูแล้ว พื้นที่ตอนเหนือของมลายู เช่น ลิกอร์ ไชยา ตรัง กระบี่ พัทลุง และสงขลา ก็มีนักเผยแพร่อิสลามจากปัตตานี
อยู่ทั่วไป ยิ่งกว่านั้นการเผยแพร่อิสลามจากปัตตานีได้เข้ามาถึงกัมพูชา และจัมปาความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับจัมปาในสมัยน้ัน
เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ขณะเดียวกัน ปัตตานีได้ช่ือว่าเป็นเสมือนคบเพลงิที่สอ่งแสงไปทั่วทุกมุมของเอเชีย อิทธิพลของศาสนา
อิสลาม จากปัตตานีกระจายอยู่ทั่วไป ด้วยเหตุที่เป็นแหล่งของผู้รู้ และมีผู้เดินทางมาที่ปัตตานีมากมายเพื่อการศึกษา ศาสนาอิสลาม 
เมืองปัตตานีจึงได้รับกล่าวถึงว่าเป็น “Serambi Mekah” หรือ “ระเบียงแห่งเมกกะ” ชาวปัตตานีเองส่วนหนึ่งก็ได้อพยพออกไปอยู่
อาศัยในที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐใกล้เคียง เช่น กลันตัน เคดาห์ ตรังกานู เปรัค เปอร์ลีล ปาหัง สุมาตรา ฯลฯ สงครามและ
ความขัดแย้งระหว่างปัตตานีกับสยามมีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้รู้และผู้น าอิสลามได้อพยพไปยังรัฐดังกล่าวและ ไปยังประเทศอื่นๆ 
เป็นจ านวนมาก เริ่มจากในปี พ.ศ. ๒๑๐๖ ปัตตานีได้เข้าไปรุกรานอยุธยา จากนั้นสยาม ก็ได้เข้ารุกรานปัตตานี ในปี พ.ศ. ๒๑๔๖ 
และต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ปัตตานีก็ตกอยู่ในการปกครองของสยาม ปฏิกิริยาของปัตตานีในการต่อต้านอ านาจ
จากสยามมีต่อเนื่องมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๓๓๒, ๒๓๓๔, ๒๓๕๑, ๒๓๖๐, ๒๓๗๕, ๒๓๘๑, ๒๓๙๑ และ ๒๔๔๕ ผล
ของการปราบปรามและความขัดแย้งแต่ละครั้งท าให้ชาวปัตตานีต้องอพยพไปยังต่างๆ มากน้อย ตามแต่สถานการณ์และความ
ขัดแย้งแต่ละครั้งท าให้ชาวปัตตานีต้องอพยพไปยังที่ต่างๆ มาก มากน้อย ตามแต่สถานการณ์และความรุนแรงที่เกิดข้ึน ช่ือสถานที่
ต่างๆ หลายแห่งจึงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานี เช่น หมู่บ้านปตานี ที่กัวลาตรังกานู หมู่บ้านปตานีที่เปรัค ถนนปตานีที่ปีนัง  
ถนนปตานีที่กัวลากังซาร์ และอีกหลายๆ สถานที่ในกลันตัน เคดาห์ ตรังกานู และเปรัค รวมถึงถนนตานีในกรุงเทพมหานคร อันเป็น
ที่ตั้งบ้านเรือนของชาวมุสลิมสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันส้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีทั้งสิ้น ขณะที่ปัตตานีในปัจจุบันก็ยัง



๑๕๐๙ 
 

สามารถด ารงสถานะของชุมชนมุสลิมไว้ได้ โดยประชากรส่วนใหญ่ของปัตตานีประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม อัตราส่วน ประชากรที่นับถืออิสลามค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด เช่นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ สมัยการปกครองแบบมณฑล 
ปัตตานีมีประชากรอิสลามประมาณร้อยละ ๘๑ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนในปัจจุบัน (Abdul Halim Bashah,๑๙๙๔ : ๑๙๒) 
 
ยุคแบ่งแยกการปกครอง ๗ หัวเมือง  
 
 ปมขัดแย้งทางเศรษฐกิจสู่มรดกทางการเมือง 
 
 ยุคการค้าที่รุ่งเรืองที่สุดในปัตตานี ตามหน้าประวัติศาสตร์ คือ ยุคสมัยที่ราชวงศ์ศรีวังสาปกครอง โดยเฉพาะตรงกับ
ช่วงเวลาที่ ๔ กษัตรรีแห่งราชวงศ์นี้มีอ านาจ เหตุและผลของความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของบรรดาพ่อค้านานาชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนและค้าขายในแผ่นดินแห่งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มชาติเอเชียด้วยกัน ที่
ประกอบไปด้วยชาวเปอร์เซีย อาหรับ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น สยาม และชาติอื่นๆ กับอีกกลุ่ม คือ ฝรั่งชาติยุโรปที่เดินทางเข้ามาเพื่อท า
การค้า นับแต่โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ  
 ชาวจีน : พ่อค้าแห่งตะวันออก 
 พ่อค้าชาวจีนมีจ านวนสูงกว่าชาติอื่นๆ นอกจากนั้นชาวจีนยังสมัครใจสมรสกับชาวพื้นเมือง และนิยมตั้งรกรากอยู่ในเมือง
ปัตตานีอย่างถาวร จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองปัตตานีไปในที่สุด 
 สินค้าชาวจีนที่น าเข้ามาจ าหน่ายในตลาดเมืองปัตตานี ได้แก่ เครื่องถ้วยชามลายครามทั้งชนิดดีและเลว พบในแถบบ้านกรือ
เซะจ านวนมากมาย นอกจากนี้ยังมีผ้าแพรและเส้นไหม ซึ่งชาวเมืองปัตตานีนิยมซื้อมาทอเป็นผ้าช้ันดีข้ึนจ าหน่าย เรียกว่า “ผ้าจวน
ตาน”ี “ผ้ายกตานี” ดังปรากฏช่ืออยู่ในวรรณคดีไทย ได้แก่ หนังสือ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน และอิเหนา (ดาหลัง) จนกระทั่งเมือง
ปัตตานีในสมัยนั้น ได้สมญานามว่าเป็น “แหล่งรวมสินค้าผ้าไหมช้ันน านอกเหนือจากกวางตุ้ง” ปัตตานีสมัยอยุธยาเป็นศูนย์รวม
สินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน  ส าหรับจ าหน่ายแก่พ่อค้านานาชาติที่ต้องการน าไปขายในต่างประเทศอีกต่อไป 
 ฮอลันดา : พ่อค้าคนกลางแห่งพุทธศตวรรษท่ี ๒๒  
 ชาวฮอลันดาเป็นชาติที่สอง รองจากโปรตุเกส ที่เข้ามาค้าขายในเมืองปัตตานี ในปลายรัชสมัยสมเด็จสมเด็จพระเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๔๔-๒๑๔๕ โดย กัปตัน วันเน็ค ได้น าเรือ อัมวสเตอร์ดัม (Amsterdam) และ เรือกูดา (Gouda) 
เข้ามาเจรจากับเจ้าหญิงฮีเยา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๑๔๔ เพื่อขออนุญาตจัดต้ังสถานีการค้าข้ึน มีนายดาเนียล วันเดอร์เล็ค (Daniel 
Vanderlek) รับหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีการค้า และนายปีเตอร์ วอลิคส์ (Pieter Walieksx) เป็นผู้ช่วย ท าการค้าขายติดต่อระหว่าง
อยุธยา-ปัตตานี-ไทรบุรี-นครศรีธรรมราช-สงขลา-ภูเก็ต และเมืองบันตัมในเกาะชวา 
 มีข้อมูลว่า สถานีการค้าของฮอดันดา ที่เมืองปัตตานีเป็นสถานที่การค้าแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ
บริษัท Dutch East india Company หรือ Vereenigde Oost-Indische Compangnie  รู้จักกันทั่วไปในนามของ VCO และอยู่
ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลฮอลันดา กล่าวคือ มีก าลังทางทหารและมีอ านาจทางศาลเป็นของตัวเองท าให้เอกชนรายอื่นๆ ของ
ฮอลันดาจะออกมาค้าขายล าพังแข่งขันกับบริษัทไม่ได้ ท าให้การด าเนินการทางการค้าประสบความส าเร็จอย่างมากและกล่าวได้ว่า
เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทนี้ตั้งส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๑๔๕ ขณะที่มีการเข้าไปตั้งสถานีการค้าที่เมืองปัตตานีก่อนหน้านั้นไม่นานนัก 
 หลังจากตั้งสถานีการค้าแห่งแรกที่เมืองปัตตานีในปี พ.ศ. ๒๑๔๔ แล้วต่อมา VOC ก็ได้ขยายสถานีการค้าของตัวเองไปยัง
เมืองต่างๆ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งอาเจะห์ ยะโฮร์ ปัตตาเวีย และอยุธยา ซึ่งเข้ามาต้ังสถานีการค้าใน พ.ศ. ๒๑๔๗ 
 การค้าของฮอลันดาในระยะแรกต้องประสบปัญหาอยู่หลายประการ ประการแรก คือ ถูกชาวโปรตุเกส ชาวจีน และชาว
ญี่ปุ่นกีดกัน ประการที่สอง เรื่องเงินทุน ซึ่งมักขาดแคลนบ่อยๆ นายคอร์เนลิส ฟอนนิวรุท หัวหน้าสถานีการค้าต้องขอยืมเงินจากเจ้า
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หญิงฮีเยาเพื่อซื้อไหมจากพ่อค้าจีนมาเก็บส ารองไว้ แต่ต่อมาเมื่อฮอลันดารวบรวมเงินทุนจัดต้ังเป็นบริษัทดัชอีสต์อินเดียข้ึนมาแล้ว 
กิจการการค้าของฮอลันดาก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งที่อยุธยาและปัตตานี 
 จะเห็นได้ว่า แม้การเข้ามาต้ังสถานีการค้าที่ปัตตานีของฮอลันดาจะถูกพ่อค้าต่างชาติพยายามกีดกนัโดยเฉพาะญี่ปุ่นและโปร
ตุเกตุ ที่ท าการค้าอยู่ก่อนหน้าแล้วก็ตาม กระนั้นกิจการค้าของฮอลันดา ซึ่งส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางก็ประสบ
ความส าเร็จอยู่ไม่น้อย อีกทั้งด้วยการให้ความยุติธรรมในการท าการค้าของราชินีแห่งเมืองปัตตานีก็ยิ่งท าให้ฮอลันดาประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน โดยสินค้าที่ฮอลันดาต้องการจากเมืองปัตตานี ได้แก่ ดีบุก หนังกวาง ไม้ฝาง ข้าวสาร ข้าวเปลือก หนังปลา
กระเบน เพื่อน าไปจ าหน่ายแก่ประเทศญี่ปุ่น 
 ขณะเดียวกันสินค้าที่ฮอลันดาน ามาขายที่ปัตตานี และเมืองอื่นๆในภูมิภาคนี้ก็ได้แก่ อาวุธ คือ ปืน ปืนใหญ่ ดาบ เครื่องถ้วย
ชาม และเครื่องมือโลหะ เป็นต้น 
 การเข้ามาตั้งสถานีการค้าของฮอลันดา ตรงกับรัชสมัยของราชินีฮีเยาปกครองเมืองปัตตานี และตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระนาเรศวร ซึ่งในวันน้ันสยามอยุธยาเพิ่งจะฟื้นตัวจากการปลดแอกจากพม่า เมื่อฮอลันดาต้ังสถานีการค้าประสบความส าเร็จ ก็ยิ่ง
กลายเป็นการส่งเสริมให้ปัตตานีกลายเป็นเมืองการค้าที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งข้ึน  
 ปรากกว่าใน พ.ศ. ๒๑๔๙ ด้วยความขัดแย้งที่มีอย่างต่อเนื่องกับญี่ปุ่นได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งนั้นคือ พ่อค้าญี่ปุ่นได้บุกรุกเข้า
มายังโกดังเก็บสินค้าของฮอลันดาและเผาท าลายจนกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ไม่มากนัก ฮอลันดาก็สร้างสถานีสินค้าแห่งใหม่ขึ้นมาอีก ที่
ส าคัญทั้งออลันดาและญี่ปุ่นก็ยังคงท าการค้าขายกันในเมืองปัตตานีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็โดยการเกลี้ยกล่อมของราชินีเมืองปัตตานี
นั้นเอง 
 การค้าของฮอลันดาในระยะหลังเริ่มประสบปัญหาข้ึนมาเมื่ออังกฤษเข้ามาขอตั้งสถานีการค้าข้ึนในปี พ.ศ. ๒๑๕๔ เกิดการ
กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอระหว่างฮอลันดาและอังกฤษ แม้ว่าส่วนใหญ่อังกฤษจะได้รับความเสียหายมากกว่า และในเวลาต่อมาเมื่อ
ฮอลันดาสามารถยึดครองเกาะชวาเข้ามาเปน็อาณานิคมได้ส าเรจ็แลว้ ฮอลันดาก็เลิกสถานีการค้าในปัตตานีลงใน พ.ศ. ๒๑๘๕ นับได้
ว่าฮอลันดาเข้ามาต้ังสถานีการค้าของตนอยู่ในเมืองปัตตานี เป็นเวลา ๔๑ ป ี
 อังกฤษ : พ่อค้าผู้ไม่ประสบความส าเร็จ 
 อังกฤษ โดยบริษัทบริตีชีสต์อินเดียได้ส่งกองเรือโดยการน าของกัปตัน จอห์น เดวิส มาส ารวจเมืองปัตตานี เพื่อตั้งสถานี
การค้าของตนข้ึนในเมืองนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๔๘ แต่กองเรือของอังกฤษถูกโจรสลัดญี่ปุ่น โจมตีในอ่าวหน้าเมืองปัตตานี ท าให้กัปตัน
จอห์น เดวิส เสียชีวิตลงทันที  แต่อังกฤษก็ไม่หยุดความพยายามที่จะเข้ามาท าการค้าที่เมืองปัตตานี 
 ต่อมา กัปตันแอนโธนี ฮิปปอน ก็ได้น าเรือ Globe เข้ามาสู่เมืองปัตตานีอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๕๔ และได้
เข้าเฝ้านางพระยาฮีเยา ขอตั้งสถานีการค้าข้ึนในเมืองปัตตานีเป็นผลส าเร็จ แต่กัปตันเกิดล้มป่วยถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน หลังจาก
เจรจาท าความตกลงกับนางพระยา ฮีเยา ได้เพียงแค่ ๑๔ วัน โทมัส เอสซิงตัน จึงรับหน้าที่แทนกัปตัน แอนโธนี ฮิปปอน ได้เดินทาง
เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระเอกาเทศรถ ขอพระราชทานที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีการค้าข้ึนทั้งในกรุงศรีอยุธยาและที่เมืองปัตตานี ซึ่งสมเด็จ
พระเอกเทศรถก็พระราชทานให้ 
 สถานีการค้าของอังกฤษเริ่มด าเนินกิจการในเมืองปัตตานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕ นายปีเตอร์ ฟลอริส ได้รับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ และมีรองหัวหน้าสถานีการค้าช่ือลูกัส แอนธัวนิส (Lucus Antheunis) ต่อมานายลูกัสได้ย้ายไปประจ าอยู่ที่สถานี
การค้าที่กรุงศรีอยุธยา การค้าที่กรุงศรีอยุธยา การค้าที่กรุงศรีอยุธยาและปัตตานีขณะนั้นคึกคักมาก มีเรือสินค้าของชาติต่างๆไปมา
ค้าขายกันขวักไขว่ เฉพาะเรือสินค้าของอังกฤษที่เข้าออกเป็นประจ าได้แก่ เรือ Daling, Cloue, Hector, Peppecorn, Solomon 
และ James รวม ๖ ล า 
 การค้าของอังกฤษด าเนินไปไม่ราบรื่นนักทั้งนี้เพราะเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งจากการถูกปล้นขโมยสินค้า และความขัดแย้งกับ
ฮอลันดาที่พยายามกีดกันทางการค้าอยู่เสมอ  ในปี พ.ศ. ๒๑๖๑ เกิดยุทธนาวีข้ึนระหว่างเรือรบอังกฤษกีบเรือรบฮอลันดาครั้ง
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แรกเรือรบอังกฤษ ๒ ล า คือ แซมป์ซันและเฮาว์ ในบังคับบัญชาของกัปตัน จอน จูรเดน ได้ท าการยึดเรือของฮอลันดาช่ือ แบล็คไล
ออนไว้ 
 ต่อมา ฮอลันดาได้ส่งเรือรบของตนมา ๓ ล าเข้ามารุมล้อมโจมตีเรอือังกฤษทั้งสองล า ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่จูรเดนเจรจา
ขอยอมจ านน ก็ถูกพวกเฟลมมิงยิงด้วยปืนคาบศิลาถึงแก่ความตาย ลูกเรือถูกฮอลันดาจับไปเป็นเชลย ที่เหลือรอดมาได้ ก็เนื่องจาก
ไปขอความคุ้มครองจากเจ้าหญิงบีรู ตั้งแต่นั้นมากิจการค้าของอังกฤษในเมืองปัตตานี ก็ถูกพวกฮอลันดาคอยขัดขวาง ท าให้กิจการ
ซบเซาลงเรือ่ยๆในทีสุ่ด บริษัทบริติชอิสต์อินเดีย จึงมีมติให้เลิกสถานีการค้าในปัตตานีเสียในปี พ.ศ. ๒๑๖๖ รวมเวลาที่อังกฤษเข้ามา
ตั้งสถานีการค้าอยู่เพียง ๑๑ ป ี
 อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน กล่าวถึงท่าเรือปัตตานีในพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓ ว่า “เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดส าหรับการท าการค้า
ในย่านทะเลแถบนี้ ด้วยเหตุที่ชาวเมืองเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎของพระราชา พ่อค้าวานิชจึงพอใจที่จะน าสินค้ามาที่ท่าเรือที่
ปลอดภัยกว่า เขากล่าวว่าท่าเรือปัตตานีเป็นท่าเรือคู่ค้า (Staple Port) ที่แนบแน่นกับการเมืองท่าสุรัตในอินเดีย เมืองท่ากัวมะละ
บาร์ และโคโรมันเดล รวมถึงเมืองท่าอื่นๆ ของจีน กัมพูชา และสยาม ด้วยเหตุที่ท่าเรือเมืองมะละกา ปัตตาเวีย และสยาม ท าให้
ท่าเรืออื่นๆในเวลาเดียวกัน” 
 การบริหารจัดการการค้าในเมืองของราชินีแห่งปัตตานีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความเป็นธรรมก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ชัก
น าให้บรรดาพ่อค้านานาชาติต่างต้องการที่จะเข้ามาท าการค้าขาย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับการ
คุ้มครองดูแลจากราชส านัก การให้ความเป็นธรรมกับบรรดาพ่อค้าทุกชาติทุกภาษา รวมถึงการจัดระบบการจัดระบบการค้าและการ
จัดเก็บภาษีอย่างมีระเบยีบ เมื่อปัตตานีเปิดการค้าเสรตี้อนรบัพ่อค้าจากทุกชาติ เรือทุกล าจากอินเดีย เอเชียตะวันตก และยุโรป ต้อง
จ่ายภาษีขาเข้า ๖% และอีก ๑% ให้กับส านักงานนครปัตตานี ส่วนเรือที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะมลายู และ
ตะวันออกไกลไม่ต้องเสียภาษี ปฏิบัติตามกฎการซื้อขาย คือ จะถูกเรียกเก็บ ๒๐ % จากราคาสินค้าจ านวน ๑ ใน ๔ (๒๕%) ของ
สินค้าทั้งหมด โดยคิดจากราคาสินค้าท้องตลาดในเวลาน้ัน 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า การค้าที่ปัตตานีในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ปัตตานีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่
ยิ่งใหญ่ในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่าเรือปัตตานีกลายเป็นท่าเรือที่มีความส าคัญมากเป็นจุดสนใจของพ่อค้า
ตะวันตก และปัตตานีกลายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญบนคาบสมุทรมลายู มีช่ือทางการค้ากับนานาประเทศทั้งประเทศในเอเชีย ยุโรป  
ท าให้แต่ละปีมีเรือจากต่างประเทศน าสินค้ามาจ าหน่าย ณ ท่าเรือปัตตานีมากมาย  
 ขณะเดียวกัน เมื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันทางการเมืองของชาติมหาอ านาจทั้ง ๓ ที่เข้ามามี
บทบาททางการค้ากับปัตตานีก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกัน ต่างแข่งขันกันขยายพื้นที่ทางการค้า เช่น การสร้างท่าเรือ 
และโกดังเก็บสินค้าของประเทศตนเองในจดุส าคัญๆ ของปัตตานี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือปัตตานีไปยัง
ท่าเรืออื่นๆ ในต่างประเทศ ในขณะที่มหอ านาจอีก ๒ ประเทศ คือ อินเดีย และอาหรับ กลับไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีการแข่งขันทาง
การเมืองอันเนื่องจากนโยบายการค้า เช่นเดียวกับ จีน อังกฤษ และ ฮอลันดา ซึ่งสันนิษฐานว่า กรณีของอินเดียถูกปกครองโดย
อังกฤษ บทบาททางการค้าจึงเปน็การค้าแบบพึ่งพากับองักฤษ โดยอังกฤษจะสร้างสถานีการค้าข้ึนมาแทน และให้คนอินเดียเป็นผู้ท า
การค้าแบบลูกจ้าง และส่งผลประโยชน์กลับประเทศเจ้าอาณานิคม ในส่วนของชาติอาหรับ เป็นกลุ่มพ่อค้าที่ผสมกลมกลืนเข้ากับคน
พื้นเมืองบนคาบสมุทรมลายู จึงได้ประโยชน์จากการค้าทางตรงโดยไม่ต้องสร้างอิทธิพลซึ่งต้องมีโกดังเก็บสินค้าเช่นประเทศอื่นๆ ใน
ยุโรป   
 ด้วยเหตุที่ ๓ ชาติมหาอ านาจด าเนินนโยบายแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงและไม่ประนีประนอม การก่อจราจล หรือการมี
ข้อพิพาททางการค้าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เช่น กรณีปล้นสินค้าทางทะเล หรือ โจรสลัดทางทะเล กรณีเผาโกดังสินค้าที่
ท่าเรือ กรณีท าร้ายร่างกายต่อกันของคนต่างชาติที่เข้ามาต้ังถ่ินฐานในปัตตานี แต่กรณีที่น่าสนใจที่เจ้าเมืองปัตตานีได้ด าเนินนโยบาย
ทางการเมืองเพือ่ถ่วงดุลทางการค้า และเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมทางการเมือง คือ “นโยบายเลี้ยงโจรไว้ป้องกันโจร” เป็นกุศ
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โลบายเลี้ยงโจรเอาไว้ป้องกันโจร กล่าวคือ เมืองปัตตานีกลายเป็นแห่งพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าส่งผ่านที่ส าคัญแล้ว ราชินีปัตตานีจึง
ต้องด าเนินนโยบายอิสระทางการค้าที่พร้อมจะเปิดเมืองและเปิดโอกาสให้กับพ่อค้านานาชาติ ซึ่งพ่อค้าเหล่าน้ี  ที่แท้จริงแล้วอีกโฉม
หน้าหนึ่งก็คือ โจรสลัดกลางน่านน้ านั่นเอง อีกทั้งการเปิดเสรีที่ว่านี้ยังหมายรวมถึงการเปิดโอกาสให้โจรสลัดที่มีช่ือเสียงต่างๆ 
สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในปัตตานีได้อย่างสะดวกปลอดภัย กระนั้นอาจมีข้อแม้อยู่บ้างนั้นคือ จะต้องช่วยเหลือดูแลเมืองอีกทางหนึ่ง
ด้วย และอีกเหตุผลที่ส าคัฯ คือ การค้านานาชาติที่เกิดข้ึน ไม่ได้ด าเนินไปอย่างปกติ กล่าวคือ เรือสินค้าของชาวชาติต่างๆ หลายครั้ง
หลายหนก็แสดงตัวเองว่าเป็นโจรสลัดด้วยเช่นกัน รวมไปถึงคนในบริษัทตัวเองบางครั้งก็ขโมยและปล้นสินค้าของตัวเอง ซึ่งก็คือการ     
ท าตัวเป็นโจรสลัดนั่นเอง นอกเหนือจากโจรสลัดมลายู-ชวา อันเป็นชนพื้นเมืองที่ปรากฏแล้ว บางครั้งบางเวลาบรรดาเรือสินค้าของ
ชาวยุโรปเองก็ท าตัวเป็นโจรสลัดพรอ้มกับการเดินเรือเพื่อค้าขายไปได้ในตัวด้วย ฉะนั้น เพื่อความอยู่รอดของต่างชาติทุกชาติที่เข้ามา
ค้าขายต่างท าตัวเป็นโจรสลัดกันเอง ทั้งนี้เพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยใช้ความหวาดกลัวจากสถานการณ์การเป็นโจร ซึ่งกล่าวอ้าง
หรืออุปโลกขึ้นมา เป็นการปกป้องตนเองอีกทางหนึ่งด้วย (ชาดา นนทวัฒน์: ๒๕๕๗, ๑๐๗-๒๐๗) ซึ่งจะเห็นว่า นโยบาย “เลี้ยงโจร
เพื่อปราบโจร” เป็นนโยบายสร้างโจรโดยรัฐฐะ เพื่อปราบปรามโจรที่เกิดข้ึนเพื่อก่อกวนความไม่สงบ เป็นมรดกตกทางการเมืองที่ใน
ยุคปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงด าเนินนโยบายดังกล่าวนี้ เพื่อรักษาความมีเสถียรภาพให้เกิดข้ึนมากที่สุดและควบคุมไม่ให้
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมได้  
   
 การถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายแดนใต้ :  คุณูปการจากรัชกาลท่ี ๕ ถึงรัชกาลท่ี ๙ 
 
 ในยุคที่สุโขทัยเรืองอ านาจ พ่อขุนรามค าแหงได้ขยายอาณาเขตสุโขทัยไปตลอดแหลมมลายูสุดแหลมยะโฮร์ตลอดถึงเกาะสุ
มาตรา ปัตตานีจึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมา ครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในฐานะเมือง
ประเทศราชปัตตานีต้องส่งต้นไม้เงิน -ต้นไม้ทอง พร้อมด้วย ผ้าไหมและผ้าสักหลาดเป็นเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวาย
พระมหากษัตริย์ไทยปีละครั้ง ต่อมากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ปัตตานีได้ตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมข้ึนกับกรุง
ธนบุรี จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ ในยุครัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุร  สิงหนาท ได้ยกกองทัพเรือลงไปตีเมือง
ปัตตานีกลับคืนมาได้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๙ พร้อมทั้งกวาดต้อนครอบครัวและเครื่องศาสตราวุธต่างๆ มาไว้ในกรุงเทพเป็นจ านวนมาก 
เมื่อข่าวกองทัพไทยตีได้เมืองปัตตานีปรากฏออกไปจนถึงเมอืงไทรบุรแีละเมืองตรังกานู พระยาไทรบุรี (อับดุลละโมกุรัมซะ) และพระ
ยาตรังกานู (มาโซ) ต่างเกรงพระบรมเดชานุภาพจึงยอมมาอ่อนน้อมข้ึนต่อกรุงเทพโดยดี กรมพระราชวังบวรฯ ได้โปรดเกล้าให้คง
เป็นเมืองประเทศราชถวายต้นไม้เงิน-ต้นไม้ทอง เช่นเดียวกับเมืองปัตตานีทั้งสองเมือง 

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๔ รายาเมืองปัตตานี ซึ่งกรมพระราชวังบวรฯ ได้ทรงตั้งไว้ให้ปกครองเมืองปัตตานีได้ก่อการกบฏ เจ้าเมือง
สงขลาและเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ยกกองทัพไประดมตีกองทัพเมืองปัตตานีแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึง
โปรดให้แยกเมืองปตัตานีออกเป็น ๗ หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี และ
เมืองระแงะ แล้วทรงแต่งตั้งข้าราชการไทยและมุสลิมที่มีความจงรักภักดีให้เป็นเจ้าเมืองทั้ง ๗ หัวเมือง เพื่อมิให้เมืองปัตตานีมีก าลัง
คิดกบฏได้ดังแต่ก่อน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ส าเร็จราชการเมืองสงขลาเป็นผู้ดูแลหัวเมืองทั้ง ๗ ต่างพระเนตรพระ
กรรณ ท าให้ฝ่ายปัตตานีต้องอ่อนก าลังลงเป็นอันมาก 

ในปี พ.ศ. ๒๓๗๓-๒๓๗๕ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดกบฏที่เมืองไทรบุรี เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชผู้รับผิดชอบดูแลเมืองไทรบุรี ได้เกณฑ์กองทัพจากเมืองสงขลาและปัตตานีไปปราบกบฏ ปรากฏว่าชาวมลายูในหัว
เมืองทั้ง ๗ ต่างขัดขืนและกลับเข้าร่วมกับพวกกบฏ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพจากกรุงเทพลงไปปราบหัวเมืองทั้ง ๗ 
จนเรียบร้อย และยอมอยู่ในอ านาจของไทย 
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ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงให้ยกเลิกการปกครองแบบเก่า คือ การปกครอง
อย่างเจ้าเมืองมีอ านาจสิทธ์ิขาด มาเป็นระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยเฉพาะเมืองปัตตานีที่ได้แยกเป็น ๗ หัวเมืองมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ นั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองเป็นบริเวณ เรียกว่า “บริเวณ ๗ หัวเมือง” เมื่อโปรดให้
จัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึนในปี พ.ศ.๒๔๓๙ จึงโปรดให้ตั้งบริเวณ ๗ หัวเมืองนั้นข้ึนต่อข้าหลวงใหญ่มณฑลนครศรีธรรมราชใน
ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดให้ตั้งบริเวณ ๗ หัวเมืองนั้นเป็นมณฑลปัตตานี แต่โปรดให้ยุบลงเสียบ้าง ยังคงเหลือเพียง ๔ เมือง คือ ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และสายบุรี โดยรวมเมืองปัตตานี หนองจิก และยะหริ่ง เข้าเป็นเมืองปัตตานี รวมเมืองยะลา รามันเข้าเป็นเมืองของ
ยะลา ส าหรับเมืองระแงะภายหลังได้รวมกับอ าเภอบางนรา เปลี่ยนช่ือเป็นนราธิวาส ส่วนเมืองสายบุรีนั้นคงอยู่ตามเดิม จนถึง พ.ศ. 
๒๔๗๕ จึงยุบเมืองสายบรุีเป็นอ าเภอตะลุบันข้ึนกับจังหวัดปัตตานี และแบ่งท้องที่บางส่วนไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๔๗๖ ได้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองตามระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม จึงได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาค
ออกเป็นจังหวัด อ าเภอ ฉะนั้น ปัตตานีจึงกลายเป็นจงัหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มาจนกระทั้งถึงปัจจุบัน (พระ
ครูมานิตธรรมรักษ์, ม.ป.ป.: ๑๑-๑๓)  

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเจ้าเมืองมีอ านาจสิทธ์ิขาดมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล รัชกาลที่  ๕ ทรง
สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่หัวเมืองทางปักษ์ใต้และทางแหลมมลายูเป็นอย่างมากโดยถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมาโดย
ตลอด คือ การคงไว้ซึ่งอ านาจปกครองเมืองต่างๆ ของบรรดารายาหรือสุลต่านทางแหลมมลายูไว้อย่างเดิม โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นผูว่้าราชการเมือง ผู้ช่วยราชการเมือง คณะกรรมการเมือง ส่วนมากทรงโปรดใหบุ้ตรของเจ้าเมืองที่รับราชการอยู่
เดิมได้รับราชการต่อจากบิดาคล้ายกับการสืบสกุลวงศ์ต่อไป โดยพระองค์ทรงถือว่าการชุบเลี้ยงเช้ือสายของรายาหรือสุลต่านเอาไว้
นั้นเป็นการสร้างความจงรักภักดีและความสวามิภักดิ์ต่อพระองค์โดยมิเอาใจออกห่าง นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ ยังได้ทรง
เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูถึง ๕ ครั้ง คือ ในปีพ.ศ. ๒๔๓๑ พ.ศ. ๒๔๓๒ พ.ศ. ๒๔๓๓ พ.ศ. ๒๔๔๓ และ พ.ศ.๒๔๔๘ ตามล าดับ 
เพื่อเป็นการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน ทรงไต่ถามทุกข์สุขของราษฎรเสมอๆ โดยเฉพาะราษฎรจากเมืองปัตตานี การเสด็จประพาส
ของรัชกาลที่ ๕ นั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินสร้างศาลาการเปรียญข้ึน
หลังหนึ่งที่วัดบางน้ าจืดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเมืองปัตตานีใช้เป็นที่บ าเพ็ญกุศล และโปรดให้ใช้เป็นที่ส าหรับเจ้าเมืองและกรรม
การเมืองปัตตานีได้มาประชุมถือน้ าพระพิพัฒน์สตัยาแทนศาลาหลังเดิมซึ่งช ารุดทรุดโทรมลงมาก นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้ใช้เป็นที่
เรียนหนังสือส าหรับเด็กในเมืองปัตตานีด้วย ครั้นศาลาหลังนี้สร้างเสร็จ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จไปทรงฉลองใน พ.ศ. ๒๔๓๒ และ
พระราชทานนามวัดบางน้ าจืดเสียใหม่ว่า “วัดตานีนรสโมสร” นับว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานการศึกษาข้ึนในจังหวัดปัตตานีเป็น
ครั้งแรก ส่งผลให้การศึกษาของเมืองปัตตานีในยุคสมัยของรัชกาลที่ ๕ ถือว่าเจริญก้าวหน้ากว่าเมืองใดๆ ในแหลมมลายู นอกจากนี้ 
พระองค์ได้ทรงถวายเงินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดนี้ และทรงพระกรุณาโปรยทาน แล้วโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ 
๑๐ ช่ัง ให้เจ้าเมืองปัตตานีไปแจกจ่ายแก่ราษฎรของชาวเมืองปัตตานีที่มาท างานในการรับเสด็จคราวนี้โดยทั่วถึงกัน     ทุกคน 

ในสมัยของรัชกาลที่ ๕ ภารกิจด้านท านุบ ารุงหัวเมืองในแหลมมลายูถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่ง พระองค์ทรง
ด าเนินรัฐประศาสนโนบายโดยการผ่อนหนักผ่อนเบามาโดยตลอด และทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในหัวเมืองมลายูบ่อยครั้ง เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขอยู่ไม่ขาด เมื่อเสด็จมาแล้วก็ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านการปกครอง ถึงแม้ว่าในรัชสมัยของพระองค์จะมีการปลุกปั่นให้ประชาชนเอาใจออกห่างจาก
ประเทศไทย รัชกาลที่ ๕        ยังสามารถด าเนินนโยบายด้านการปกครองโดยเป็นธรรมอย่างดียิ่งเสมอมา ท าให้พระองค์ทรง
สามารถปกครองหัวเมืองมลายูได้อย่างสงบราบเรียบมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ 

ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงจังหวัดปัตตานีสืบต่อมา
เช่นเดียวกับรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเคยปฏิบัติ เช่น โปรดให้สร้างทางรถไฟไปยังจังหวัดปัตตานี โปรดให้ตัดถนนหนทางและสร้างโรงเรียน
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้การค้าขายและการศึกษาในเมืองปัตตานีเจริญยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการค้าจากต่างพื้นที่สามารถน าสินค้าเข้ามาค้าขาย
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ภายในเมืองปัตตานีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังโปรดให้ท านุบ ารุงการกสิกรรมของปัตตานี เช่น ส่งเสริมการขุดแร่ดีบุก การท าสวนยาง 
การท าสวนมะพร้าว และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปรากฏว่า สินค้าเหล่าน้ีกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศเป็นอย่างมาก 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว แม้พระองค์จะทรงอยู่ในราชสมบัติในระยะเวลาอันสั้น และประกอบกับ
ในสมัยนั้นเศรษฐกิจก าลังต าต่ า ทรงประสบความยากล าบากในเรื่องงบประมาณแผ่นดินและการคลังของประเทศ แต่พระองค์ก็ทรง
มิได้ลืมชาวปัตตานี ได้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนชาวเมืองปัตตานีครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่
อ าเภอโคกโพธ์ิ และทรงโปรดให้จารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ที่หน้าผาน้ าตกปาโจ ซึ่งเป็นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส  

ครั้นต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได้
เล็งเห็นความส าคัญของเมืองปัตตานีและจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใต้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี รัฐบาลได้พยายามท านุบ ารุง
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยสร้างและปรับปรุงถนนหนทางให้มีผิวจราจรดีข้ึนกว่าเดิม สร้างสะพานคอนกรีตและสร้างสถานที่ราชการ
เพิ่มข้ึนเพื่อให้เป็นศรีสง่าแก่จังหวัดปัตตานี ในด้านการศาลก็ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน โดยประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยพระราชบัญญัติน้ีใน
การวินิจฉัยช้ีขาดคดีแพ่ง เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดก ซึ่งอิสลามิกชนเป็นทั้งโจทก์และจ าเลย หรือเป็นผู้เสนอค าขอในคดีไม่มี
ข้อพิพาทให้ใช้กฎหมายอิสลามแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและที่ว่าด้วยครอบครัวมรดก เว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุ
ความมรดก ซึ่งยังคงต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับ ในการใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ มีดาโต๊ะ
ยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการออกนั่งพิจารณารวมกับผู้พิพากษาด้วย ดาโต๊ะยุติธรรมนี้เป็นผู้ช่วย
ผู้พิพากษาในปัญหาข้อกฎหมายอิสลาม ส่วนในด้านการศึกษาที่รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงวางรากฐานไว้อย่างดีแล้วนั่น รัชกาลที่ ๗ ได้ทรง
สานต่อภารกิจหน้าที่ด้านน้ีด้วยการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ และประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ซึ่งรัฐบาลในสมัยประชาธิปไตยก็ได้เจริญรอยตามเรื่อยมา และได้พยายามส่งเสริมการศึกษาการพาณิชย์และวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยได้เปิดโรงเรียนพณิชยการเพิ่มข้ึนในจังหวัดพระนครและจังหวัดต่างๆ รวม ๑๑ แห่ง รวมทั้งจังหวัดปัตตานีด้วย 
นอกจากนี้ ยังได้ต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูเพิ่มข้ึนเพื่อสร้างครูให้มีความเพียงพอกับโรงเรียนที่เปิดข้ึนใหม่ ซึ่งตั้งศูนย์การศึกษาเฉพาะ ๔ 
จังหวัดภาคใต้ข้ึนที่จังหวัดยะลา เพื่อจัดท าต าราเรียนและจัดสอนให้เหมาะสมกับความนิยมของอิสลามิกชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ 
สร้างหอพักนักเรียนเพิ่มข้ึนในจังหวัดปัตตานี สร้างและปรับปรุงโรงเรียนชายแดนใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ให้เยาวชนที่อยู่ในท้องที่ที่
ห่างไกลได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยทั่วถึงกัน การศึกษารัฐบาลได้ส่งเสริมให้เรียนควบคู่ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ในด้านการ
ศาสนา พระองค์มิได้เลือกท านุบ ารุงเฉพาะพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว หากแต่ได้พยายามท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนาอิสลามด้วย
เช่นเดียวกัน โดยได้จัดสร้างสุเหร่าข้ึนที่เมืองปัตตานีด้วยเงินหลายล้านบาท ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวปัตตานีที่เลื่อมใสในศาสนาอิสลามมี
โอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือถือของตนได้สะดวก และได้จัดหาเรือรับส่งอิสลามิกชนที่ต้องการไปบ าเพ็ญกิจทาง
ศาสนาที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย ในด้านการปกครองรัฐบาลได้พยายามให้ชาวปัตตานีอยู่เย็นเป็นสุข ได้จัดต้ังสถานี
ต ารวจเพิ่มข้ึนให้เพียงพอกบัการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยของประชาชน ได้จัดส่งต ารวจชายแดนไปป้องกันอันตรายจากภัยคุกคาม
คอมมิวนิสต์ โดยให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาอบรมวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยและน าชมสถานที่ส าคัญในกรุงเทพฯ เพื่อให้
บุคคลเหล่าน้ีน าแบบอย่างที่ดีกลับไปปฏิบัติในท้องถ่ินของตนเอง สิ่งส าคัญที่รัฐบาลในยุครัชกาลที่ ๗ ได้ท า คือ จัดต้ังคณะกรรมการ
ประสานราชการชายแดนภาคใต้ข้ึน เพื่อส่งเสริมฐานะของราษฎร เช่น การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม การสาธารณสุข ตลอดจน
การปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวปัตตานีและชาวจังหวัดภาคใต้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงกัน  

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงข้ึนครองราชย์ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ยังทรงพระ
เยาว์จึงต้องมีคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระวงวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และเจ้าพระยายมราช (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ๒๕๕๓: ๗๐) ซึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาน้ันนับว่าวุ่นวาย
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มาก เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ อ านาจการปกครองของส่วนกลางเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน จึงเป็นผลให้
ความใส่ใจในการปกครองมณฑลทางใต้ คือ ปัตตานี ลดความส าคัญลง ประกอบกับในกลุ่มอ านาจเดิมของปัตตานีที่ต้องการจะ
ประกาศตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐไทย มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามปกุปัน่ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน โดยอ้างถึงการกระท า
ที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากข้าราชการส่วนกลางที่ส่งลงมาปกครองประชาชนในพื้นที่ เพราะไม่มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และ
รัฐบาลไทยพยายามต้องการใช้นโยบายกลืนชาติลายูให้กลายเป็นไทย จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วย กลุ่มที่
เสียผลประโยชน์ จากนโยบายการปกครองของรัฐไทยในเวลานั้น  ก่อให้เกิดแผนการตั้งรัฐมลายู ปัตตานี เพื่อก่อตั้งเป็นรัฐเอกราช 
(รวมปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) ข้ึน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มีการตั้งขบวนการหรือองค์การใหญ่ข้ึนที่
รัฐกลันตัน ครั้งที่ ๒ เกิดข้ึนในปี ๒๕๐๔ โดยทั้งสองครั้งมีเป้าหมาย คือ แบ่งแยกดินแดนให้เกิดเป็นรัฐปัตตานี  ปกครองเป็นอิสระ 
เพื่อพี่น้องชาวมลายู (พระครูมานิตธรรมรักษ์, อ้างแล้ว, ๑๒๘)   

ครั้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนครองราชสมบัติข้ึนเป็น
พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรา
มาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง ๑๙ พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ข้ึน ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารท
นเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช จะทรง
บรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี้ด้วย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๘๙ และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทรงค านึงถึงพระราช
ภารกิจในการปกครองประเทศเป็นส าคัญ  

ยุครัชกาลที่ ๙ ช่วงต้นๆ ของการครองราชย์ สภาพทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
จึงค่อนข้างไร้เสถียรภาพทางอ านาจการปกครอง ทิศทางทางการเมืองเริ่มมีความสงบเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงกลางรัชกาล 
และกลับมาไร้เสถียรภาพอีกครั้งในช่วงปลายรัชกาล ก่อให้เกิดมรสุมทางการเมืองครั้งใหญ่ เช่น กรณีความขัดแย้งของกลุ่มคนเสื้อ
เหลือง-เสื้อแดง แต่ถึงกระนั้นพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาที่มีต่อพสกนิกร ๓ จังหวัดชายแดนใต้ พระองค์ยังคงกระท ามา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชากรในพื้นที่  ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้ง ในส่วนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางฯ จึงเกิดข้ึนมาต้ังแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา อาทิเช่น โครงการส่งเสริมอาชีพงานทอ
ผ้าวัดบ้านตรัง โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ จังหวัดปัตตานี  ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
โครงการฝายคลองช่องเรือ ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑๖ 
 

สรุป 
 
มอง ๕ มหาอ านาจผ่านเครื่องกระเบื้องบนคาบสมุทรมลายูในบริบทโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า 

และการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคอาณาจักรโบราณ จนถึงยุคแบ่งแยกการ
ปกครองเป็น ๗ หัวเมือง เมืองที่มีความส าคัญในคาบสมุทรมลายูมากที่สุดเมืองหนึ่ง คือ เมืองปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญ
ในหน้าของประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นรากเหง้าของความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ เป็นบอ่เกิดมรดกทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอด
มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอดีตมาสู่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันรัฐต่างๆ บนคาบสมุทร
มลายูจะแตกย่อยเป็นประเทศใหญ่น้อยนับสิบประเทศ ซึ่งปัจจุบันส่วนหนึ่งของรัฐในคาบสมุทรมลายูจะกลายมาเป็นประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต่างด าเนินความสัมพันธ์ต่อกันอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ บน
คาบสมุทรมลายูจะไม่เข้มข้นเช่นในอดีต แต่การศึกษาและสร้างความเข้าใจในจุดร่วมของรัฐต่างๆ เหล่าน้ี จะมีส่วนช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และถึงแม้ว่า เครื่องกระเบื้องจะไม่ใช่สิ่งของที่มหาอ านาจต่างๆ จะสร้างนโยบาย
ข้ึนมาเพื่อแข่งขันต่อกันแล้ว การเก็บรักษาเครื่องกระเบื้องที่ขุดพบในจุดต่างๆ ซึ่งเคยเป็นท่าเรือที่ส าคัญ เป็นการบ่งบอกถึงความ
เจริญรุ่งเรื่องของศูนย์กลางทางการค้าของปัตตานี ในฐานะเป็นเมืองท่าส าคัญของคาบสมุทรมลายู จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมา
ทั้งหมด ท าให้เราได้ตระหนักถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของคาบสมุทรมลายู ไปจนถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ที่
เกิดข้ึนอย่างมีที่มาที่ไป มิใช่การบิดเบือนข้อเท็จริงทางประวัติศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีความมุ่งหมายที่ศึกษาหลกัการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันตสตูร ซึ่งพระสูตรนี้ให้

ข้อคิดหลายประการ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะหลักการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน หลักการแรก ให้ได้ผลดี จะต้องแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเสียก่อน 
โดยเฉพาะจะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับรากเหง้าของประเทศ คือ ชาวไร่ชาวนาเป็นหลักส าคัญ อันเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน เมื่อนั้นปัญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป  ดังนั้นการบริหาร
ประเทศก่อจะเกิดสันติภาพและความเป็นสุขตลอดไป 

ค าส าคัญ: รัฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 

This article focuses on studying the principle of sustainable nation development 
from Kothtantasuttra that this Suttra or discourse has many concepts that it is useful for 
political science and economics especially principle of sustainable nation development. The 
first, it has the good result , must solve the economic problem to the people as priority 
especially to solve the grassroot problem of nation, is the farmers that it is the main 
principle to be the principle model of sustainable nation development and then, the other 
social problems will be over so the administration of the nation will have the peace and 
happiness forever. 

Keyword: Political Science, Buddhism 
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บทน า 

ส าหรับนักปกครอง ปัญหาส าคัญของผู้ปกครองในการพัฒนาประเทศก็คือ การท าให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี (เศรษฐกิจ) อันเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศ อนึ่งหากประชาชนแต่ละคนมีการอยู่ดีกินดี ก็
ย่อมจะท าให้สังคมมีความมั่นคง แต่ถ้าแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกของประเทศส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนในเรื่อง
การเป็นอยู่ ก็ย่อมมีสาเหตุน าความอ่อนแอมาสู่สงัคมและประเทศชาติ สังคมก็ย่อมจะมีแต่ความเดือดร้อน เป็น
หนี้เป็นสินกันมาก มีการท าผิดกฎหมายบ้านเมือง มีโจรผู้ร้ายมากข้ึน ประชาชนมีการศึกษาต่ า และปัญหา
สังคมอื่นๆอีกมากมายก็จะเกิดข้ึนตามมา ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้ที่เกิดข้ึนก็เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ 
คือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือ ปัญหาการเป็นอยู่ของประชาชนน่ันเอง 

ดังนั้นหลักการเบื้องแรกของการพัฒนาประเทศของรัฐบาล หรือนักปกครองทั้งหลายให้ได้ผลดี 
จะต้องแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเสียก่อน โดยเฉพาะจะต้องแก้ปัญหาต้ังแต่ระดับรากเหง้า
ของประเทศ คือ ชาวไร่ชาวนาเป็นหลักส าคัญ อันเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน 
เมื่อนั้นปัญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป และหลักการดังกล่าวนี้ก็ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค ในเรื่องกูฏทันตสูตร๑ 
 
ความเป็นมา 
 ชาวอินเดีย ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล จนถึงครั้งพุทธกาลและหลังพุทธกาล มีคติความเช่ือสืบทอดกันมาว่า 
การบูชายัญเป็นกรณียกิจที่ส าคัญและจ าเป็นในชีวิต เพราะยัญเป็นของขลังของศักดิ์สิทธ์ิ ถ้าท าถูกต้องตาม
หลักการจริง ๆ จะสามารถบังคับเทพเจ้าให้อ านวยผลที่ปรารถนาแก่ผู้บูชาได้จริง ๆ  ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ประจบประแจงหรือการอ้อนวอนขอความเมตตาอย่างธรรมดาเท่านั้น และถ้าท าให้เคร่งครัด ยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึง
ข้ันสูงสุดที่เรียกว่า มหายัญ ที่มียัญสมบัติ ๓ องค์ประกอบ ๑๖ ก็สามารถบันดาลให้ผู้บูชาก้าวข้ึนสู่ฐานะเป็น
เทพได้ด้วย จึงนิยมท าพิธีบูชายัญกัน มากขึ้น และมีรูปแบบวิธีปฏิบัติหลากหลายข้ึนตามล าดับ เช่น เครื่องบูชา
ยัญต้องประกอบด้วยเนื้อสัตว์ต่าง ๆ จึงต้องมีการฆ่าสัตว์จ านวนมาก ยิ่งมากและหลากหลาย ชนิดเท่าใดก็ยิ่ง
ขลังและศักดิ์สิทธ์ิข้ึนเท่านั้น ๒ และมีบัญญัติทางศาสนาว่าการฆ่าสัตว์บูชายัญไม่บาปโดยทั่วไป การบูชายัญมี
ส่วนประกอบ ๓ อย่างคือ  

(๑) ผู้เป็นเจ้าของยัญ ที่เรียกว่า ผู้บูชา  
(๒) ผู้ประกอบพิธีให้ ที่เรียกว่า ผู้ท าพิธี 
(๓) เครื่องบูชายัญ ในการบูชามหายัญซึ่งต้องใช้เครื่องบูชามากและหลากหลายนั้น ผู้บูชาที่มีอ านาจ

ทาง การเงินและการเมืองเท่านั้นจึงจะสามรถท าได้ ผู้ท าพิธีบูชายัญให้ถือว่ามีความส าคัญมาก ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง แม่นย า จริง ๆ มิฉะนั้น ยัญนั้น ๆ จะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธ์ิ 
หน้าที่นี้จึงสงวนไว้ส าหรับพวกพราหมณ์เท่านั้น ผู้ท าพิธีกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ พราหมณาจารย์ 

                                                             
๑ ที. ส.ี (ไทย) ๙ / [๓๔] – [๓๗] และ ๙ / ๓๒๓ – ๓๕๘ / ๑๒๕ – ๑๕๐. 

 



๑๔๙๒ 
 

ส่วน ผู้ท าพิธีกรรมให้แก่พระราชาหรือผู้ครองรัฐ ได้แก่ พราหมณ์ปุโรหิต ด้วยเหตุนี้ อ านาจของพราหมณ์จึง
มากขึ้น ๆ จนกลายเป็นเทวดาบนดินไปด้วย เพราะเป็นผู้รู้ใจเทพเจ้า 

อย่างไรก็ดี มหายัญที่สมบูรณ์แบบ คือ ที่ประกอบด้วย ยัญสมบัติ ๓ ประการและองค์ประกอบอีก ๑๖ 
ประการ ซึ่งเช่ือถือกันว่า เป็นมหายัญยอดขลังและศักดิ์สิทธ์ินั้น เมื่อตกมาถึงสมัยพุทธกาลได้เลือนลางไปแล้ว 
พวกพราหมณาจารย์ พราหมณ์ปุโรหิต และพราหมณ์มหาศาลทั้งหลาย จึงไม่เคยพบไม่เคยเห็นคัมภีร์ที่ ว่าด้วย
เรื่องนี้เลย ได้ยินแต่ช่ือและค าเล่าลือถึงสรรพคุณเท่านั้น แม้มีผู้ปรารถนาจะประกอบพิธีบูชามหายัญนี้กันมาก 
ก็ไม่มีผู้ใดท าให้ได ้แต่มีกิตติศัพท์ขจรไปในหมู่พราหมณ์ว่า พระสมณโคดมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดี  และนี้
แหละเป็นที่มาขอครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปแวะพักในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือ
ขาณุมัต แคว้นมคธ หมู่บ้านนี้ พระเจ้าพิมพิสารพระราชทาน  เป็นพรหมไทย ให้กูฏทันตพราหมณ์ปกครอง 
ขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับที่หมู่บ้านนั้น กูฏทันตพราหมณ์ก าลังเตรียมการจัดท าพิธีบูชายัญที่มียัญสมบัติ 
๓ ประการ มีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและประชาชนใน หมู่บ้านของเขา
โดยได้เตรียมสัตว์ไว้ฆ่าบูชายัญ จ านวน ๓,๕๐๐ ตัว คือ “วัวเพศผู้ ลูกวัวเพศผู้ ลูกวัวเพศเมีย แพะ และแกะ 
อย่างละ ๗๐๐ ตัว แต่เนื่องจากตนไม่ทราบว่าจะท าพิธีนี้อย่างไรแน่ ทราบแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบดี 
ฉะนั้น เมื่อทราบจากพวกพราหมณ์ทั้งหลายว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับอยู่ที่สวนอัมพลัฏฐิกาแล้ว จึง
ได้ออกไปเฝ้าทูลถามวิธีประกอบพิธีบูชามหายัญดังกล่าว กูฏทันตสูตร 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบกูฏทันตพราหมณ์ โดยทรงน าพิธีมหาบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชใน
อดีตกาล มาตรัสเล่าให้ฟัง ดังมีใจความต่อไปนี้เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้ามหาวิชิตราชมีพระราชทรัพย์มหาศาล 
ทรงมี พืชพันธ์ุธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง ทรงท าสงครามได้ชัยชนะจนได้ครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล วัน
หนึ่ง ทรงประสงค์จะท าพิธีบูชามหายัญเพื่อความสุขสวัสดีแก่พระองค์เองสืบต่อไปช่ัวกาลนาน จึงทรงปรึกษา
กับพราหมณ์ปุโรหิตว่าจะท าอย่างไร พราหมณ์ปุโรหิตจึงกราบทูลแนะน าให้ทรงท าเป็นข้ัน ๆ ดังนี้ข้ันที่ ๑ ให้
ทรงปราบโจรผู้ร้ายแบบถอนรากถอนโคน เพื่อมิให้กลับมา เป็นเสี้ยนหนามเบียดเบียนประชาราษฎร์ต่อไปอีก
โดยกราบทูลถวายวิธีการปราบโจร ๓ วิธีคือ 

๑. ให้พระราชทานพันธ์ุพืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันในการท าเกษตร  
๒.ให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขาย  
๓.ให้พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันท างานในหน้าที่ราชการเมื่อพระเจ้ามหา

วิชิตราชทรงปฏิบัติตามค าแนะน านี้โดยเคร่งครัด  
ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง คือพระราชทรัพย์เพิ่มพูนมากข้ึน ๆ บ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเรือน

ไม่ต้องปิดประตู อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าข้ันที่ ๒ ให้มีรับสั่งถึงบุคคลในพระราชอาณาเขต 
๔ พวก คือ  

(๑) พวกเจ้าผู้ครองเมืองต่าง ๆ ที่ขึ้นกับพระเจ้ามหาวิชิตราช  
(๒) พวกอ ามาตย์ราชบริพารผู้ใหญ่ 
(๓) พวกพราหมณ์มหาศาล (พราหมณ์ผู้มีทรัพย์มาก)  
(๔) พวกคหบดีมหาศาล (คหบดีผู้มีทรัพย์มาก) เพื่อขอให้บุคคลเหล่าน้ันรับทราบการพระราชพิธีบูชา

มหายัญ และขอความเห็นชอบด้วย ซึ่งปรากฏว่าบุคคลเหล่าน้ันได้ตอบรับรองด้วยดี ค ารับรองนี้เรียกว่า อนุมัติ 
๔ (จากบุคคล ๔ พวก) ถือเป็นองค์ประกอบ ๔ ประการ ในองค์ประกอบทั้งหมด ๑๖ ประการข้ันที่ ๓ ให้ทรง
ตรวจหาคุณสมบัติ ๘ ประการของเจ้าของพิธีบูชามหายัญ คือ พระเจ้ามหาวิชิตราชเอง และคุณสมบัติ ๔ 



๑๔๙๓ 
 

ประการของผู้ท าพิธี คือพราหมณ์ปุโรหิต ปรากฏว่าทั้งพระเจ้ามหาวิชิตราชและพราหมณ์ปุโรหิตมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามต ารา 

 
พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ 

๑. ทรงมีชาติก าเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนี ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ 
ไม่มีใครจะคัดค้านต าหนิได้ เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 

๒. มีรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหม โอกาสที่
จะได้พบเห็นยากนัก 

๓. ทรงเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีพืชพันธ์ุธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง 
๔. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยกองทัพ ๔ เหล่า อยู่ในระเบียบวินัย คอยรับพระบัญชา มี

พระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญข้าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศ 
๕. ทรงมีศรัทธา ทรงเป็นทายก ทรงเป็นทานบดี  มิได้ทรงปิดประตู ทรงเป็นดุจโรงทานของสมณ

พราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนือง ๆ 
๖. ทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาน้ัน ๆ ไว้มาก 
๗. ทรงทราบความหมายแห่งภาษิตที่ได้ทรงศึกษาน้ันว่า นี้คือจุดมุ่งหมายแห่งภาษิตน้ี  
๘. ทรงเป็นบัณฑิต มีพระปรีชาสามารถด าริเรื่องราวในอดีต อนาคต และปัจจุบันได้ 

 
 
พราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ  

๑. เป็นผู้มีชาติก าเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไม่มี
ใครจะคัดค้านต าหนิได้ เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 

๒. เป็นผู้คงแก่เรียน ทรงจ ามันตระ (บทสวด)รู้จบไตรเทพ พร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร์ (ว่าด้วยอภิธาน
ศัพท์ในพระเวท) เกฏุภศาสตร์ (ว่าด้วยกฎการใช้ถ้อยค าในพิธีกรรม) อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เข้าใจตัว
บทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตร์ (ว่าด้วยวาทศิลป์) และศาสตร์ว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ 

๓. เป็นผู้มีศีล มีศีลที่เจริญ ประกอบด้วยศีลที่เจริญ 
๔. เป็นบัณฑิต มีปัญญาเฉียบแหลมล าดับที่ ๑ หรือที่ ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาจึงเป็นอันได้

องค์ประกอบของมหายัญครบทั้ง ๑๖ ประการ (อนุมัติ ๔ คุณสมบัติของพระเจ้ามหาวิชิตราช ๘ และของ
พราหมณ์ปุโรหิต ๔) จากนั้นพราหมณ์ปุโรหิต ได้กราบทูลอธิบายเหตุผลให้ทรงสบายพระทัยว่า ผู้เป็นเจ้าของ 
พิธีบูชามหายัญที่มีองค์ประกอบครบ ๑๖ ประการอย่างนี้จะไม่มีผู้ใดครหานินทาได้ในภายหลังข้ันที่ ๔ ให้ทรง
วางพระทัยในการบูชามหายัญทั้ง ๓ กาล คือ  

(๑) ก่อนการบูชา ต้องไม่ทรงเดือดร้อนพระทัยว่า กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจักสิ้นเปลืองไป  
(๒) ขณะท าการบูชา ต้องไม่ทรงเดือดร้อนพระทัยว่า กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราก าลังสิ้นเปลือง

ไป  
(๓) หลังบูชาแล้ว ต้องไม่ทรงเดือดร้อนพระทัยว่า กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้ว 

ทั้ง ๓ ประการนี้เรียกว่า ยัญสมบัติ คือคุณสมบัติของมหายัญ ๓ ประการข้ันที่ ๕ ให้ทรงวางพระทัยในผู้มารับ
ทาน ซึ่งจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน โดยให้ทรงตั้งพระทัยว่า  จะทรงเจาะจงให้แก่ผู้ที่งดเว้นจาก



๑๔๙๔ 
 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ เท่านั้นข้ันที่ ๖ ในการท าพิธีบูชายัญนั้น จะต้องไม่มีการฆ่าวัว แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตว์
นานาชนิด จะต้องไม่มีการตัดหญ้าคา พวกทาสกรรมกรของพระเจ้ามหา วิชิตราชก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ท าสิ่งที่
ตนไม่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้ในพิธีมีเพียงเนยใส น้ ามัน เนยข้น นมเปรี้ยว น้ าผึ้ง และน้ าอ้อยเท่าน้ัน เมื่อพระเจ้า
มหาวิชิตราชทรงเตรียมการเสร็จตามข้ันตอนนั้นแล้ว พวกเจ้าผู้ครองเมือง พวกอ ามาตย์ พวกพราหมณ์
มหาศาล และพวกคหบดีมหาศาลได้น าทรัพย์พวกละจ านวนมากมาถวายร่วมในพิธีนั้น แต่พระเจ้ามหาวิชิตราช
ไม่ทรงรับ กลับพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นอีกด้วย ทั้งนี้ ทรงให้เหตุผลว่า พระราชทรัพย์
ของพระองค์มาจากภาษีอากรที่ชอบธรรมของราษฎรนั่นเอง บุคคล ทั้ง ๔ พวกจึงได้จัดต้ังโรงทานข้ึนในทิศทั้ง 
๔ ของหลุมยัญ คือ พวกเจ้าผู้ครองเมืองตั้งโรงทานในทิศตะวันออก พวกอ ามาตย์ในทิศใต้  พวกพราหมณ์
มหาศาลในทิศ ตะวันตก และพวกคหบดีในทิศเหนือ แล้วท าการแจกทานไปพร้อม ๆ กับพระเจ้ามหาวิชิตราช
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าจบ พราหมณ์ทั้งหลายในที่ประชุมนั้นพากัน ส่งเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ ส่วนกูฏทันต
พราหมณ์น่ังนิ่งงงงัน จนพวกพราหมณ์ ซักถามว่า ท าไมไม่แสดงความยินดี กูฏทันตพราหมณ์ตอบว่า ท าไมจะ
ไม่ยินดี ใครไม่ช่ืนชมยินดีศีรษะแตกแน่ ๆ แต่ก าลังงง ไม่ทราบว่า ทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะไม่ทรงใช้
ค าว่า "เราได้สดับมาอย่างนี้" หรือ "เรื่องนี้ควรเป็นอย่างนี้" แต่ทรงใช้ว่า "เรื่องเคยมีมาแล้ว" จึงทูลถามพระผู้มี
พระภาค ก็ได้รับค าตอบว่า พระองค์ คือพราหมณ์ปุโรหิตผู้อ านวยการบูชามหายัญนั้น และทรงยืนยันว่า การ
บูชามหายัญครั้งนั้นท าให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้จริง ๆ กูฏทันตพราหมณ์ทูลถามว่า ยังมียัญอย่างอื่นที่
เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่ามหายัญดังกล่าวหรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือนิตยทาน (การให้ทานที่ท าสืบต่อกัน
มา ถวายเจาะจงบรรพชิตผู้มีศีล) ทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่านิตยทาน หรือไม่ 
ตรัสตอบว่า มี คือการสร้างวิหารอุทิศถวายแก่สงฆ์จากทิศทั้ง ๔ทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มี
ผลมากกว่าการสร้างวิหาร หรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือการถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่
เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยหรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือการสมาทานศีล ๕ทูลถามว่า มี
ยัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการสมาทาน ศีล ๕ หรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือการออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งอยู่ในศีล ๓ ช้ัน คือ จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล บ าเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้ฌาน ๔ 
แล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนได้วิชชา ๘ บรรลุอรหัตตผล กูฏทันตพราหมณ์เลื่อมใสในพระธรรมเทศนา 
ประกาศตนเป็นอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต แล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่เตรียมไว้ เมื่อได้
ฟังอนุปุพพิกถาต่อไปอีกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน 

หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันตสูตร  

พระสูตรนี้ให้ข้อคิดหลายประการ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ส าหรับนักปกครอง (รัฐบาล) ทั้งหลาย เราจะเห็นว่า กูฏทันต
พราหมณ์ เตรียมการบูชายัญ สั่งให้เตรียมการเอาสัตว์ต่างๆ ผูกไว้กับเสาถึง ๓,๕๐๐ ตัว พระพุทธเจ้าคงจะทรง
ทราบกิติศัพท์เรื่องนี้ จึงเสด็จไปแวะพัก ณ หมู่บ้านพราหมณ์ ซึ่งกูฏทันตพราหมณ์เป็นผู้ปกครอง ธรรมดาเมื่อ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของมหากษัตริย์แคว้นน้ัน (มคธ) เสด็จไปถึง ณ ที่ใด ก็มักจะมีประชาชน
สนใจไปสดับพระพุทธโอวาท เพราะพระองค์เป็นผู้น าทางจิตใจ แม้ของพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้าพิมพิสาร 
ยิ่งกูฏทันตพราหมณ์ยิ่งสนใจมาก จะได้หาโอกาสกราบทูลถามถึงการเตรียมการบูชายัญของตน ว่า ถูกต้อง
สมบูรณ์หรือไม่ แทนที่พระพุทธเจ้าจะรีบตรัสตอบเรื่องการบูชายัญ กลับทรงช้ีให้เห็นว่า ควรบริหารประเทศ 
หรือเขตปกครองของตนให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโจรผู้ร้ายเสียก่อน จึงค่อยคิดบูชายัญ 



๑๔๙๕ 
 

วิธีการปกครองประเทศให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั้น จ าเป็นจะต้องปราบปรามโจรผู้ร้ายให้สงบราบ
คาบเสียก่อน และการท าให้โจรผู้ร้ายสงบราบคาบ ก็ไม่ใช่โดยการลงโทษ ประหารชีวิต จองจ า หรือเนรเทศ 
(ไม่ใช่ความรุนแรงแก้ปัญหา) แต่จะต้องจัดการพัฒนาประเทศใน ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ 

๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
คือ การพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข ประกอบอาชีพสุจริต ด้วยหลักการ ๓ ประการ 

ดังนี้ 
๑.๑ ส่งเสริมเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุศัตว์ โดยการแจกพันธ์ุพืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้
ขะมักเขม้น (มีอุตสาหะวิริยะ) ในเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมือง 

ในความหมายน้ีอรรถกถาให้ความหมายว่า เมื่อประชาชนมีอยู่ หรือได้รับแจกแล้วไม่เพียงพอ ก็ให้แจกพืชพันธ์
ธัญญาหารต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่เป็นเครื่องมือในการกสิกรรมและการปศุสัตว์ต่างๆ แม้อย่างอื่นทุกอย่างอีกที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมนั้นๆ การส่งเสริมเกษตรกรรมนี้ นับว่าเป็นหลักการพัฒนาเศรษฐกิจระดับราก
หญ้าของประเทศ แม้ประชาชนในพระสูตรนี้จะเป็นคนในสังคมอินเดียสมัยเมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วก็ตาม ก็
สามารถเข้าได้กับหลักการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันได้ เพราะสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังเป็นประชาชนในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชพันธ์ุต่างๆ คือ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และ
การป่าไม้ 

๑.๒ ส่งเสริมการพาณิชยกรรม โดยการให้ต้นทุนแก่พลเมือง ผู้ขะมักเขม้นในพาณิชย 
กรรมในบ้านเมืองในอรรถกถาได้อธิบายว่า หมายถึง การแจกสิ่งของอันเป็นต้นทุนด้วยอ านาจตัดขาดเงินต้น 
ไม่ต้องท าพยานหลักฐาน ไม่ต้องลงบัญชี การให้ต้นทุนแก่พ่อค้าน้ี ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ กล่าวว่า มี
ความหมายรวมถึง การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม (ค้าขาย) ในปัจจุบันอีกด้วยเพราะใน
สมัยก่อน พ่อค้ากับนักอุตสาหกรรมเป็นประเภทเดียวกันถ้าจะให้การค้าเจริญ การอุตสาหกรรมรุ่งเรือง
อย่างเช่นในปัจจุบัน ก็ต้องให้ยืมทุน หรือสงเคราะห์ในเรื่องทุน ตลอดจนต้นทุนการค้าอื่นๆ อีกด้วย จึงจะ
สามารถขยายกิจการงานการค้าได้ ยิ่งในปัจจุบันการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรมมิใช่จ ากัดอยู่เฉพาะ
ภายในประเทศเท่าน้ัน แต่ยังขยายออกไปสู่ประเทศต่างๆ อีกมากมาย การส่งเสริมพาณิชยกรรมนี้จึงขยาย
ความหมายครอบคลุมถึงประเด็นนี้อีกด้วย 

๑.๓ ส่งเสริมข้าราชการท่ีดี ขยัน ซื่อสัตย์สุจริตในบ้านเมือง โดยการให้อาหารและเงินเดือนแก่
ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในหน้าที่  ในอรรถกถาอธิบายว่า ได้แก่ การให้ เบี้ยเลี้ยงรายวันและค่าจ้าง คือ 
ค่าอาหารประจ าวัน และทรัพย์สินมีเงินมาก เป็นต้น พร้อมกับมอบฐานันดร บ้านและนิคม เป็นต้น โดยสมควร
แก่ตระกูล การงาน ความกล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริตของเขากล่าวโดยรวมก็คือ การส่งเสริมสวัสดิภาพและ
รายได้ของข้าราชการมีพระสูตรจ านวนไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อปฏิรูปแนวความคิดทาง  สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของสังคมอินเดียสมัยน้ันซึ่งเป็นแนวความคิดแบบพราหมณ์มาเป็นแนวความคิดแบบ
พุทธ ดังเรื่องมหายัญในกูฏทันตสูตรนี้ ถ้ามีผู้สนใจช่วยกันศึกษาวิเคราะห์พระสูตรเหล่าน้ีในเชิงวิชาการอย่าง
จริงจัง แล้วน ามาเป็นแนวพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในปัจจุบัน ก็จะเกิดประโยชน์แก่
ชาติและประชาชนได้อย่างมาก จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 



๑๔๙๖ 
 

๒ ด้านการพัฒนาคนในประเทศ 
หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ของประเทศ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าในด้านการศึกษาและด้านคุณธรรม โดยเฉพาะในพระสูตรนี้จะเน้นในด้านคุณธรรมเป็นหลัก เป็นไปตาม
สูตรการพัฒนาคนที่ว่า “เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม” นั่นเอง โดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นคนที่สามารถสรุป
ได้เป็น ๓ ประการ คือ 

๒.๑ ให้นิตยทาน คือ ให้ทานเป็นประจ า 
๒.๒ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 
๒.๓ ให้มีสตปิัญญา / เจรญิภาวนา 
หลักการพัฒนาประเทศทั้ง ๓ ด้านน้ี เป็นหลักการปกครอง (รัฐศาสตร์) หรือหลักการพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ได้ครอบคลุมหลักการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับว่าเป็นความคิดที่ทันสมัย
เพียงไร จะเห็นได้ว่าแม้บัดน้ีล่วงมาแล้ว ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว ก็ยังเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย 
ยังคงด าเนินการกันอยู่ 

 
แนวคิดทางการเมืองการปกครองในกูฏทันตสูตร 
๑. การกระจายอ านาจ 
กูฏทันตสูตร เป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกพระสูตรหนึ่งที่ท าให้เห็นถึงวิถีชีวิต 

ความคิด วิธีการจัดการกับปัญหา และที่ส าคัญคือรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษในสมัยพุทธกาล  แม้จะ
ไม่ได้เจาะลึกเป็นกฎหมายให้เป็นอย่างกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา,เทศบาล หรือแม้แต่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
แต่ก็พอจะมองเห็นถึงลักษณะพิเศษบางประการที่ผู้ปกครองมอบให้ ในสมัยนั้นรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน
หรือแบบพิเศษ เรียกว่า พรหมไทย คือหมายความว่าพระราชาทรงมอบรางวัลพิเศษให้ หรือของอันพรหม
ประทานของให้ที่ประเสริฐสุดหมายถึงที่ดินหรือบ้านที่พระราชทานบ าเหน็จให้  

ซึ่งในที่นี้ก็คือทรงมอบหมู่บ้านช่ือว่าขาณุมัต เป็นการแยกปกครองอิสระต่างหากจากแคว้นมคธ โดย
พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานปูนบ าเหน็จให้ ถ้าหากมองในแง่ของการกระจายอ านาจ(Decentralize) ซึ่ง
รัฐบาลกลางได้มอบอ านาจให้ไปจัดการท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองและจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่ง
เงื่อนไขความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปกครองตนเองได้ด้วย ดังพระด ารัสว่า 

 
“ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธ 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป 
เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชาวมคธช่ือขาณุมัต ประทับอยู่ 
ในสวนอัมพลัฏฐิกาใกล้หมู่บ้านขาณุมัต สมัยนั้น 
กูฏทันตะปกครองหมู่บ้านขาณุมัตซึ่งมีประชากร 
และสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธ์ุธัญญาหารและน้ าหญ้าอุดมสมบูรณ์  
เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทาน 
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ปูนบ าเหน็จให้เป็นพรหมไทย (ส่วนพิเศษ).....” ๒ 
 
๒.ต าแหน่งทางการปกครองท้องถิ่น  
เราจะเห็นว่าชุมชนขาณุมัต เป็นชุมชนที่เจริญและได้รับการพัฒนาพอสมควรโดยมีพราหมณ์กูฏทันตะ 

เป็นผู้ดูแลและปกครอง แต่ที่ส าคัญมีอ ามาตย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจจะจ าลองมาจากการปกครองส่วนกลาง แต่
อ ามาตย์ในที่นี้มีหน้าที่ปรึกษาติดต่อประสานงาน ไม่ได้เป็นต าแหน่งบริหาร  เหมือนต าแหน่งปลัด อบต ใน
ปัจจุบันแต่เป็นต าแหน่งคล้ายเป็นเลขาพราหมณ์กูฏทันตะ ซึ่งในพระสูตรมีตอนที่สื่อให้เห็นถึงเนื้อความนี้ว่า 

“ พราหมณก์ูฏทันตะ จึงเรียกอ ามาตย์ทีป่รกึษามาสัง่ว่า พ่ออ ามาตย์ 
ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านขาณุมตั  
ครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรบัพราหมณ์กูฏทันตะพูดว่า  
ท่านผู้เจรญิทัง้หลายจงรอก่อนพราหมณ์กูฏทันตะจะไปเข้าเฝ้า 
พระสมณโคดมด้วย ” 
  
๓. เป้าหมายของขาณุมัต 
๓.๑.เป้าหมายขององค์กรท้องถิ่น 
เมื่อกูฏทันตพราหมณ์ เมื่อได้รับพระราชทานบ้านขาณุมัต มาปกครองแล้วบ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้า 

ข้าวปลาก็อุดมสมบูรณ์ พราหมณ์จึงคิดที่จะยึดนโยบายสร้างความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขอย่างถาวรและ
ยั่งยืนอย่างนี้ตลอดไป โดยคิดว่าการบูชายัญคือทางออกที่ดีที่สุด รูปแบบการปกครองเช่นนี้เป็นแนวความคิด
คล้ายกับ Geertz ในเรื่อง “รัฐพิธีกรรม” ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รัฐ (นคร) กับสังคม
(หมู่บ้าน) จึงมีความเกี่ยวข้องกันเฉพาะกิจกรรมหลัก ๒ อย่าง คือ ในการประกอบพิธีกรรม กับการท าสงคราม 
กิจกรรมสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างชนช้ันสูงกับสามัญชน โดยที่สถานภาพ
ทางสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง วัดกันจากความสามารถในการควบคุมก าลังคนและทรัพยากรเพื่อที่จะน ามาใช้
ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงสภานภาพในทางสังคม ชนช้ันสูงตระกูลใดสามารถประกอบพิธีกรรมได้อย่าง
มโหฬาร ก็แสดงว่าตระกูลนั้นอยู่ในระดับช้ันของสังคมที่สูง และเป็นการแสดงว่ามีความใกล้เคียงกับเทพมาก 
[๖] แม้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าวนี้จะใช้กรณีของนครบาหลี ในศตวรรษที่ ๑๖ มาน าเสนอ 
แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า บาหลี ในอินโดนีเชียก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโบราณเช่นกัน 

 
๓.๒. นโยบายการบูชายัญ 
จุดมุ่งหมายของการบูชายัญก็เพื่อต้องการให้สถานภาพของตนเองอยู่ได้ต่อไปและเพื่อประโยชน์แก่

ตัวเองในที่นี้กูฏทันตพราหมณ์เมื่อจะท าจึงมาทูลถาม พระพุทธเจ้าทรงยกพระราชประวัติของพระเจ้ามหาวิชิต
ราชมาเปรียบเทียบ 

“ พราหมณ์ เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  มีพืช
พันธ์ุธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง ต่อมาท้าวเธอประทบัอยู่ตามล าพังทรงคิดค านึงว่า เราได้ถือครองโภคสมบัติที่
                                                             

๒ มห ามกุฏราช วิทยาลั ย .  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่ ม ท่ี  ๑๒ . พิ มพ์ ครั้ งที่  ๓ 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), 
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เป็นของมนุษย์อย่างมากมาย ได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ ทางที่ดีเราพึงบูชามหายัญที่จะ
เอื้ออ านวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน ”  

๔. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Political Participation) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองได้ก าหนดออกมาและมี

ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบไปด้วยการคัดค้านนโยบาย, การเสนอแนวทางพัฒนา และการท า
ประชาวิจารณ์ ดังนี้ 

๔.๑. การคัดค้านนโยบาย (Appeal) 
แม้พระเจ้ามหาวิชิตราช จะทรงเป็นมหากษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงมีพระราชอ านาจเต็มที่ 

ก็ต้องได้รับการรับรองจากเสนาอ ามาตย์ก่อน จะเห็นว่าพราหมณ์ปุโรหิต เป็นเสมือนองคมนตรี , เจ้าพิธีกรรม, 
เสนาธิการในคน ๆ เดียวแต่มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทุกมิติ
อันเป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน(Basic Rights or Fundamental Rights)และสิทธิของพลเมือง (Cityzens Rights) 
[8]ทั้งนี้พระองค์ทรงให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) และกิจกรรมของ
ประชาชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกดดัน หรือโน้มน้าวให้รัฐบาลผู้น า ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้มีอ านาจ หรืออิทธิพลต่อ
ทุกกระบวนการทางการเมือง การปกครอง มีความเห็นหรือตัดสินใจ  [9] ซึ่งในที่นี้พราหมณ์ปุโรหิตได้เป็น
ตัวแทนแสดงทัศนะที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเรือ่งดังกลา่วนี้ได้คัดค้านการบูชายัญแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมา 

“ บ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปล้นบ้านปล้นนิคม ปล้นเมืองหลวง 
ดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบ้านเมืองยังมีเสี้ยนหนาม พระองค์จะโปรดให้ฟื้นฟูพลีกรรมขึ้นจะช่ือว่าทรงกระท าสิ่งไม่
สมควร ” เหตุที่คัดค้านเพราะการท าการบูชายัญต้องใช้เครื่องประกอบมากมาย อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็มหาศาลใน
การเตรียมการนอกจากนั้นแล้วยังไม่ประกอบด้วยบุญ คือยังมีการน าชีวิตของสัตว์หลากหลายชนิดเข้ามาท า
พิธีกรรมอีกเป็นจ านวนมาก 

๔.๒. การเสนอแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ( R and D ) 
พราหมณ์ปุโรหิต ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเสนอแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ

เจริญก้าวหน้า และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยปฏิวัติความคิดที่จะท าลายล้างอาชญากร มาเป็นการส่งเสริม
อาชีพหรือที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics)ให้กับผู้คนในภายใต้การปกครองซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวนี้มีการส ารวจข้อมูลในเชิงของการวิจัย (Reseach) และน ามาพัฒนา (Development)บ้านเมืองให้
เกิดผลในเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในพระสูตรระบุว่า 

“ พระองค์มีพระราชด าริอย่างนี้ว่า เราจักปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรด้วยการประหาร จองจ า ปรับ
ไหม ต าหนิโทษ หรือเนรเทศ อย่างนี้ไม่ใช่การก าจัดเสี้ยนหนามคือโจรที่ถูกต้องเพราะโจรที่เหลือจากที่ก าจัดไป
แล้วจักมาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ในภายหลังได้ ” พราหมณ์ปุโรหิต จึงเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีก ๓ ประการ คือให้แจกพันธ์ุพืชอาหารให้กับพลเมือง , ให้แจกทุนในการ
ค้าขาย, และให้เงินเดือนแก่ข้าราชการซึ่งจะเห็นได้ว่าการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม ย่อมผูกพันกันอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ 

ด้านการเมือง เมื่อผู้น าต้องการให้เกิดความผาสุก หรือการกินดีอยู่ดีของปวงชน ต้องวางนโยบายคือ
ก าหนดทิศทางโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตัวน า 

ด้านเศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดแต่ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนมิใช่น้อยที่จะผลักดันคนให้ก้าว
เดินได้ในที่นี้ ปุโรหิตได้วางเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองไว้ ๓ ประการคือ 
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๑.ทุนด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลกัของชุมชนและคนสว่นใหญ่ 
๒.ทุนด้านพาณิชย์ซึ่งเป็นกลไกรับและส่งระบบสินค้าสู่เมืองน้อยใหญ่เพื่อให้ระบบคล่องตัวมากยิ่งข้ึน  
๓.ทุนด้านก าลังใจ ให้ข้าราชการรับเงินเดือน ซึ่งเป็นการบ ารุงขวัญให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ทุ่มเท

ในการท างานต่อไป 
พราหมณ์ปุโรหิต จึงได้แนะกลยุทธ์และวิธีการในการก าจัดเสี้ยนหนามแบบถอนรากถอนโคนเอาไว้เปน็

หลักการอีก ดังนี้ 
๑.ขอให้พระองค์พระราชทานพันธ์ุพืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นในเกษตรกรรมและการ

เลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 
๒.ขอให้พระองค์พระราชทานด้านทุนให้แก่พลเมืองผู้ขะมักเขม้นในพาณิชย์กรรมในบ้านเมืองของ

พระองค์ 
๓.ขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของ

พระองค์ 
๔.๓. ผลของการพัฒนา 

เมื่อท าได้ดังนี้แล้ว ย่อมจะก่อใหเ้กิดประโยชน์นานัปการต่อประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง และรฐับาลที่จะ
ได้รับผลกลับย้อนคืนมาในรูปแบบอื่น ๆ อกี ๗ ประการ คือ 

๑) ประชาชนจะขยัน (อุตสาหกรรม) 
๒) ไม่เป็นโจร ปล้นชิงทรัพย,์ ลักขโมย 
๓) เก็บภาษีอากรได้มากข้ึน 
๔) สังคมจะสงบสุข 
๕) ประชาชนจะมีความสามัคคี 
๖) ครอบครัวจะไม่แตกแยก 
๗) อยู่อย่างปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาหรือวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้ันมีส่วนประกอบของการศึกษาวิจัยมาอย่างดี

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุขยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าจนท าให้นึกถึงการ
ปกครองในยุคของพระศรีอาริย์ ดังพระสูตรระบุว่า 

“ พลเมืองเหล่าน้ันจักขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากัน 
เบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ และจกัมีกองพระราชทรพัย์ 
อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองก็จะอยู่รม่เย็น ไม่มเีสี้ยนหนามไมม่ีการ 
เบียดเบียนประชาชนจะช่ืนชมยินดีต่อกัน มีความสุขกบัครอบครัว 
อยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้าน ”  
 

๔.๔. การท าประชาวิจารณ์ (Vote) 
เมื่อท้าวเธอไดจ้ัดการบ้านเมอืงใหส้งบสุขสมบูรณ์ตามค าแนะน าของพราหมณ์ปโุรหิตแล้ว จึงคิดจะ

บูชามหายัญให้ได้ ดังนั้นพราหมณ์ปุโรหิตจึงแนะน าให้แสวงหาความร่วมมือกับบุคคลส าคัญต่าง ๆ เหมือนกบั
การท าประชาวิจารณ์ก่อนกบัเหล่าข้าราชบริพาร ดังนี้ 
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“ ถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณา
เขตของพระองค์, โปรดรับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของ
พระองค์, โปรดรับสั่งใหเ้ชิญอ ามาตย์ราชบรพิารทีอ่ยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์
, โปรดรับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ , และ
โปรดรับสั่งให้เชิญคหบดีผู้มั่งค่ังที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ มาปรึกษาว่า 
ท่านผู้เจริญทั่งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออ านวยประโยชน์สุข
แก่เราตลอดกาลนาน....”  
 
สรุปการปกครองตามแนวกูฏทันตสูตร 

หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันต สูตร พระสูตรนี้ ให้ ข้อ คิดหลายประการ อันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในทางรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หลักการ
แรก ให้ได้ผลดี จะต้องแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิใหป้ระชาชนอยู่ดีกินดีเสียกอ่น โดยเฉพาะจะต้องแก้ปัญหาต้ังแต่
ระดับรากเหง้าของประเทศ คือ ชาวไร่ชาวนาเป็นหลักส าคัญ อันเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแบบยั่งยืน เมื่อนั้นปัญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป  

ควรบริหารประเทศให้รม่เย็นเป็นสุข ปราศจากโจรผู้ร้ายเสียก่อน วิธีการปกครองประเทศให้เกิดความ
ร่มเย็นเป็นสุขนั้น จ าเป็นจะต้องปราบปรามโจรผู้ร้ายให้สงบ ไม่ใช่โดยการลงโทษ ประหารชีวิต จองจ า หรือ
เนรเทศ ไม่ใช่ความรุนแรงแก้ปัญหา แต่จะต้องจัดการพัฒนาประเทศใน ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ ๑) ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศคือ การพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข ประกอบอาชีพสุจริต ด้วย
หลักการ ส่งเสริมเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ ส่งเสริมการพาณิชยกรรม ส่งเสริมข้าราชการที่ดี ขยัน 
ซื่อสัตย์สุจริตในบ้านเมือง ๒) ด้านการพัฒนาคนในประเทศให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่า
ในด้านการศึกษาและด้านคุณธรรม โดยเฉพาะในพระสูตรนี้จะเน้นในด้านคุณธรรมเป็นหลัก เป็นไปตามสูตร
การพัฒนาคนที่ว่า “เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม” นั่นเอง โดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นคนที่สามารถ ให้ทาน
เป็นประจ า ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ให้มีสติปัญญา เจริญภาวนา หลักการพัฒนาประเทศทั้ง ๓ ด้านนี้ เป็นหลักการ
ปกครอง หรือหลักการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง
แสดงเอาไว้ ได้ครอบคลุมหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ นับว่าเป็นความคิดที่ทันสมัยเพียงไร จะเห็นได้ว่าแม้บัดนี้ล่วงมาแล้ว ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว ก็ยังเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ยังคงด าเนินการกันอยู่   

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาบุคคลไปพร้อมกัน คือ การพัฒนาคนให้รู้จักให้ (ทาน) เสียสละ 
มากกว่าที่จะให้รู้จักแต่เอาอย่างเดียว นโยบายของรัฐบาลไม่ว่าด้านการเกษตรกรหรือด้านพาณิชยกรรมจึงต้อง
ตั้งอยู่บนฐานที่จะให้ประชาชน ประการต่อมาความประพฤติที่ ถูกต้องตามท านองคลองธรรม กฎหมาย
บ้านเมือง ที่เรียกว่า "ศีล" มีความประพฤติดีงาม และประการสุดท้ายปัญญา หรือความรอบรอบ การพัฒนา
ประเภททุกนโยบายต้องมีความรอบคอบ เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชน  
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การอนุรักษ์อุโบสถไม้ของวัดวังสาริกา  ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน  

จังหวัดอทุัยธาน ี

พระครูอุเทศธรรมสาทิส 

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 

บทคัดย่อ 

 อุโบสถไม้วัดวังสาริกา ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นมาจากไม้ ที่เหลืออยู่
เพียงแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี มีอายุประมาณ ๖๗ ปี ลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลวดลายต่างๆ เป็นผลงานของช่างพ้ืนบ้าน ในลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันยังคงใช้ประกอบพิธีทางศาสนา แม้จะมี
สภาพช ารุดทรุดโทรมไปตามสภาพกาลเวลาแล้วก็ตาม เหตุนี้จึงสมควรที่จะต้องมีการบูรณะ บ ารุงรักษา เพื่อให้มีสภาพที่แข็งแรง
บนพื้นฐานของการอนุรักษ์รูปแบบของสถาปัตยกรรม ตามหลักของการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
 บทความนี้จึงได้น าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์อุโบสถไม้ของวัดวังสาริกา  ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ และกรมศิลปากร ด าเนินการอนุรักษ์และบูรณะ
อย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์โบราณสถานคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรม ลักษณะการก่อสร้าง และวิธีการดั้งเดิม เพ่ือ
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น ให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชน 

ค ำส ำคัญ : กำรอนุรักษ์, สถำปัตยกรรม, อุโบสถ 

Abstract 

Wood temple Wat Wang Sarika,  Nong Krathum Sub district,  Thap Than District Uthai Thani. The 
temple is built of wood. Remaining only in the Uthai Thani, aged about 6 7  years, looks after the 
construction of a wooden building. The floor is concrete patterns are the work of local builders. In the 
manner of traditional knowledge Currently still used for religious ceremonies. Despite its dilapidated 
condition along time ago. This is why it deserves to be restored in order to maintain a healthy condition, 
based on the conservation of architectural styles. According to the conservation of historic sites that are 
rich in culture. 

This article proposes guidelines for conservation of wooden temple of Wat Wang Sarika. Nong 
Krathum Sub district, Thap Than District, Uthai Thani. By cooperating with the relevant authorities at 
different levels. The Fine Arts Department Implementation of conservation and restoration is required by 
the conservation of historic preservation architecture. Type of construction, And traditional methods To 
inherit the wisdom of local technicians. To be studied Tourism and Culture As well as cultural heritage, this 
brings the pride of the community. 
Keywords : Conservation, Architecture, Chapel  

1. บทน า 
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 ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างกันมาหลายร้อยปี ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างไว้ภายในวัด เนื่อ งจากวัด
เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในการจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยศิลปกรรมที่สร้างขึ้น
นั้น ทั้งส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมซึ่งได้แก่สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น  อุโบสถ 
วิหาร เจดีย์ ศาลา เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะก่อสร้างด้วยไม้ มีลักษณะ ขนาด และลวดลายที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย  
 อุโบสถไม้วัดวังสาริกามีอายุประมาณ ๖๐ ปี  ลักษณะเป็นอาคารไม้ ฐานก่ออิฐถือปูนผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาและ
โครงหลังคาเป็นไม้เนื้อแข็ง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เป็นคอนกรีตถอดพิมพ์ประดับกระจก หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็น
ลายปูนปั้น ใบเสมาเป็นใบเสมาหินอ่อนตั้งบนแท่นบุษบกยอดเจดีย์ ในปัจจุบันเป็นอุโบสถไม้เพียงหลังเดียวในจังหวัดอุทัยธานี ใน
ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา และยังมิได้มีการบูรณะซ่อมแซมแต่ประการใด   
 บทความนี้จึงน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์อุโบสถไม้ของวัดวังสาริกา  ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งเป็นอุโบสถไม้เพียงหลังเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการสร้างประมาณ ปี พ.ศ. 2492 เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เอาไว้อีกทางหนึ่ง 

2. ความส าคัญของการอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๑ การอนุรักษ์ 

การอนุรักษ์ ความจริงแล้วการอนุรักษ์มีระดับและความเข้มงวดในการปฏิบัติแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ส าหรับความเป็นอยู่ของสังคมและเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างถูกต้อง กรมศิลปากร1 ได้ระบุความหมายของ การ
อนุรักษ์ โดยอ้างอิงจาก ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไว้ว่า ความหมายของการอนุรักษ์ 
หมายรวมถึงการอนุรักษ์ การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ์ และการอนุรักษ์ 

การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การใช้และจัดการทรัพยากรทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างฉลาด 
ตลอดจนมีการวางแผนอย่างรอบคอบส าหรับทรัพยากรเหล่านั้น เพ่ือบรรลุความต้องการในอนาคตและให้หมายรวมถึงการ
ป้องกัน การดูแล การรักษา เพ่ือให้คงคุณค่าไว้ การสงวน และการปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย  
  การสงวนรักษา  (Preservation)  หมายถึง  การดูแลรักษาไว้ตามสภาพเดิมเท่าทีเ่ป็นอยู่และป้องกันไม่ให้เสียหายต่อไป 

การปฏิสังขรณ์ (Renovation) หมายถึง การท าให้คืนสู่สภาพเดิมที่เคยเป็นมา  
  การบูรณะ  (Restoration)  หมายถึง  การซ่อมแซม  ปรับปรุงให้มีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุด 
เท่าท่ีจะมากได้ แต่ต้องแสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีเดิม และสิ่งที่ท าขึ้นใหม่ด้วย     
  ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2 ได้ให้ความหมายของค าว่า การอนุรักษ์ ไว้ว่า อนุรักษ์ หมายถึง การ
รักษาความส าคัญ และหลักฐาน ในการเป็นเครื่องชี้ให้เห็นวิวัฒนาการ ความรุ่งโรจน์ของศิลปวัฒนธรรมไว้ โดยปรับสภาพให้เข้า
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนในสังคมสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในด้านศิลปกรรมในปัจจุบันและอนาคต
ได ้

                                           
1 กรมศิลปากร, คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์สมานพันธ์ จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕. 
2 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ, การพัฒนาการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศลิปกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

2530), หน้า 7. 



๑๕๐๔ 
 
 รองศาสตราจารย์เดชา บุญทิ้ง3 กล่าวว่า ความจริงการอนุรักษ์มีระดับและความเข้มงวดในการปฏิบัติแตกต่างกัน 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมส าหรับความเป็นอยู่ของสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพราะถ้าการอนุรักษ์หมายเฉพาะเป็นเพียงการควบคุมเข้มงวด ห้ามแตะต้อง ห้ามเปลี่ยน ห้ามไปทุกอย่าง บ้านเมืองก็จะไม่เจริญ 
เมื่อมีอุปสรรคมีข้อห้ามมากแต่เกิดความต้องการสูง ก็จะเกิดการฝ่าฝืน ลักลอบ คอรัปชั่น และการท าลายขึ้น โดยยากที่จะ
ควบคุมไว้ได้ ดังนั้นจึงได้มีวิวัฒนาการการอนุรักษ์ขึ้นในรูปแบบที่มีความหมายและเข้มงวดในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่ งในที่นี้
จะเน้นการอนุรักษ์ด้านภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. การอนุรักษ์ (Conservation) 
หมายถึงกระบวนการสงวนรักษาที่ไม่เข้มงวด และเป็นลักษณะผ่อนคลาย เพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์หรือสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์มิให้สูญหายหรือถูกเปลี่ยนไปโดยการใช้สอยหรือการบริโภคที่ไม่เหมาะสม หรือกล่าวโดยหลักการก็คือ 
เป็นการพิทักษ์รักษาสถานภาพและเอกลักษณ์เดิมไว้ แต่ไม่หวงห้ามในการใช้  

2. การพิทักษ์รักษา  (Preservation)   
หมายถึง กระบวนการปกป้องโดย (1) สร้างเสริมความมั่นคงถาวร (2) สร้างใหม่ด้วยวิธีการและวัตถุดั้งเดิม (3) รักษา

สภาพเดิม หรือ (4) ปรับปรุงสภาพและส่งเสริมคุณภาพเฉพาะสิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ หรืออาคารสถานที่ให้คงอยู่ตลอดไปอย่าง
ถาวร 

3. การบูรณะ (Restoration)  
หมายถึง บูรณะสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ หรืออาคารสถานที่ที่เสื่อมโทรมหรือหมดสภาพขึ้นมาใหม่ ให้มีรูปร่างลักษณะ  

รวมทั้งสไตล์ที่จะบูรณะให้เป็นอย่างนั้น จะต้องมีความถูกต้องอย่างเข้มงวด โดยการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังและถูกต้องที่สุด 
4. การฟ้ืนฟู, การปฏิสังขรณ์ (Rehabilitation) 
หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพของภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ที่ส าคัญทางประวัติสาสตร์ ให้กลับอยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง

โดยปกติจะท าในระดับเพียงการซ่อมแซมให้มีสภาพดี และอาจรวมถึงการปรับสภาพเล็กน้อย เพ่ือให้สะดวกแก่การใช้งาน ระดับ
องการรักษาความแท้ดั้งเดิมเป็นรอง 

5. สร้างของเก่าขึ้นมาใหม่ (reconstruction)  
หมายถึง การสร้างภูมิทัศน์หรืออาคารสถานที่ จากอาคารหรือสถานที่ที่ประวัติศาสตร์เดิมที่เสื่อมสูญไปแล้ว โดยสร้าง

ขึ้น ณ ที่ใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่เดิม แต่สร้างเหมือนเดิมทุกประการตั้งแต่ฐานติดดินขึ้นไป รูปแบบที่สร้างจะต้องเก็บหรือ
ค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร หลักฐานทางประวัติสาสตร์ ภาพถ่ายหรือภาพวาดเก่า ความแท้ขึ้ นอยู่กับเอกสาร หลักฐาน และทุน
ทรัพย์ที่เอ้ืออ านวย 

จากแนวคิดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า การอนุรักษ์นั้นมีหลากหลายมิติ ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการน าไปปฏิบัติ 
ทั้งการรักษาให้คงอยู่ การปรับปรุงดูแลรักษาให้คงสภาพ การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์หรือแม้แต่การสร้างขึ้นมาใหม่ตาม
หลักฐานที่ปรากฏโดยคงไว้ซึ่งวิธีการและวัตถุแบบเดิม และการอนุรักษ์นี้ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่จะไม่ท าลายของเดิม การอนุรักษ์นั้นมีจุดประสงค์หลัก ๆ ก็คือการรักษาไว้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้
เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากในชุมชนมีสิ่งที่เป็น
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีทรงคุณค่า ดังจะน าเสนอความส าคัญของการอนุรักษ์ดังนี้4 

                                           
3 รศ. เดชา บุญทิ้ง อ้างใน ดร.พิเชษฐ์ ท่ังโต,เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจดัการสาธารณุปการ, ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  เอกสารอัดส าเนา, หนา้ 29 
4 ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป์, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หน้า 293.  



๑๕๐๕ 
 
 1. เพ่ือให้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ชนในชาติ ที่ประเทศชาติของเรามีการสั่งสมวัฒนธรรมที่ดีงามเก่าแก่สืบทอด
มาเป็นเวลาช้านาน สามารถสืบค้นและมีหลักฐานยืนยันได้ ท าให้ชนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมีรากฐานทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน ประกาศความเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
 2. เพ่ือให้เป็นแหล่งส าหรับศึกษาค้นคว้าวิวัฒนาการทางด้านศิลปะของพุทธศิลป์แต่ละสมัย ว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร มี
ความนิยมในการสร้างรูปแบบแต่ละสมัยแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งศึกษาเทคนิคและวิธีการในสมัยต่าง ๆ ด้วย ท าให้ทราบความ
เป็นมาของชุมชน แหล่งของกลุ่มช่างพ้ืนเมืองในสมัยต่าง ๆ  
 3. เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านโบราณคดี และด้านประวัติศาสตร์ 
 4. เพ่ือให้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตรกรรม เช่น การใช้สี การวางความกลมกลืนของภาพ ความงามของ
ศิลปินแต่ละสมัย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละสมัยที่แทรกอยู่ในภาพจิตรกรรมนั้น ๆ ด้วย 
 5. เพ่ือให้เป็นแหล่งในการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เช่น การสร้างพระ
เจดีย์ พระอุโบสถ หอไตร ฯลฯ 
 6. เพื่อเป็นการสสงวนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป 
 7. เพื่อเป็นการเคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
 8. เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตราบนานเท่านาน 
 9. เพื่อเป็นแหล่งบอกวัฒนธรรมของชนในชาติ ซึ่งหมายถึงการบ่งบอกดินแดน 

 การอนุรักษ์สิ่งที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกัน  สืบเนื่องมาจาก
การที่บางส่วนยังมิได้มีการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร ซึ่งปัญหาของการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุจึง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้5 
 1. ปัญหาด้านการอนุรักษ์ ที่เกิดขึ้นส าหรับพุทธศิลป์ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 1) การซ่อมสงวนรักษาตามหลักวิชาการ สิ่งก่อสร้างส าหรับประดิษฐานพุทธศิลป์ ส่วนใหญ่ช ารุดเสื่อมสภาพ 
ต้องการได้รับการอนุรักษ์โดยเร็ว เพ่ือให้คงสภาพเดิม แต่ทางราชการมีผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการซ่อม รักษา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอยู่น้อยมาก ทั้งมีก าลังเงินจ ากัด ท าให้การอนุรักษ์ไม่ทั่วถึง 
 2) ผู้ครอบครองต้องการดัดแปลงหรือท าลาย  ผู้ครอบครองส่วนใหญ่ต้องการแก้ไของค์ประกอบเสียใหม่  เพราะเห็น
ว่าของเดิมไร้คุณค่า เสื่อมสภาพลง จึงไม่ดูแลรักษาเอาใจใส่ เนื่องจากตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ซ่อมแซม จึงละเลยไม่แจ้งให้ทาง
ราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทราบ ต้องการปล่อยให้พังลงเพ่ือที่จะได้สร้างขึ้นใหม่ บางครั้งแทนที่ผู้ครอบครองอยู่จะช่วยดูแล
รักษา กลับท าลายลงทีละเล็กทีละน้อย หรือหาสาเหตุก่อสร้างสิ่งอ่ืนขึ้นมาทดแทนใกล้กัน เพ่ือที่จะให้ของเดิมพังลง ซึ่งนอกจาก
เป็นการท าลายทัศนียภาพแล้ว ยังเป็นการท าลายทรัพย์สินของแผ่นดินด้วย 
 3)  ผู้ครอบครองไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ผู้ครอบครองโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ไม่เข้าใจคุณค่าทาง
ศิลปะและไม่มีความรู้ในด้านการอนุรักษ์ รวมทั้งไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศิลป์ ดังนั้นจึงไม่ใคร่พอใจในการ
อนุรักษ์เท่าใดนัก ถือว่าการอนุรักษ์เป็นการขัดขวางความเจริญ ทั้งนี้เพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่การสร้างขึ้นใหม่ แต่เป็นการซ่อม 
สงวนรักษา ให้คงสภาพความส าคัญ ให้สามารถศึกษาได้ตามหลักการสากล ดังนั้นแม้ว่าบนผนังอาคารอาจจะมีภาพจิตรกรรมที่
ช ารุดอยู่ ในการอนุรักษ์จะไม่ลบภาพนั้นเพ่ือทาสีใหม่ หรือต่อเติมให้ผิดไปจากเดิม แต่จะหาวิธีการที่จะให้ภาพจิตรกรรมที่ยัง
เหลืออยู่ ติดแน่นคงทนไม่ถูกท าลายอีกต่อไป หรือแม้แต่อาคารสถานที่ เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และแบบอย่าง
ทางสถาปัตยกรรมในการอนุรักษ์ จะไม่รื้อถอนเพ่ือสร้างใหม่ตามแบบเดิม แต่จะพยายามเสริมบางส่วนที่ช ารุดทรุดโทรม เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ซึ่งในการนี้ผู้ครอบครองมักไม่ชอบ เนื่องจากไม่เข้าใจการอนุรักษ์ เข้าใจเอาเองว่าไม่ได้ซ่อมแซมเลย 

                                           
5 ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป์, อ้างแล้ว, หน้า 295 - 297. 



๑๕๐๖ 
 
 4) ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการท าลาย  ผู้มาท าการสักการบูชาหรือผู้เข้าชมไม่ช่วยกันอนุรักษ์และไม่ช่วยกันรักษาดูแล 
เช่น ชอบขูดขีดตามตัวอาคาร จารึกตามแท่นฐานพระพุทธรูป จับต้อง ลบ ต่อเติม ขูดขีด จารึก หรือท าลายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ท าให้สิ่งเหล่านั้นเสื่อมคุณค่า ซึ่งเป็นปัญหาในการอนุรักษ์อีกด้วย 
 2. ปัญหาทางด้านการอนุรักษ์ส าหรับพุทธศิลป์ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 1) ผู้ครอบครองแก้ไขดัดแปลงท าลาย  ผู้ครอบครองถือว่าไม่ใช่พุทธศิลป์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ จึงด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงตามแต่จะเห็นสมควร ไม่ค านึงถึงจุดประสงค์ดั้งเดิมของผู้สร้าง หลักทางสุนทรี
องค์ประกอบต่าง ๆ ทัศนียภาพและความเหมาะสม ท าให้พุทธศิลป์นั้นด้อยค่าลงไป เช่น พอกปูนองค์พระพุทธรูปใหม่ตามแต่จะ
เห็นสมควร ดัดแปลงแก้ไข หรือรื้ออาคารที่มีคุณค่าลง ลบภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือเขียนต่อเติม เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ได้อีก 
 2) ผู้ครอบครองไม่ต้องการขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ครอบครองพุทธศิลป์ส่วนใหญ่ไม่ขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์เสียก่อน ว่าควรจะท าประการใดที่จะรักษาความส าคัญ และจุดประสงค์ของผู้สร้างไว้ได้ ตลอดจนรักษา
หลักทางสุนทรีย์ไว้ให้ผู้ได้เห็นเกิดความประทับใจ ท าให้พุทธศิลป์นั้นมีคุณค่าขึ้น 
 3) การแข่งขันทางวัตถุนิยม การแข่งขันกันก่อสร้าง เพ่ือแสดงออกถึงความส าคัญทางวัตถุสมัยใหม่ โดยไม่ค านึงถึง
ความส าคัญด้านอ่ืน ท าให้เกิดขัดขวางหลักการอนุรักษ์พุทธศิลป์ 
 4) ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการท าลาย ประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการอนุรักษ์ จึงไม่ให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ข้ันต้น มักจะขีดเขียน จารึก  ต่อเติม ลบทิ้งพุทธศิลป์ ท าให้ต้องด าเนินการซ่อมแซมอยู่เนือง  ๆ 
 แม้ว่าการอนุรักษ์พุทธศิลป์เป็นไปด้วยความยากล าบาก ถึงอย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งเป็นชาติที่เก่าแก่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่เพ่ือเป็นที่ศึกษาค้นคว้า
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยทั่วไป ดังนั้นการอนุรักษ์จึงเป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกัน ดูแลรักษาสมบัติของชาติและเผยแผ่ความรู้ในการอนุรักษ์และให้ทุกคนได้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของชาติ 

 ๒.๒ การอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา 
 “โบราณสถาน” เป็นค าที่มีมานานแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีการจัดท าพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มแรก พ.ศ. 
๒๔๙๓ ก็ปรากฏค าว่า โบราณสถาน ซึ่งให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง “สถานที่ก่อสร้างซึ่งเป็นของโบราณ”6 และต่อมาได้มีการ
ช าระอีกหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการนิยามค าว่า โบราณสถาน โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้มาจนทุกวันนี้ ได้แก่  
 “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่ง
โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย7  
 นอกจากนั้นโบราณสถานยังแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยสามารถที่จะแยกออกด้วยวิธีการ ๒ วิธี คือ การแยกโดย
ยึดหลักกรรมสิทธิ์ และการแยกโดยยึดหลักการขึ้นทะเบียน  หากจะแยกตามหลักกรรมสิทธิ์แล้ว เราจะสามารถแยก
โบราณสถานออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๒. โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                                           
6  พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, ราชบัณฑติยสถาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ ๒๕๐๒ หน้า ๕๕๑. 
7 ราชกิจจานุเบกษา ปี ๒๕๓๕ เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๓๘ หน้า ๑๒ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๕. 



๑๕๐๗ 
 
 หากเราจะใช้หลักการขึ้นทะเบียนในการพิจารราแบ่งประเภท โบราณสถานก็จะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท เช่นเดียวกัน 
คือ 
 ๑. โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
 ๒. โบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
 การขึ้นทะเบียนโบราณสถานนั้น ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและอธิบดีกรมศิลปากรจะจัดท าบัญชีแล้วประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นก็จะมีระเบียบเข้ามาควบคุมในการดูแลรักษาโบราณสถานนั้นๆ ซึ่งผลของการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานนั้นจะมีผลดังต่อไปนี้ 
 ๑. ต้องมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคาร และถาวรวัตถุที่จะเกิดขึ้นในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
เนื่องจากการปลูกสร้างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต่อโบราณสถาน หากไม่มีการควบคุมปล่อยให้ปลูกสร้างกันได้อย่างเสรีย่อมท า
ให้สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแง่ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ 
 มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้แก่ มาตรา ๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ โดยสรุป ดังนี้ 
  (ก) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดี
ได้ประกาศข้ึนทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
  (ข) กรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงับการก่อสร้าง และให้รื้อถอน
อาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 (ค) ผู้ที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารตามค าสั่งอธิบดีมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 (ง) กรณีที่ขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร ให้อธิบดีด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นได้โดยเจ้าของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือด าเนินคดีแก่ผู้รื้อถอน 
 (จ) สัมภาระที่รื้อถอนแล้ว ถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รื้อถอน
เสร็จ ให้อธิบดีขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขาย หักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืน
เจ้าของสัมภาระ 
 ๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องแจ้งการช ารุด หักพัง หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วย
ประการใดเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โบราณสถานนั้นช ารุด หักพังหรือเสียหาย 
 ๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ 
ซึ่งได้รับค าสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าท าการซ่อมแซม หรือกระท าด้วยประการใดๆ เพ่ือเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้
โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ผู้ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวาง
เจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 ๔. หากมีการโอนโบราณสถานให้บุคคลอ่ืน เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นผู้โอนมีหน้าที่ต้องแจ้งการโอนเป็น
หนงัสือต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันโอน โดยหนังสือต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนด้วย 
 ๕. เจ้าของโบราณสถานที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน้าที่ต้องแจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์
ต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หากมีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน ให้
มอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์แทนผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้ 



๑๕๐๘ 
 
 ๖. หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการ
อ่ืนเป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้นต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกรมศิลปากรก าหนด 
 ๗. อัตราโทษของการบุกรุก ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้เสียประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว มีอัตราโทษที่หนักกว่าการบุกรุก ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้เสียประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานที่ไม่
ขึ้นทะเบียน 
 ๘. ในการเปิดให้ผู้อ่ืนเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย 
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถาน ผู้เข้าชมโบราณสถานต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ภายในโบราณสถาน 
  (ข) ไม่ขีด เขียน หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด  ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ลงบน
โบราณสถาน 
  (ค) ไม่น าอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมี อันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน 
  (ง) ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน หรือไม่กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความช ารุดเสียหาย หรือก่อให้เกิด
ความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน 
  (จ) ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถาน นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้ 
  (ฉ) ไม่กระท าการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี 
หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก่อความร าคาญแก่ผู้เข้าชมอ่ืนๆ 
 ความแตกต่างของการดูแลโบราณสถานระหว่างที่ขึ้นทะเบียนกับไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็คือโบราณที่ขึ้นทะเบียนไว้ การ
ซ่อมแซมบูรณะจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนจึงจะสามารถกระท าได้ ในเบื้องต้นกระท าได้เพียงแค่การค้ ายัน
ชั่วคราว หรือซ่อมเล็กๆน้อยๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดการเสียคุณลักษณะเดิมอันจะก่อให้เกิดการเสื่อมคุณค่าไป ส่วนโบราณสถานที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นสามารถท่ีจะกระท าการซ่อมแซม ดูแล หรือแม้แต่ดัดแปลงไปได้ ตามแต่ผู้ทีค่รอบครองจะเห็นสมควร  

๓. แนวทางการอนุรักษ์อุโบสถไม้ วัดวังสาริกา อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 อุโบสถไม้ วัดวังสำริกำ เป็นอุโบสถที่สร้ำงด้วยไม้ที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธำนี โดยตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ดินของวัด ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเมื่อประมำณ พ.ศ.๒๔๙๒ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงของพระครูอุเทศวันสำธน์  
(หลวงพ่อปุย กตปุญโญ) พร้อมด้วยพระครูอุเทศกัลยำณคุณ (หลวงพ่อวงษ์ กลฺลยำณธมฺโม)  อดีตเจ้ำอำวำสวัดวังสำริกำ  และ
พุทธบริษัทของวัดวังสำริกำ  ในกำรก่อสร้ำงนี้สันนิษฐำนว่ำสร้ำงตำมก ำลังศรัทธำของชำวบ้ำน พอมีพอท ำกัน ใช้ช่ำงไม้พ้ืนบ้ำน 
ตำมสมควรกับฐำนะของชำวบ้ำนในครั้งนั้นจึงชวนกันสร้ำงขึ้นด้วยไม้แทบทั้งหลัง           กำรก่อสร้ำงด ำเนินไปด้วยดีโดยได้ใช้
แรงงำนของหมู่บ้ำน  และไม้ที่ใช้ต่ำง ๆ  โดยได้เรี่ยไร บอกบุญ ทำงบ้ำนใกล้เคียงและที่หมู่บ้ำน และร่วมด้วยช่วยกั นน ำมำและ
แปรสภำพไม้ด้วยก ำลังกำย ก ำลังใจโดยใช้กบไสไม้  กระดำษทรำยขัดไม้  จนสร้ำงอุโบสถส ำเร็จไปได้ด้วยดีโดยใช้ระยะเวลำกำร
ก่อสร้ำงประมำณ ๒ ปี และหลังจำกนั้นได้ขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ และได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำเมื่อวันที่  ๒๙  
มกรำคม  ๒๔๙๐  เขตวิสุคำมสีมำกว้ำง  ๔๐  เมตร ยำว  ๘๐  เมตร และได้ผูกพัทธสีมำรำว พ.ศ. ๒๔๙๔    



๑๕๐๙ 
 

ลักษณะการก่อสร้างอุโบสถ 
ตัวอุโบสถเป็นอำคำรไม้ขนำด ๕ ห้อง รวมระเบียงหน้ำ กว้ำง ๗.๑๐ เมตร ยำว  ๑๗.๓๐ เมตร ฐำนก่ออิฐถือปูนผสม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ฐำนบัวคว่ ำบัวหงำย  เสำและโครงหลังคำเป็นไม้เต็งรัง เนื้อตัวอำคำรใช้ไม้มะค่ำและไม้ตะเคียน มุงด้วย
กระเบื้องดินเผำไม่เคลือบ ประดับหลังคำด้วยช่อฟ้ำ ใบระกำ และหำงหงส์เป็นคอนกรีตถอดแบบพิมพ์ลงรักประดับกระจก ผนัง
เป็นแผ่นกระดำนไม้มะค่ำท ำบังใบ ประตูหน้ำต่ำงเป็นบำนไม้ลูกฟัก เพดำนไม้เนื้อแข็ง หน้ำบันด้ำนหน้ำเป็นรูปพระพุทธเจ้ำทรง
แสดงพระธรรมเทศนำโปรดสำวก  และรูปพรำหมณ์ถวำยดอกบัวแด่พระพุทธเจ้ำ และด้ำนหลังท ำลวดลำยปูนปั้นรูปตอนเจ้ำชำย
สิตธัตถะประสูติ  ทรงพระด ำเนินได้เจ็ดก้ำว พระมำรดำโน้มก่ิงไม้สำละทรงประทับยืน รูปปั้นพระรำมตำมกวำง พ้ืนเป็นคอนกรีต
ผิวหน้ำท ำหินขัดตำตำรำงสี่เหลี่ยม ฐำนซุกชีประดิษฐำนพระพุทธรูป ห้องด้ำนหน้ำท ำระเบียงติดลูกกรง มีบันไดขึ้นทั้งสองข้ำง 
ใบเสมำหินอ่อนตั้งอยู่ในแท่นฐำนก่ออิฐฉำบปูนรูปบุษบกยอดเจดีย์ ขนำด กว้ำง ๑.๑๕ เมตร  ยำว ๑.๑๕ เมตร โดยใช้ช่ำงปั้นใน
หมู่บ้ำน จ ำนวน  ๘ หลัง  

ในปัจจุบันอุโบสถหลังนี้ช ำรุดทรุดโทรมไปตำมกำลเวลำ ประกอบกับมีกำรปรับพ้ืนที่วัดโดยรอบท ำให้พ้ืนอุโบสถ เสมอ
กับพ้ืนดินโดยรอบ และกำรที่ตำกแดดตำกฝนท ำให้หลังคำ ฝ้ำเพดำน ฝำข้ำง ช ำรุดทรุดโทรม จึงจ ำเป็นต้องมีกำรซ่อมแซมให้คง
อยู่ในสภำพเดิม เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำรวมถึงเป็นกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมอันเป็นภูมิ
ปัญญำของคนในท้องถิ่นและเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษำเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป 

กำรที่จะอนุรักษ์อุโบสถไม้ ผู้เขียนมีควำมคิดเห็นว่ำ ควรที่จะมีกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร หรือกรมศิลปำกรซึ่งมี
ควำมเชี่ยวชำญในงำนด้ำนนี้ เพ่ือท ำกำรส ำรวจควำมช ำรุดทรุดโทรมว่ำปัจจุบันมีสภำพเช่นไร เสียหำยขนำดไหน แล้ววำง
แนวทำงกำรบูรณะซ่อมแซมตำมหลักของกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนตำมหลักฐำนที่ปรำกฏให้เกิดควำมมั่นคงแข็งแรง สวยงำม 
โดยกำรถอดเปลี่ยนส่วนที่เสื่อมสภำพด้วยวัสดุใหม่ทีมีคุณภำพมำตรฐำน เช่น ไม้โครงหลังคำ กระเบื้องมุงหลังคำ ช่อฟ้ำ ใบระกำ 
ฝำผนังไม้ ประตูหน้ำต่ำง เป็นต้น ซ่อมแซมลวดลำยปูนปั้นต่ำงๆ ที่ช ำรุด โดยคงไว้ซึ่งเทคนิคและวิธีกำรก่อสร้ำงตำมหลักฐำนเดิม  
เช่น ลวดลำยปูนปั้นหน้ำบันทั้งสองด้ำน  ซึ่งกำรอนุรักษ์จะส ำเร็จลงได้จ ำเป็นที่จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย 
โดยเฉพำะผู้ที่มีควำมช ำนำญทำงด้ำนโบรำณสถำน ได้แก่กรมศิลปำกร ตลอดถึงส่วนรำชกำรของจังหวัดอุทัยธำนีที่เก่ียวข้อง และ
ที่ส ำคัญก็คือคนในชุมชนหรือเจ้ำของพ้ืนที่ต้องตระหนักถึงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม มรดกทำงภูมิปัญญำ เมื่อกำรอนุรักษ์ส ำเร็จ
เสร็จสิ้น อุโบสถไม้หลังนี้มีสภำพสมบูรณ์ แข็งแรง จะคงอยู่เป็นสถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำ เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ และเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจะน ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจในถิ่นฐำนภูมิล ำเนำ  

๕. สรุป 
 อุโบสถไม้วัดวังสำริกำ อ ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี เป็นอุโบสถไม้หลังเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดอุทัยธำนี มีอำยุ ประมำณ  
๖๗ ปี ในปัจจุบันยังคงใช้ท ำสังฆกรรมของพระภิกษุ สำมเณร และประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่สม่ ำเสมอ และมีรูปแบบของ
สถำปัตยกรรม รวมถึงฝีมืองำนช่ำงที่ปัจจุบันหำช่ำงฝีมือที่ช ำนำญได้น้อยลงเรื่อย  ๆ  แนวทำงกำรอนุรักษ์ที่ผู้เขียนเสนอมำนั้น 
เป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะบูรณะซ่อมแซมสถำปัตยกรรมอันเป็นภูมิปัญญำและมรดกทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ ซึ่งปัจจัยอันจะ
ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้ก็คือกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปำกร อันเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
เพรำะกำรจะอนุรักษ์นั้นจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมถึงงบประมำณในกำรด ำเนินกำร หำกจะอำศัยชุมชนอย่ำงเดียว
แม้จะมีกำรด ำเนินกำรได้ก็อำจจะใช้ระยะเวลำที่นำนกว่ำ และอำจจะมีกำรท ำลำยสถำปัตยกรรมเดิมที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมลง
ได้  ในระยะยำวกำรอนุรักษ์อุโบสถไม้นี้ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน ที่จะต้องร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลรักษำ และ



๑๕๑๐ 
 
ตระหนักในคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำของบรรพชน รวมถึงปลูกฝังส ำนึกรักให้เกิดกับเยำวชนรุ่นหลัง เพ่ือสืบต่อ
และสืบสำนกำรอนุรักษ์ ดูแล ให้คงอยู่สืบไป 
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บทคัดย่อ 

 สังคมไทยมีปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า  เป็นเหตุให้ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  สัตว์ป่าถูกท าลายไปด้วย  จึงท าให้
ประเทศชาติ  และโลกเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ  ไม่ว่าภาวะโลกร้อน  น  าท่วม  ปัญหาภัยแล้งเป็นต้น  ซึ่งเดิมแล้วป่าไม้ธรรมชาติ
ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์จึงท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวในอดีต  รวมพึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและ
สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า  ร่วมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้ว  การด าเนินชีวิตการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็น
การอยู่รวมกับป่าไม้  และการอนุรักษ์ดูแลป่าไม้  และธรรมชาติทั งสิ น  การที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัย  และกฎระเบียบต่าง  
ๆ ให้กับสงฆ์สาวกของพระองค์  เป็นการให้สงฆ์สาวกช่วยกันอนุรักษ์ดูแลป่าไม้ทั งสิ น  รวมถึงการที่พระองค์ด ารงอยู่กับป่าไม้และ
ตรัสให้สาวกของพระองค์อยู่กับป่าและไม้ท าลายป่าพร้อมกับให้ส่งเสริมดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย   

 บทความนี ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระพุทธศาสนาและสงฆ์สาวกของพระพุทธศาสนา  
เพ่ือท าความเข้าใจกับการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระพุทธศาสนาและสงฆ์สาวกตามประวัติของพระพุทธศาสนา  พร้อมการอนุรักษ์ป่า
ไม้และแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน  ซึ่งประวัติความเป็นมาการอนุรักษ์   แนวทางการอนุรักษ์  ต่าง ๆ ของ
พระพุทธศาสนาที่กล่าวล้วนปรากฏหรือมีอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว  ซึ่งขึ นอยู่กับทุกฝ่ายว่าต้องท าอย่างไร  ร่วมกัน
ด าเนินการอย่างไร  และด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างไร  ตั งแต่ระดับพระสงฆ์  ระดับผู้น าพระสงฆ์  ฝ่ายบ้านเมือง   
และสังคมภาพรวม  เพ่ือสร้างระบบแบบแผนนโยบายแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างจริงจังและยั่งยืนตามบทบาทของ
พระสงฆ์สาวกตามหลักของพระพุทธศาสนา 

ค าส าคัญ   พระพุทธศาสนา  พระสงฆ์  การอนุรักษ์ป่าไม้ 

Abstract 

 Thailand is a social problem of deforestation. As a result, natural wildlife habitat was destroyed. As 
a result, the country Natural disasters and world problems Whether global warming, floods, drought, etc. 
The original natural forests are abundant in the past, there is no problem of the past. Include a history of 
Buddhist monks and disciples of the Buddha. Lord Buddha to share with you now. The lifestyle of 
Buddhism. This is combined with timber Care and conservation of forests And the nature of The Buddha 
states that discipline And the rules of the monastic disciples. The disciples to help conserve forests of care. 
Including the timber, and said he was with his disciples on the forest and the trees with care to promote 
the conservation of forests. 

 This article presents the history of forest conservation of Buddhist monks and followers of 
Buddhism. To understand the forest of Buddhist monks and followers of the history of Buddhism. With 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๕๑๒ 

forest conservation and forest conservation practices of the clergy present. The history of conservation. 
Guidelines for the Conservation of Buddhism that have appeared or are already in the core of Buddhism. 
This is all what to do. Joint action? And conduct serious and ongoing, however. Since the clergy Leading 
priests house party And Overview To create a systematic policy approach to forest conservation and 
sustainability very seriously the role of the priest as followers of Buddhism. 

Keyword : Buddhism  Sangkha  Forest Conservation 

บทน า 

 การอนุรักษ์ป่าของพระสงฆ์  ซึ่ งเสนอประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและของพระสงฆ์สาวกของ
พระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ป่าไม้และเสนอแนวทางในอนาคตเพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้จากการศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วนั น 
พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้พื นป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณไดหลังจากที่ป่าได้ถูกท าลาย โดยไมไดรับการแกไขปัญหาอย่าง
ที่ควรจะเป็นไป การท าลายป่านั น ถือว่าเป็นการท าลายชีวิตสัตว์ให้ลดจ านวนลงและเป็นการท าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจาก
การที่ผืนแผ่นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณในอดีต ยอมชี ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศวิทยาและความ อุดมสมบูรณ
ของป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อสัตว์มีป่าเป็นที่อยู่อาศัยย่อมท าให้เกิดการขยาย เผาพันธุ์ไดในยุคสมัยของการล่าอาณา
นิคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นความต้องการขยับขยายอาณานิคมออกไป การล่าสัตว์ย่อมมีขึ น เพราะมนุษย์มี ความจ าเป็นจะต้องล่า
สัตว์มาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นไปตามระบบห่วงโซ่และวัฏจักรของชีวิตสัตว์โลก ต่อมาเมื่อมีการล่าสัตว์ป่ามากขึ น เพ่ือท าเป็นอาหาร
และเพ่ือการค้าขาย ท าให้มีการลักลอบค้าของป่า ล่าสัตว์ป่าสงวนกันมากขึ นนอกจากนี ยังมีนายทุนที่บุกรุกป่าไมเพ่ือหวัง
ครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติและตัดไมท าลายป่าเพ่ือเป็นธุรกิจโดยไมไดคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นตามมา อย่างรูเท่าไม่ถึง
การณจากความไมปฏิบัติอย่างเข้มงวดของเจาหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนั น จึงเป็นสาเหตุ ให้เกิดการตัดไมท าลายป่าจากทุกพื นที่ใน
โลก  ดังนั นบทความนี จึงกล่าวถึงประวัติของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้ากับการอนุรัก
ป่าไมแ้ละพระสงฆก์ับปัญหาการอนุรักษ์ป่า 

พระพุทธศาสนากับป่าไม้ 

 หลักพระพุทธศาสนานั นเป็นหลักค าสอน ที่สอนเน้นหนักในเรื่องของธรรมชาติทั งในส่วนของธรรมชาติที่มีอยู่ภายใน 
และธรรมชาติที่มีอยู่ภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งดูเหมือนพระพุทธศาสนานั นมีบทบาทส าคัญ และ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ถึงหลักธรรมชาติ 
 พระพุทธศาสนากับต้นไม้เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกทั งนี เพราะพระพุทธศาสนานั นถือได้ว่าเป็นศาสนาที่เกิดมาในท่ามกลาง
ธรรมชาติและป่าไม้ ดังนั นต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเป็นอย่างมากและหากพิจารณาจากหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาก็จะพบว่ามีหลักค าสอนหลายเรื่องที่เน้นย  าในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ล าธาร ภูเขา และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้น าหลักธรรมชาติมาเป็นสื่อประยุกต์ใช้ในการสอนทั งนี ก็เพ่ือที่จะท าให้ผู้ฟังหรือสาวกได้เข้าใจในหลักค า
สอน ซึ่งโดยมากเราจะพบการน าเอาต้นไม้การอนุรักษ์ทรัพยากร มาสอนบ้างนั น จะปรากฏอยู่ในรูปของการอยู่ป่าเป็นวัตรบ้าง 
น าต้นไม้มาเปรียบเทียบกับหลักธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสอนให้ผู้คนเข้าใจใน เรื่องที่จะสอนนั น ซึ่งจากการศึกษามา 
พบว่าพระพุทธศาสนาได้เสนอหลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม ้ล าธารภูเขา ดังนี  
 ทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมชาติ พระพุทธศาสนาซึ่งอุบัติขึ นมาเป็นเวลา  ๒๕๕๔ กว่าปีมาแล้วนั น ได้มอง
ธรรมชาติในหลายแง่มุม ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  อย่างมีความ
สงบสุข และในกรณีนี  



๑๕๑๓ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ท่านได้ให้ความเห็นว่า2   พระพุทธศาสนามองธรรมชาติว่าโดยสาระส าคัญแล้วมีอยู่ ๓ 
ประการคือ 
 ๑. มองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องรื่นรมย์ น่าชื่นชมความงาม และมีความสุขกับธรรมชาติ 
 ๒. เห็นพืชพันธุ์มนุษย์และสัตว์ทั งหลายในธรรมชาติ เป็นเพ่ือนร่วมกฎของธรรมชาติอันเดียวกันกับตน จะต้องมีเมตตา
ไมตรีต่อกัน 
 ๓. มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าเกื อกูล ต่อการพัฒนาของมนุษย์ท่าทีเหล่านี จะท าให้พฤติกรรมต่อ
ธรรมชาติแวดล้อม พลิกเปลี่ยนจากความเป็นปฏิปักษ์ที่จะพิชิต ข่มเหง รังแกเอาเปรียบธรรมชาติมาสู่ความเป็นมิตร ความ
เกื อกูล และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
 นอกจากนั นพระธรรมปิฎก ท่านยังได้กล่าวเสริมถึงการมองธรรมชาติของพระพุทธศาสนาว่า  หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาได้เน้นถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความรู้สึกที่ดีงามต่อกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ และ
มนุษย์ต่อพืชและสัตว์ทั งหลายความรู้สึกที่ดีงามอย่างหนึ่งได้แก่คุณธรรมที่เรียกว่า  “ความกตัญญู” ซึ่งความกตัญญูนี ไม่ใช่มี
เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั น แต่ท่านให้มีแม้ต่อสัตว์และพืชทั งหลายด้วย มีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งที่ย  าบ่อย ๆ ใน
พระไตรปิฎกสอนให้รู้คุณแม้แต่พืช มีใจความว่า “บุคคลพึงนั่งหรือนอน ใต้ร่มต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั น เพราะว่าคน
ประทุษร้ายมิตร เป็นคนชั่ว”3 
 อันนี เป็นคติเก่าแก่ แสดงถงึความรู้สึกที่ดีต่อกัน... นอกจากความรู้สึกท่ีเห็นคุณของกันและกันหรือระลึกในคุณค่าของกัน
และกันแล้ว ท่านยังให้มีความรู้สึกท่ีมองพืชและสัตว์ทั งหลายด้วยเมตตา คือการมองสรรพสัตว์ว่าเป็นเพื่อร่วมโลกที่ควรจะมีไมตรี
หวังดีปรารถนาประโยชน์สุขแก่กันด้วย 
 อีกอย่างหนึ่ง คติในทางพระพุทธศาสนาสอนให้มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามน่ารื่นรมย์ และเป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่งของความสุข คตินี จะท าให้เรามีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ หรือท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข
นอกจากนั น ธรรมชาติก็เป็นส่วนประกอบหรือเป็นปัจจัยในการฝึกฝนพัฒนาคนของมนุษย์ด้วย หมายความว่าพระพุทธศาสนา
เอาธรรมชาติแวดล้อมมาใช้เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการศึกษาคือในการที่จะพัฒนาคนให้มีจิตใจเจริญงอกงาม ... เมื่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สงัด ปราศจากเสียงรบกวน และกิจกรรมที่วุ่นวาย ท่านเรียกว่า กายวิเวก คือ ความสงัดทางด้านกาย โดยเฉพาะ
เมื่อไปอยู่ในป่า ร่มไม้หมู่ไม้ที่มีความสงบมีแต่ธรรมชาติ... ก็จะช่วยชักน าจิตใจให้โน้มไปสู่ความสงบด้วย เมื่อจิตใจรู้สึกมีความสงบ
มีความอ่ิมใจ มีความสดชื่นโน้มน้อมไปในทางที่ดี ก็จะท าให้เกิดจิตวิเวก คือ ความสงัดทางจิตตามมา เมื่อจิตใจสงบสงัดไม่มี
อารมณ์วุ่นวายใจเข้ามารบกวนแล้ว สมาธิก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกฝนพัฒนายิ่ง ๆ ขึ นไปอีก คือจิตที่พร้อมดีอย่างนั นแล้วไป
ใช้งาน ในการพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงของสิ่งทั งหลาย จึงท าให้จิตใจเป็นอิสระที่เรียกว่าเป็น อุปธิวิเวก คือ
ท าให้เกิดความสงัดจากกิเลสต่อไปในที่สุด4 ชาวพุทธมองธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ ๒ อย่าง คือ 
 ๑. จากการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกในสมัยครั งพุทธกาล 
 ๒. จากการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวก ที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรและพระวินัย โดยชาวพุทธมี
ทัศนะโดยภาพรวมแล้วนับว่ามีทัศนะอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ 
 
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้ 

 พระพุทธศาสนาเกิดขึ นมาเมื่อ ๒๖๐๐ กว่าปีล่วงแล้ว สมัยนั นธรรมชาติแวดล้อมบริบูรณ์บริสุทธิ์สะอาด พื นที่ป่า พันธุ์
ไม้ ภูเขา แม่น  า ดินฟ้าอากาศ สัตว์ป่า สัตว์น  า สัตว์บก สัตว์เลื อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน  า ยังไม่ถูกรบกวนมากนัก พระพุทธองค์
และเหล่าพุทธสาวกมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแน่น  ไม่ปรากฏว่ามีการส่งเสริมการช่วงชิง

                                                           
2 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) , การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒.หนา้ ๑๙๑. 
3 ขุ.ชา.(ไทย )๒๘/๑๕๓/๒๙. 
4 พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ปยุตโฺต ). คนไทยกับป่า, (กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก, ๒๕๓๗),หน้า ๒๑- ๒๖. 



๑๕๑๔ 

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองความต้องการทางวัตถุแก่ตนเองและศาสนาแต่อย่างใด กลับส่งเสริมการดูแลรักษาคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติแก่พุทธบริษัท พระพุทธองค์มีวิถีชีวิตตามแบบอาศัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตั งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานอัน
เป็นวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุอย่างนี ป่าไม้จึงมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาตั งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน พระ
พุทธองค์และพุทธสาวกโดยมากจะพ านักอาศัยเสนาสนะป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรม  สนทนาธรรม หรือเสวยวิมุตติสุขป่าไม้ที่พุทธ
บริษัท ควรระลึกถึงซ่ึงเป็นสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์และพุทธสาวกในเหตุการณ์ส าคัญๆ ตลอดพุทธกาล 
 จากแนวความคิดเรื่องสถานที่ส าคัญเหล่านี  มีส่วนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างอุเทสิกเจดีย์ระลึกพระพุทธ
องค์เช่น สร้างวัดศรีมหาโพธิ์เพ่ือระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ สร้างวัดพระแท่นดงรังเพ่ือระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั งการจัดพิธีเวียน
เทียนในวันส าคัญเหล่านี ด้วยพุทธศาสนิกชนตั งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนิยมปลูกต้นโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไทร ต้นจิก และอ่ืนๆ
เป็นพุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี พระสงฆ์ก็เป็นผู้น าในการปลูกป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่าในวันวิสาขบูชา อันเป็นสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ปลูกป่าในวันอาสาฬหบูชาอันเป็นช่วงฤดูฝนพอดีนอกจากนี สามารถแนะน าปลูกโดยเน้นต้นไผ่ มะม่วงเพ่ือระลึก
ถึงวัดป่าเวฬุวันกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ วัดป่าอัม
พวันกรุงราชคฤห์ที่หมอชีวกถวายเป็นวัด และป่าโคสิงคสาลวันใกล้หมู่บ้านนาทิกะเป็นป่าที่พระเถระอาศัยอยู่ประจ าไม่ได้ขาด
เพ่ือเสวยวิมุตติสุข สนทนาธรรมตามกาลอันควร หรือเตรียมที่จะไปประกาศศาสนาในวันรุ่งขึ น 
 พระพุทธองค์มีความใกล้ชิดกับป่าไม้แล้วก็ยังทรงสั่งสอนไม่ให้ท าลายและรบกวนพันธุ์ไม้รวมทั งให้พุทธบริษัทมีความ
กตัญญูต่อต้นไม้มีปรากฏอยู่หลายแห่งเพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมปลูกจิตส านึก ถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ประชาชนทั่วไปในการ
อนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปห้ามรบกวน และพระสงฆ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้โดยเอาผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งมาห่มต้นไม้ใน
ผืนป่านั นๆ ในส่วนด้านการศึกษาวิปัสสนาธุระอันเป็นการศึกษาเพ่ือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั งหลายซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกจิตใจ ถ้ามองป่าไม้อย่างถูกวิธีจะได้ความรู้จากป่าไม้ 
 จะเห็นว่าป่าไม้ช่วยสร้างเสริมคุณภาพของจิตวิญญาณชักจูงไปสู่ความสงบสุขความเมตตาความรู้สึก  ความอ่อนโยนอัน
ประณีต ท าให้เกิดสมาธิ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของสังขารมีผลต่อการรู้ทั่วโลกและวิถีชีวิต การอยู่ในป่าไม้ปราศจาก
เสียงรบกวนที่วุ่นวาย ท าให้เกิดความสงบทางกาย(กายวิเวก) เมื่อร่างกายเงียบสงัด จิตใจก็รู้สึกสงบมีความอ่ิมอกอ่ิมใจท าให้เกิด
ความสงบทางจิต(จิตตวิเวก) เมื่อมีความสงบทางกาย ความสงัดทางจิตใจก็ไม่มีอารมณ์มารบกวนพร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้
สูงขึ นไปพร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของสังขาร ท าให้จิตใจเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะ(อุปธิวิเวก) พระพุทธองค์
ทรงเห็นความส าคัญของป่าไม้ พันธุ์ไม้และธรรมชาติแวดล้อมอ่ืนทุกๆ ด้าน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมการปลูกป่า
ไม ้และการปลูกสร้างสาธารณประโยชน์อื่น พระสงฆ์สามารถน าความรู้เหล่านี ไปเผยแผ่แก่ประชนเพ่ือปลูกฝังค่านิยมจิตส านึกใน
การดูแลรักษาหรือปลูกสร้างป่าไม้รวมทั งแหล่งน  าอ่ืนๆ  โดยอาศัยพิธีกรรมเป็นแนวทางน าพา การกระท าเหล่านี ล้วนเป็น
ประโยชน์อันไพศาลต่อมวลมนุษย์ไม่ได้เลือก ชั น วรรณะเพศ ศาสนา หรือชาติก าเนิดแต่อย่างใด ใครปรารถนาจะใช้ประโยชน์ก็
ได้แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อสถานที่นั นๆ นับได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างสาธารณประโยชน์ สาธารณสถาน ต่อชนรุ่น
หลัง 
 แนวคิดของพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ป่าไม้นั นเราจะพบว่าพระพุทธศาสนามีแนวคิดเอื ออาทรต่อธรรมชาติ โดยถือ
ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นต้องด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  เมื่อธรรมชาติหรือต้นไม้ถูกท าลาย มนุษย์ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติย่อมได้รับผลกระทบทั งในทางส่วนตัวและโครงสร้างอย่างแน่นอน  ต้นไม้และป่าไม้ถือว่าเป็น
หัวใจของสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มจากตนเอง ก่อนโดยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในบ้าน สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยให้ความรู้ความเข้าใจ การอบรมให้ทราบถึงปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า มีจิตส านึกเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ซึ่งความหมายของการอนุรักษ์นั น ค าว่า “การอนุรักษ์”ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Conservation” มีผู้ให้ความหมายไว้
ต่าง ๆ กัน ดังนี  



๑๕๑๕ 

 วิชัย เทียนน้อย กล่าวว่า5 การอนุรักษ์หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์ต่อคนส่วนมากให้ดีที่สุดและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานที่สุด 
 นิวัติ เรืองพานิช กล่าวว่า6 การอนุรักษ์หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมาก
ที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน 
 เกษม จันทร์แก้ว กล่าวว่า7 การุอนุรักษ์หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือจะได้เอื ออ านวยให้คุณภาพสูง ในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป หรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็น
การใช้ตามความต้องการและประหยัดไว้เพ่ือใช้ในอนาคต 
 ในสารานุกรม บริทานิกา (Encyclopedia Britanica)8 การอนุรักษ์ หมายถึง การจัดการให้มนุษย์ให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากชีวภาพอย่างอ านวยคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนได้มากที่สุด พร้อมทั งธ ารงรักษาไว้ซึ่งศักยภาพของชีวภาพนั นให้คงสามารถสนอง
ความต้องการและความใฝ่ปรารถนาของมนุษย์รุ่นต่อไปในอนาคตได้สืบต่อไปด้วย 
 การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุงและใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
อย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเอื ออ านวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างถาวรต่อไป 
 พระธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) กล่าวถึง การที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่จะท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้
และอยู่คู่กับโลกตลอดไปได้นั น มีหลักการอนุรักษ ์คือ 
 ๑. ใช้อย่างฉลาด การจะใช้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทั ง
พิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่างถี่ถ้วน 
 ๒. ประหยัด ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายาก ควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญไป บางครั งถ้ามีของบางชนิดที่พอจะใช้ได้ ต้องใช้
อย่างประหยัด 
 ๓. ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดียิ่งขึ น กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่า หรือ
จะหมดไปถ้าด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่ดีขึ น 
 ๔. ปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติเดิม เช่น การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียนหลายอย่างจะท าให้ดินดีขึ น 
 ๕. น าของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การน าขวดน  าพลาสติก กระดาษหรือเศษเหล็กเป็นต้น กลับมาใช้ใหม่ 
 ๖. ใช้สิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอย่าง เช่น ใช้แกลบขี เลื่อยและขยะเป็นเชื อเพลิง การใช้ปูนซีเมนต์ในการ
ก่อสร้างแทนไม้ 
 ๗. ใช้เทคโนโลยีที่เหมะสมในการพัฒนา และต้องศึกษาผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบเสียก่อน เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า 
หรือเขื่อน 
 ๘. ให้การศึกษาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นในแหล่งธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจความส าคัญของระบบ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตจะได้ช่วยกันอนุรักษ์9 
 สังคมไทยเราควรปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ รู้
ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า มีจิตส านึกเพ่ือประโยชน์10 ส่วนรวมและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
 จากการศึกษาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้นั นเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาเห็นความส าคัญของป่าไม้ดังนี  

                                                           

 5 วิชัย เทียนน้อย, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อักษรวัฒนา,ม.ป.ป.), หน้า ๒. 
 6 นิวัต ิเรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๔. 
 7 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๗),หน้า๙๙ - ๑๐๐. 
 8 Encyclopedia Britanica (1988ม 16.663), อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),การพัฒนาที่ย่ังยืน,พิมพ์คร้ังท่ี ๖. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มลูนธิิโกมลคมีทอง, ๒๕๔๒.หน้า ๗๖. 
 9 พระธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ). คนไทยกับป่า. (กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก, ๒๕๓๗),หน้า ๗ - ๘. 
 10 พระมหาสุภา อุทฺโท. บทบาทของพระสงฆ์ : ผู้น าสังคมในการอนรัุกษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย,ส านักส่งเสริมศึกษาและบริการ
สังคม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๘. 



๑๕๑๖ 

 ๑. ป่าไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์มาช้านานทั งอ านวยคุณประโยชน์ด้านปัจจัย  ๔ และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่
สภาพแวดล้อมคือความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปของธาตุทั ง ๔ ธาตุดินมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
พันธุ์ไม้นานาชนิด ธาตุน  า มีเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคของสรรพชีวิตในบริเวณนั นและใกล้เคียง ธาตุไฟ มีอุณหภูมิพอเหมาะ
แก่สัตว์นานาชนิดและพืชนานาชนิดในผืนป่านั น ๆ มีส่วนป้องกันไฟป่าได้ถ้ามีความชุ่มชื นเพียงพอ ธาตุลมอากาศมีการหมุนเวียน
ตลอดเวลา มีส่วนช่วยบรรเทาความรุนแรงอันเกิดแต่วาตภัย 
 ๒. ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากมองเห็นประโยชน์ดังกล่าวมา ยังให้ความส าคัญของป่าไม้ในด้านพัฒนา
มนุษย์ อ านวยประโยชน์สุขขั นพื นฐานแก่มวลมนุษย์ เป็นแหล่งการสร้างนันทนาการ สร้างความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึง
เครียด 
 ๓. ผืนป่าเป็นเสนาสนะอันสงัด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ควรแก่การเจริญความเพียรทางจิตแก่ผู้ปรารถนาความหลุดพ้น
จากทุกข์ทั งมวลอันมีกิเลสเป็นต้นเหตุ ซึ่งสามารถน าไปสู่ความสุขขั นสูงสุดคือการเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติ 
 ๔. ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา มีวิธีปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ด ารงอยู่บนเกณฑ์
ธรรมชาติเพ่ือความคงอยู่ของสรรพสิ่งและสันติสุขของสรรพชีวิตบนพื นโลก ตามหลักการนี จึงเห็นได้ชัดว่า พระพุทธศาสนามีส่วน
ช่วยรักษาดูแลป่าไม้ พันธุ์ไม้ โดยไม่เบียดเบียนรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ป่าไม้ พันธุ์ไม้และสรรพชีวิตในผืนป่า รวมทั ง
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า สร้างสวนป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่ต่อไป 
 นอกจากนั นแล้วพระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้เป็น ๒ ประการคือการอนุรักษ์โดยตรงและการ
อนุรักษ์โดยอ้อม 
 (๑) การอนุรักษ์โดยตรง คือการไม่ท าลายพันธุ์ไม้ทุกชนิด เพ่ือต้องการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้คงไว้ตามสภาพเดิมเพ่ือป้องกันภิกษุเบียดเบียนท าลาย  แผ้วถาง เผา ป่าไม้ พันธุ์ไม้และสร้าง
ความเดือดร้อนต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนแก่สรรพชีวิตในบริเวณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่อ่ืนใด  ทั งป้องกัน
ภิกษุผู้ขาดจิตส านึกในความเป็นสมณะ ผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมในการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีการตั งกฎกติกาควบคุม
ความประพฤติในหมู่พุทธสาวก มีการปรับโทษแก่ผู้ล่วงละเมิด ตามทัศนะนี ท าให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทในด้านให้
ความส าคัญของป่าไม้ พันธุ์ไม้ ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้โดยตรงอย่างแท้จริง รวมทั งมีพุทธา
นุญาตไว้ว่าให้ภิกษุจุดไฟเพ่ือเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้ อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาที่อยู่อาศัยและผืนป่าในบริเวณนั น
ให้ปลอดจากไฟป่า 
 (๒) การอนุรักษ์โดยอ้อม คือ การที่ภิกษุอาศัยอยู่ในผืนป่า แบบพ่ึงพาอาศัยกันโดยไม่เบียดเบียนกัน อันเป็นการช่วยดูแล
รักษาผืนป่าให้คงไว้ตามเดิม ท่านเหล่านั นผู้เห็นความส าคัญของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเข้าใจวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมตามหลัก
แห่งปฏิจจสมุปบาท สามารถเป็นแนวทางแห่งการน าไปสู่ความสุขอันสูงสุดทางศาสนา 
 ทั งน าความสุขนั นไปให้แก่ประชาชนผู้มืดบอดจากแสงแห่งปัญญาและสามารถสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก  ความหวง
แหนทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง ซึ่งน าไปสู่การดูแลผืนป่าและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งมวลมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภิกษุพุทธบุตร
นั นมีจุดยืนของการด าเนินชีวิตอันเรียบง่าย สันโดษ อ่อนน้อมถ่อมตัวไปพร้อมๆ กับการอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์ 
เทวดา สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และสิ่งแวดล้อมในผืนป่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงให้ความส าคัญต่อผืนป่านั นๆ ด้วย แต่ถ้าผืนป่านั นหรือ
สถานที่อ่ืนใดที่มีความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ไม่เพียงพอแก่การรักษาสภาพแวดล้อมและอ านวยประโยชน์ด้านปัจจัย  ๔ ก็จะมีการ
ส่งเสริมปลูกป่าสร้างสวนป่า ตามความเหมาะสมแก่พื นที่ รวมทั งสร้างสาธารณประโยชน์อ่ืนโดยถือว่าเป็นการบ าเพ็ญบุญอีกวิธี
หนึ่งที่ประชาชนทั่วไปไม่ควรละเว้น เมื่อมีการอาศัยอยู่ในผืนป่าหรือสถานที่อ่ืนใดเป็นการถาวรเพ่ือสร้างเป็นวัดได้มีการก าหนด
เขตสีมา โดยก าหนดสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ก้อนหิน ป่าไม้ ต้นไม้ หนทาง จอมปลวก แม่น  า แอ่งน  า เป็นเขต
ก าหนดนิมิต ท าให้เห็นว่าพระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติรอบตัวเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแสวงหา
สิ่งอื่นนอกสถานที่มาเป็นนิมิตแต่ประการใด เป็นการไม่ท าความเสียหายต่อธรรมชาติที่มีอยู่เดิม เหล่านี ล้วนเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของผืนป่า เพ่ือให้ภิกษุอยู่เป็นหลักแหล่งตลอดฤดูฝนจึงมีพุทธบัญญัติ การจ าพรรษา ห้าม
ภิกษุเที่ยวจาริก ตลอด ๓เดือน อันเป็นการป้องกันภิกษุเที่ยวจาริกไปเพ่ือกิจอ่ืนใดอาจเหยียบย่ าพืชพันธุ์ธัญญชาติและพันธุ์ไม้
อ่ืนๆ ที่ก าลังเจริญเติบโตงอกงามได ้



๑๕๑๗ 

 นอกจากนั นเราจะพบว่าในการอนุรักษ์ป่าไม้แนวพุทธนั น หากจะอนุรักษ์เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการสร้าง
จิตส านึก พระพุทธศาสนาได้ช่วยเสริมสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้มีจิตระลึกถึงบุญคุณของป่าไม้ พันธุ์ไม้ หลายแห่ง เป็นต้นว่า
ใน นิทานชาดก อังกุรเปตวัตถุ ซึ่งกล่าวถึงคนตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตนเคยอาศัยร่มเงาเปรียบเหมือนผู้ท าลายมิตรสหาย 
นอกจากนี แล้วยังมีในนิทานชาดกอีกกว่า ๕๔๐ เรื่อง ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกสร้างส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย 
ให้เกิดขึ นแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ที่มีต่อป่าไม้ พันธุ์ไม้ และสรรพชีวิต ดังที่ปรากฏใน เวสสันดรชาดก ปลาสชาดก 
ขุททกนิกายชาดก เหล่านี ล้วนเพ่ือต้องการให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งในธรรมชาติ อันเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีต่อป่าไม้ พันธุ์ไม้
และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ได้ทั งสิ น เมื่อมนุษย์เห็นความส าคัญของป่าไม้ พันธุ์ไม้ ย่อมเกิดการอนุรักษ์ป่าไม้นั นขึ นได้ง่าย อย่างไม่มี
ขีดจ ากัด ฉะนั นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพุทธธรรมนั น ก็เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ พันธุ์ไม้ ส าคัญยิ่งประการ
หนึ่งเพราะเมื่อมีจิตส านึกท่ีดีต่อป่าไม้ พันธุ์ไม้แล้วพฤติกรรมก็คล้อยตามไปด้วย 
 
พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั นพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผืนป่ากลับมามีความอุดม
สมบูรณ์ได้ หลังจากที่ป่าได้ถูกท าลายมามากกว่าทศวรรษ โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นไป การท าลายป่านั น 
ถือว่าเป็นการท าลายชีวิตสัตว์ให้ลดจ านวนลง และเป็นการท าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จากการที่ผืนแผ่นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในอดีต ย่อมชี ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ
สัตว์มีป่าเป็นที่อยู่อาศัยย่อมท าให้เกิดการขยายเผ่าพันธุ์ได้ในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมของมนุษย์ 
 ซึ่งเป็นความต้องการขยับขยายอาณานิคมออกไป การล่าสัตว์ย่อมมีขึ น เพราะมนุษย์มีความจ าเป็นจะต้องล่าสัตว์มาเป็น
อาหาร ซึ่งเป็นไปตามระบบห่วงโซ่และวัฏจักรของชีวิตสัตว์โลกต่อมาเมื่อมีการล่าสัตว์ป่ามากขึ น  เพ่ือท าเป็นอาหารและเพ่ือ
การค้าขาย ท าให้มีการลักลอบค้าของป่าล่าสัตว์ป่าสงวนกันมากขึ นนอกจากนี ยังมีนายทุนที่บุกรุกป่าไม้เพ่ือหวังครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือเป็นธุรกิจโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นตามมาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์  จาก
ความไม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนั น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่าจากทุกพื นที่ในโลก 
 ซึ่งนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิด
แผ่นดินไหว น  าท่วม คลื่นใต้ทะเล พายุแคทรีน่า เป็นต้นในพื นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าจาก
กลุ่มนายทุนอันจะเห็นได้จากพื นที่ต่าง ๆ ในทุกภาคของประเทศไทย ร้อยละ ๙๐ มีการตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือการเพาะปลูก จึงเป็น
เรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าในอนาคต หากไม่มีการร่วมมือและช่วยเหลือในการอนุรักษ์ป่าไม้ ย่อมจะไม่มีผืนป่าให้ลูกหลานได้
เห็นอีกต่อไปบรรพบุรุษของมนุษย์เราได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันรักษาความสมดุลรวมไปถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่
เอื ออ านวยต่อการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าเอาไว้ เช่น แม่น  าล าธารซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี ยงผืนป่าให้คงความเขียวขจีและความอุดม
สมบูรณ์ สัตว์ป่าก็อาศัยล าธารที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข และมนุษย์จะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี 
เพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและด ารงชีวิตของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัย  การปลูกป่าถาวรหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ ย่อมเป็นส่วนส าคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่า แต่ถ้าหากการปลูกป่าขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ย่อมอาจส่งผลที่จะท าให้
ผืนป่าที่ถูกท าลายกลับมาคงความอุดมสมบูรณ์ได้ 
 จากการพิจารณาการตัดไม้ท าลายป่าของประเทศเพ่ือนบ้านแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียงหลายด้าน อย่าง
กรณีการตัดไม้เพ่ือการส่งออกของประเทศในแถบลุ่มน  าโขง เช่นไทย ลาว จีน เวียดนาม เขมร เป็นต้น ย่อมมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศเป็นอย่างมาก อันเป็นสาเหตุให้เกิดการทรุดตัวของพื นดินเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะน าไปสู่ภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ นในอนาคตได้ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้โดยนัยต่างๆ เป็นอันมาก เห็นได้ดังนี  
 พระพุทธเจ้าที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษาถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธองค์ในพุทธประวัติแล้ว เรา
จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติในป่าตั งแต่ประสูติจนกระทั่งปรินิพพาน ดังนั นเราจึงพยายามท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธองค์ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ป่า โดยการศึกษาจากพุทธประวัติ แม้ว่าความสัมพันธ์ที่พระองค์มีกับป่าและ
ธรรมชาตินี  จะเป็นไปเพ่ือการแสวงหาโมกขธรรมก็ตาม แต่ความนิยมชมชอบในธรรมชาติป่านั นก็ยากที่จะหาผู้ใดเทียบพระองค์
ได ้



๑๕๑๘ 

 จากการศึกษาในพุทธประวัติ จะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้ป่าไม้มาตลอด กล่าวคือ พระพุทธเจ้า
ทั งประสูติและปรินิพพานใต้ต้นสาละ นอกจากนั นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ได้ต้นโพธิ์ และการแสดงปฐมเทศนา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในพุทธประวัติก็เกิดขึ นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม ้
 แม้แต่ยามปกติ ในพระชนม์ชีพของพระองค์ พระพุทธองค์ก็เสด็จจาริกไปในท้องถิ่นตามหัวเมืองต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 
และในการจาริกนั นพระองค์ก็ต้องทรงเดินทางผ่านป่าเป็นประจ า แล้วก็ชอบปลีกพระองค์ไปประทับอยู่ในป่าเป็นระยะ ๆ ชีวิต
ของพระองค์จึงอยู่ในป่ามากทีเดียวเพราะฉะนั นชื่อป่าต่าง ๆ มีมากในพุทธประวัติ เช่น ป่ามหาวัน ป่าอัญชนวัน ป่าอัมพาฎลวัน 
ป่ารักขิตวัน เป็นต้น ชื่อวัดต่าง ๆ ก็มีชื่อลงท้ายด้วย “วัน” ซึ่งแปลว่า “ป่า” เช่น วัดเชตวัน (วัดป่าเจ้าเจตหรือวัดสวนเจ้าเชต” 
วัดเวฬุวัน (วัดป่าไผ่) วัดปาวาริกันพวัน วัดอัมพวัน ฯลฯ แสดงว่าวัดเหล่านั นเป็น “ป่า” ทั งนั น เราจึงถือว่า ป่ามีส่วนส าคัญใน
ชีวิตของพระพุทธเจ้าเอง และในประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา11 
 ในปาสราสิสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าให้ภิกษุทั งหลายฟังว่า พระองคท์รงแสวงหาสถานที่สงบสงัดส าหรับเป็นที่บ าเพ็ญ
เพียรเพ่ือโพธิญาณ ซึ่งได้มีการปรารภถึงธรรมชาติว่า“ภิกษุทั งหลาย เรานั นแสวงหาอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอัน
ประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอ่ืนยิ่งกว่าเมื่อจาริกไปในเคว้นมคธโดยล าดับ  ได้ไปถึงต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นภูมิ
ประเทศท่ีน่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจ มีแม่น  าไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน  าสะอาดี น่ารื่นรมย์มีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึง
คิดว่า “ภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่าเพลินเพลินใจ มีแม่น  าไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน  าสะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคาม
อยู่โดยรอบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบ าเพ็ญเพียร” เราจึงนั่ง ณ ที่นั่นด้วยคิดว่า “ที่นี่เหมาะแก่การ
บ าเพ็ญเพียร”12 
 พุทธพจน์นี จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าเองก็ยินดีที่จะทรงแสวงหาสถานที่ที่ธรรมชาติแวดล้อมสวยงามรื่นรมย์ไปด้วยป่าไม้ 
ทรงเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่งดงาม มีผลเกื อกูลต่อความคิดจิตใจ และเป็นเครื่องช่วยในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เข้าถึงธรรม 
 ในมหาสีหนาทสูตร ได้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ดังพุทธพจน์ที่ตรัสแก่พระสารีบุตรว่า 

“บรรดาพรหมจารย์มีองค์ ๔ นั น พรหมจรรย์ในการประพฤติสงัดของเราดังนี  คือ เรานั นอาศัยชายป่าแห่งใดแห่ง
หนึ่งอยู่ เมื่อใดเราได้พบคนเลี ยงโค คนเลี ยงปศุสัตว์ คนหาบหญ้าคนหาฟืน หรือคนท างานในป่า เมื่อนั นเราเดิน
หนีจากป่าหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่ง จากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่ง จากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีก
แห่งหนึ่ง จากที่ดินแห่งหนึ่งไปยังที่ดินอีกแห่งหนึ่ง ข้อนั นเพราะเหตุไร เพราะเราคิดว่า “คนเหล่านั นอย่าได้พบ
เรา และเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั นเลย”13 

 และทรงแสดงถึงประโยชน์ของป่าที่มีต่อภิกษุ คือช่วยขจัดความหวาดกลัวให้หายไปได้ดังข้อความตอนหนึ่งในมหาสี
หนาทสูตรว่า 

 “เรานั นเข้าอาศัยแนวป่าน่ากลัวแห่งใดแห่งนึ่งอยู่ ที่ว่าน่ากลัวนั น เพราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพรึงกลัว ผู้ใดผู้หนึ่ง
ซึ่งยังมีราคะเข้าไปยังแนวป่านั น โดยมากย่อมขนพองสยองเรานั นอยู่ที่กลางแจ้งตลอดทั งคืน ในราตรีที่หนาว
เหน็บ ซึ่งอยู่ระหว่างเดือน ๓ ต่อเดือน ๔ เป็นช่วงเวลาที่หิมะตกเห็นปานนั น แต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางวัน ใน
เดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวัน แต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืน คาถาน่าอัศจรรย์นี เราไม่
เคยได้ยินมาก่อนปรารถนาแก่เราว่า“มุนีผู้เสนาะแสวงหาความหมดจดอาบแดด อาบน  าค้างเปลือยกายทั งมิได้ผิง
ไฟ อยู่คนเดียว ในห่าที่น่ากลัว”14 

 พระพุทธพจน์ในพระสูตรต่าง ๆ ดังกล่าวมาบางส่วน ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงมีบทบาทที่ส าคัญและ
เด่นชัดในการชี น าให้ชาวพุทธมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติป่า  ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงเป็นสื่อบุคคลที่มีคุณภาพยิ่งในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เห็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมจึงอยู่ป่า 15 ได้จากพระพุทธพจน์ดังนี  

                                                           

 11 พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ). คนไทยกับป่า,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๗), หน้า ๓๓. 
 12 ม.มู.(ไทย )๑๒/๒๗๒/๓๐๓-๓๐๔. 
 13 ม.มุ (ไทย )๑๒/๑๔๖/๑๖๐. 
 14 ม.มุ (ไทย )๑๒/๑๔๖/๑๖๐. 
 15 วิ.ป. (ไทย)๘/๙๘๑/๓๑๑. 



๑๕๑๙ 

 ภิกษุพุทธบุตรมีความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกับธรรมชาติมาช้านานตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงประสงค์
ไม่ให้ภิกษุเบียดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การที่มีพุทธบัญญัติเพ่ือป้องกันไม่ให้ภิกษุเอาเปรียบ
ธรรมชาติมีปรากฏในพระวินัยปิฎกอยู่หลายแห่ง บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการที่ภิกษุตัดต้นไม้เพ่ือต้องการสร้างกุฏิ วิหาร บ้างก็มี
มูลเหตุมาจากการเหยียบย่ านาข้าว บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการท าที่ขัดกับความเชื่อของประชาชนบ้างก็มีมูลเหตุมาจากการตัด
ต้นไม้ท าเครื่องใช้ไม้สอย บางอย่างทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุใช้พันธุ์ไม้ ป่าไม้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เหล่านี 
ล้วนเป็นพื นฐานแห่งการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภิกษุกับพันธุ์ไม้16 และประชาชนทั่วไป 
 มูลเหตุแห่งพุทธบัญญัติที่ห้ามตัดต้นไม้ ท าลายพันธุ์ไม้ มีปรากฏหลายสาเหตุด้วยกันเช่นสิกาขาบทที่ ๗ แห่งสังฆาทิเสส 
กล่าวถึงการสร้างวิหารใหญ่ของคหบดีผู้เป็นโยมอุปัฏฐากพระฉันนะ ให้ท่านแสดงที่ชอบใจจะได้สร้างวิหารถวาย ท่านก าหนด
สถานที่แล้วให้คนปราบพื นที่โดยการให้ตัดต้นไม้ที่ประชาชนในท้องถิ่นนับถือมากอันเป็นการสร้างให้เกิดความสะเทือนใจเป็น
อย่างมาก ประชาชนพากันติเตียนดูหมิ่นท่าน พระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงต าหนิและมีพุทธบัญญัติไว้ว่า 

 “อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตน ต้องน าภิกษุสงฆ์ไปแสดงที่ภิกษุสงฆ์นั นต้องแสดงที่อัน
ไม่มีผู้ใดจองไว้อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ในที่อันมีผู้ใดจองไว้อันหาชานรอบไม่ได้หรือไม่น าภิกษุ
สงฆ์ไปเพื่อแสดงที่ไซร้ ต้องอาบัติสังฆิทิเสส”17 

บทสรุป   
 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า  
พระสงฆ์มีส่วนร่วม  และส่วนช่วย  และข้อห้ามเกี่ยวกับป่าไม้ทั งสิ น  ดังนั นพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ป่าไม้  ซึ่งหลักพระวินัยและ
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเป็นการเน้นย  าให้พระสงฆ์มองเห็นสาระส าคัญของพระวินัยแต่ละข้อและประวัติความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้  ให้พระสงฆ์ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องประยุกต์พระวินัยและประวัติ
ความเป็นมาของพระพุทธศาสนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดยเน้นให้ศึกษาปริบทของ
สังคมสมัยพุทธกาลแล้วน ามาเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนใช้ชีวิตอยู่กับป่าไม้ ไม่
ท าลายระบบนิเวศวิทยา ทั งยังบัญญัติพระวินัยให้เกื อกูลต่อป่าไมแ้ม้ประชาชนเองต่างก็มองเห็นความส าคัญของป่าไม้  ถึงกับเชื่อ
ว่าแผ่นดินและต้นไม้มีชีวิต ใครท าลายจะต้องถูกครหาหรือถูกลงโทษ ปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายอย่างย่อยยับจนเกิดวิกฤตการณ์
สภาวะแวดล้อมเป็นพิษท่ัวโลก ท าให้กลุ่มนักอนุรักษ์ป่าไมต้้องรีบออกมารณรงค์เรื่องนี เป็นการใหญ่ 

 จากการการศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาได้พบความจริงอย่างหนึ่ง คือชีวิตทุกชีวิตของสัตว์โลกต้องด าเนินไปอย่าง
เกื อกูลและสอดคล้องกับป่าไม้และธรรมชาติ และมีแนวทางในการที่จะให้พระสงฆ์ในปัจจุบันช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ พอสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี  

 ๑) พระสงฆ์ควรศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพระวินัยให้เข้าใจถึงพุทธประสงค์อย่างแท้จริง แล้ว
น ามาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษป์่าไม้ให้เป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ น 

 ๒) พระสงฆ์ควรจัดท าแผนอนุรักษ์ป่าไม้ โดยประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั ง
ไว้ เพราะที่ผ่านมา พระสงฆ์กับภาครัฐต่างฝ่ายต่างท าไม่ประสานการท างาน จนบางครั งภาครัฐไม่เข้าใจการท างานของพระสงฆ์ 
ท าให้เกิดปัญหาขึ น  

 ๓) พระสงฆ์ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา ชี แจงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจ เพ่ือจะได้ช่วยกันทั งสองฝ่าย 

                                                           

 16 วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๑๘/๒๐๒. 
 17 วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๑๘/๒๐๒.,๑/๕๒๓/๓๕๘. 



๑๕๒๐ 

 ๔) พระสงฆ์ควรประยุกต์หลักประวัติพระพุทธศาสนาและพระวินัยเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ให้สอดคล้องกับธรรมะเป็นไป
ในแนวเดียวกับธรรมะ เพราะในอดีตกาล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยแก่พระสงฆ์ก็เพ่ือให้เป็นระเบียบส าหรับฝึกกายวาจา
ให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม เพ่ือน าให้เข้าถึงธรรม เป็นการจัดระเบียบชีวิตให้พัฒนายิ่งขึ น 

 ๕) รัฐบาลควรเอาใจใส่ดูแลอ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ อาจจัดเจ้าหน้าที่ให้ไปอบรมพระสงฆ์
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาให้ทันสมัย 

 ๖) รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนา นักอนุรักษ์ โดยการประกาศเกียรติคุณเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่
สังคม 

 หากพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ ศึกษาและเข้าใจประวัติพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ประยุกต์ประวัติ
พระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมะ และภาครัฐก็ให้ความร่วมมือประสานงาน 
อ านวยความสะดวกด าเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยดีแล้ว ก็เชื่อได้ว่า ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพระวินัย  ก็ยังมี
คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกสืบไป 
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๑๕๒๑ 

 

การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนอุทาน อุทิศธรรมวิทยา” 

พระครูอุทิศธรรมพินัย 

หน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี 

บทคัดย่อ 

ปัจจัยส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน คือ กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหำรระบบกำรศึกษำในโรงเรียนจึงต้องมียุทธศำสตร์ มีวิสัยทัศน์   มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงสิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญและเป็นสิ่งที่จะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้  

โรงเรียนอุทำนอุทิศธรรมวิทยำ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ อบรมสั่งสอนนักเรียนที่เป็นเพศ
บรรพชิต พระภิกษุสำมเณรซึ่งจัดตั้งขึ้นในวัดหนองขุนชำติ อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี โรงเรียนอุทำนอุทิศธรรมวิทยำได้
บริหำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้น โดยก ำหนดให้เป็นองค์ควำมรู้ที่จะเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรแสวงหำควำมรู้ใน
ควำมเป็นมนุษย์ สร้ำงศักยภำพในกำรคิดและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้วยกำร  บูรณำกำรศำสนำเข้ำกับทำงโลกทุกกลุ่มสำระ มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์มิติสังคมของผู้เรียน ติดตำมแก้ปัญหำ วิเครำะห์วำงแผนกำรจัดกำรภำยในโรงเรียน
เพ่ือกำรพัฒนำทั้งระบบเพ่ือควำมยั่งยืนและจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

บทควำมนี้ผู้เขียนจึงได้น ำเสนอกำรบริหำรกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอุทำนอุทิศธรรมวิทยำ ที่มีกำรจัด
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มำเป็นระยะเวลำนำนและยังคงมีพระภิกษุสำมเณรเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีพระอุทัยธรรมนุวัตร เจ้ำอำวำสวัดหนองขุนชำติเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ซึ่งท่ำนถือได้ว่ำ
เป็นศำสนบุคคลที่เสียสละเพ่ือโรงเรียนมำโดยตลอด ด้วยควำมเมตตำ  ปรำรถนำที่จะส่งเสริมลูกหลำนชำวบ้ำนทั่วไปให้ ได้รับ
กำรศึกษำที่ดี ด้วยควำมอดทนเป็นอย่ำงสูง สู้กับอุปสรรคปัญหำต่ำง ๆ จนประสบควำมส ำเร็จ มำจนถึงทุกวันนี้  

ค าส าคัญ : การบริหารการศึกษา , โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

Abstract 

The key factor in enhancing learning in schools is to have an effective management system. And 
participation in the school education system, so administrators must have a strategic vision, a plan for 
managing the system. These phones are the factors that are important and that are what makes 
management education to achieve the goals set. 

The Utan Utis Dhammavidaya School is the atgeneral education division in Phrapariyattidhamma school. 
Students are Monks and novice, which was established in Wat Nong Khun Chat, Nong Chang district of Uthai 
Thani. Exclaimed school devoted to science fair management curriculum of basic education up. By the 
knowledge that will strengthen the basic knowledge in humanity. Building capacity for thinking and learning 
standards by. Integration into the world, all religious groups. Managed systematically. An analysis of the 
social dimension of the students. Tracking solutions Analysis, planning, management development, both 
within the school system for teaching sustainability and efficiency. 



๑๕๒๒ 

 

This author proposes education administration Scripture School. The Utan Utis Dhammavidaya School 
Managed study Scripture. Department of Education For a long time and there is still a novice and monk to 
study continued, with Phra Uthaidhammanuwat. Abbot of Wat nong Khun Chat an important role in the 
management of schools. This is regarded as a religious person who has always sacrificed for the school. 
With kindness Desire to encourage villagers to get their children a good education. With patience is highly 
Against various obstacles until success to this day. 

Key word : Education management , Phrapariyattidhamma school 

๑. บทน า 

การศึกษาพระปริยัติธรรมในอดีต เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการ
จัดการเรียนการสอนในวัดเท่านั้นมิได้จัดในรูปแบบของโรงเรียน  จนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์ทรงโปรดฯ ให้มีการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ์เข้าสู่ระบบโรงเรียนเป็นครั้งแรก  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ การศึกษาพระปริยัติธรรมได้ถูกจ าแนกออกเป็นสี่ประเภท คือ การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม การศึ กษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์  

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จุดประสงค์เพ่ือให้การศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งการจัดการศึกษาจะเป็นรูปแบบของการเรียนพระปริยัติธรรมควบคู่ไปกับวิชาสามัญทางโลก ซึ่งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม อุทานอุทิศธรรมวิทยา ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีพระอุทัยธรรมานุวัตร 
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้จัดการ   

บทความนี้ผู้เขียนจึงได้น าเสนอการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ที่มีการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาเป็นระยะเวลานานและยังคงมีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในหลาย ๆ ที่มีการยุบหรือเลิกกิจการไปแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต่อไป 

 

๒. การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ๒.๑ การบริหารการศึกษา 

 การบริหาร เป็นกระบวนการทางสังคม(Social  Process) ซึ่งผู้บริหารจะต้องด าเนินงานให้สอดคลองกับความต้องการ
ของสมาชิกในสังกัด การศึกษาเรื่องการบริหารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์มีการสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบ
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นมุ่งหวังเพ่ือความสงบสุขในสังคมที่ตนสังกัดอยู่ การบริหารจึงเติบโตควบคูมากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็น



๑๕๒๓ 

 

สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันไดอย่างผาสุก1 อาจจะกล่าวได้ว่า การบริหารคือการจัดการในทุกเรื่องเพ่ือให้ได้ตาม
เป้าหมายหรือตามนโยบายที่มีการวางเอาไว้ และหากจะกล่าวเจาะจงที่การบริหารการศึกษา ก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบริหารการศึกษา เช่น  “ภาระหน้าที่ของผู้น าของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นตัวคนและวัตถุ 
สามารถประสานเข้าด้วยกันเพ่ือร่วมกันท างานเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพได และขณะเดียวกันก็ต้องจัดการน าองค์การให้
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกไดอย่างดีที่สุดด้วย” 2 “การควบคุมและการบริหารขึ้นไปเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในด้านบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีภายใต้สภาพการทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การปกครองที่เป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ”3 ซึ่งผู้เขียนสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือการบริหารจัดการซึ่ง
กระท าโดยผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือท าให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน   
 การบริหารการศึกษามีกระบวนการอันเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารน าไปใช้ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ โดย
กระบวนการเหล่านั้นก็คือหลักการในการบริหารต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ เช่น หลักการของเดมมิ่ง 4 ที่เรียกว่า PDCA  อัน
ประกอบไปด้วย 
 ๑.  การวางแผน (Plan) การด าเนินการใดๆตองมีการวางแผน ครูต้องมีการวางแผนการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องมี
การวางแผนการบริหารการศึกษา การวางแผนขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริหารระดับใด หากเป็นผู้บริหารระดับหน่วยบังคับ
บัญชาของโรงเรียน ก็ต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน หากเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องวางแผนการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอนการวางแผน ตองมีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้แผนที่วางไวสมบูรณและดี
ที่สุด ถาการวางแผนดี มีประสิทธิภาพแลวจะท าให้การด าเนินกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว 

๒. การปฏิบัติ (DO) เมื่อวางแผนเสร็จแล้วต้องน าแผนไปสูการปฏิบัติ โดยด าเนินการตามแผนที่ไดวางไว ไม่ใช่วางแผน
ไวอีกอย่าง แต่ไปท าอีกอย่าง เช่น ครูวางแผนการเรียนการสอนเพียงเป็นการท าหน้าที่เพ่ือส่งให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจเป็น
หลักฐานว่าไดท าหนา้ที่ของความเป็นครูครบแลว แต่เวลาสอนกับสอนอีกอย่าง ไมสอนตามแผนที่วางไว ก็จะไมประสบผลส าเร็จ 

๓. ตรวจสอบ (Check) ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อยู่นั้น ตองมีการตรวจสอบหรือประเมินควบคูกันไป เพ่ือ
วิเคราะห์ผลว่าประสบผลส าเร็จหรือไม หรือยังมีปัญหาข้อบกพร่องอย่างไร 

๔. การปรับปรุงแกไข (Action) เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค ตองวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
หรือหากประสบผลส าเร็จก็วางแผนปรับปรุงให้ไดผลดียิ่งขึน้เรื่อยๆ 

เห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาที่จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ จะต้องมีหลักการบริหารที่ดีทั้งในส่วนของการวางแผน
งาน การจัดองค์กร การน าไปปฏิบัติ และที่จะขาดไม่ได้คือการตรวจสอบหรือการติดตามประเมินผล ซึ่งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าที่ท ามา
มีข้อผิดพลาดหรือไม่ มีปัจจัยอะไรที่ท าให้ประสบความส าเร็จ รวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด อันจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการบริหารการศึกษาในอนาคต 

                                           
1 สมพงษ์  เกษมสิน, การบริงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หน้า ๔. 
2 ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๓. 
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๑๕๒๔ 

 

๒.๒ ความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ในสังคมไทยนั้น การบวชเณรและพระเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและการไต่เต้าทางอาชีพ
ของคนจนในชนบทจ านวนมาก ที่ไมมีโอกาสรับการศึกษา และประเพณีการบวชเรียนซึ่งมีความหมายว่า บวชคูกับเรียน เมื่อบวช
ก็ต้องเรียน หรือท่ีบวชก็เพ่ือเรียน5 รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทุกฉบับ มิไดกล่าวถึงการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไวเป็นส่วนเฉพาะต่างหากจากการศึกษาของประชาชน ดังนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
แห่งชาติและใช้หลักการในการจัดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ด้วย  

การศึกษาสงฆ์ หมายถึง สิ่งที่พระภิกษุสามเณรต้องเล่าเรียนท าความเข้าใจ สวนคณะสงฆ์ หมายถึง บรรดาพระภิกษุที่
ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากอุปัชฌาย์ การศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่ภิกษุสามเณร โดยคณะกรรมการ
ศึกษาของคณะสงฆ์และสภามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลัก
โดยมี วัตถุประสงค์ส าคัญคือ ปองกันมิให้ เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก ซึ่งปัจจุบัน
ประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

๑.  หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี ๓ ระดับ ไดแกนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก 
๒.  หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี ๘  ระดับ ไดแก ประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๔-๕-๖-๗- ๘-๙  
๓. หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ไดแก พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย และศา

สตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชทยาลัย  
๔. หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาทั้งตอน ต้นและตอนปลาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรทั้ง ๔ ประเภทสามารถจ าแนกไดเป็น ๒ กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา 

ไดแก หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จัดเป็น การศึกษาปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๒ เป็น
หลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาร่วมกับวิชาสามัญอ่ืน ๆ ไดแก หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์และหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญจัดเป็น การศึกษาพระปริยัติธรรมประยุกต์6  

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ นั้น เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐ
ก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา และบาลีสามัญ
ศึกษาส านักเรียนวัด กล่าวคือ ภายหลังจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และพ.ศ. ๑๔๘๙ ตามล าดับ ได
เจริญก้าวหนามากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดจัดแผนกมัธยมขึ้นมาเรียกว่า โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ก าหนดให้มีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่ส าเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ ต่อมาเมื่อโรงเรียนบาลี
มัธยมศึกษานี้ไดแพรขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแหง มีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษา

                                           
5 พระพรหมคุณณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ์ :  ปัญหาที่รอทางออก, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีม

ทอง. ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
6 สมปอง  มากแจ้ง , รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒), หน้า ๒ – ๔. 



๑๕๒๕ 

 

จึงไดก าหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ ใหม่ว่า โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรีและ
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบกระทรวง ให้โรงเรียนบาลีวิสามัญส านักเรียนวัดนี้ เปิดท าการสอนสมทบในชั้นตัวประโยค 
คือ ชั้นประถมปีที่  ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ไดตั้งแต่ปพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา และเมื่อสอบไดแล้วก็ยังจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึง
แพรหลายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จนท าให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะถูกละเลยไป 
เพราะภิกษุและสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ตองละท้ิงการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แต่ทางการคณะสงฆ์ก็
ยังพิจารณาเห็นความจ าเป็นของการศึกษาวิชาการทางโลกอยู่ ดังนั้นแม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย ฟน ชุตินฺธโร) จึงได ตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่มีวิชาบาลี 
วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่าบาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศน์ศึกษา และไดประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ พรอมกับได
ยกเลิกระเบียบของคณะสงฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา ส านักเรียนวัดเสีย และก าหนดให้พระภิกษุ
สามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆ์ไดจัดขึ้นใหม่ แต่การณปรากฏต่อมาว่า การตั้งส านักเรียนตามแบบโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลีใหม่มีน้อย สาเหตุที่มีผู้นิยมเรียนน้อย เพราะพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ยังพอใจที่จะเรียน โดยไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่  ดังนั้น นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว จึงไดพากันเข้าชื่อกันเป็นนักเรียนโรงเรียน
ราษฎรของวัด ซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สมัครสอบเทียบบ้าง เข้าเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้าง ท าให้การศึกษาของ
คณะสงฆ์ในช่วงระยะนั้นเกิดความสับสนเป็นอันมาก ขณะเดียวกันไดมีผู้แทนราษฎรไดยื่นเรื่องราวขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการสอบสมทบในชั้นตัวประโยคให้แกพระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไดพิจารณาลง
ความเห็นรว่มกันว่า จะตั้งโรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรม และ
วิชาสามัญศึกษาควบคูกันไป โดยไมมีการสอบสมทบ แต่ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของ
สมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) วา “การศึกษาทางโลกเจริญ
ก้าวหนามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จ าเป็นต้องอนุวัตไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก
บ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ศึกษาไดมีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชนไดทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป”7   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะให้เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรู ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อ
พระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิกขาไปแลว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ของรัฐได หรือเขา้รับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่ตนเอง และบา้นเมืองสืบต่อไป 

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ซึ่งเป็นการศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่เปิดท าการสอนเฉพาะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  มีปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของวัด  ได้แก่  สถานที่ตั้ง  ความ

                                           
7 มาณพ  พลไพรินทร์, หลักการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๓๕), หน้า ๓. 



๑๕๒๖ 

 

ร่วมมือของชุมชน   และความสามารถของเจ้าอาวาสหรือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  ถูกจัดประเภทเป็นการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในความดูแลของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท าให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารจัดการไม่ทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกัน ด้วยความขาดแคลนทุกด้านท าให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  หรือเจ้าอาวาสต้องใช้
ความสามารถอย่างสูงยิ่งในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากร ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ฯ         จึงโดดเด่นทุกองค์ประกอบตั้งแต่ยุทธศาสตร์การจัดหาตัวป้อน    ยุทธศาสตร์การดูแลตัวป้อน  ยุทธศาสตร์การ
จัดการการกระบวนการผลิต  จนถึงยุทธศาสตร์การจัดการผลิต  ส่วนรูปแบบและยุทธศาสตร์การบูรณาการการศาสนากับ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ   ประกอบด้วยการบูรณาการโดยการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรสามัญศึกษา  
นักธรรม  และบาลีศึกษา  การบูรณาการเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนั้น  ความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  จึงเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านคือชุมชน  กับวัด  ในฐานะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและโรงเรียนในฐานะเป็นแหล่งความรู้ 

แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ในระดับนโยบาย ประกอบด้วย 
 ด้านรูปแบบ  สนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  เป็นโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพระภิกษุและ

สามเณร  ในความดูแลของคณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเขตพ้ืนที่ การศึกษา  เพ่ือเข้าสู่ระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑.  ก าหนดให้ผู้บริหาร  และบุคลากรของโรงเรียนเป็นบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  โดยมีฆราวาสและชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เท่าเทียมโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทอ่ืน ๆ 

 ๓. ส่งเสริมให้ใช้หลักการ  ๓  ประสาน  บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร)  ในการจัดการศึกษา 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับพระภิกษุ

สามเณร  จัดเป็นการศาสนศึกษาตามภารกิจ  ๖  ด้านที่วัดต้องปฏิบัติ  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  
สามารถแยกได้ดังนี้ 

 ประเภทภารกิจ    : ด้านการศาสนศึกษา 
ประเภทการศึกษา   : การศึกษาสงฆ ์
คุณสมบัติผู้เรียน   : ภิกษุ / สามเณร 
ระดับชั้นที่สอน    : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตร  : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัด   : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
งบประมาณ  : เงินอุดหนุนบางส่วนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
การบริหารจัดการ   : คณะสงฆ์บริหารจัดการตามข้อก าหนดและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์  

พ. ศ. ๒๕๔๒ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ เป็นการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรท าให้ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ  ต้องเจียด

จ่ายจากงบประมาณส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไม่ได้จัดสรรโดยตรงจากรัฐบาล  เนื่องจากการศึกษาของพระภิกษุและ
สามเณรถูกแยกออกมาจากการศึกษาปวงชน  การได้รับงบประมาณจึงไม่เต็มที่ ท าให้เป็นภาระแก่คณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ต้องพยายามหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการด าเนินการให้พอเพียง 



๑๕๒๗ 

 

ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งของการถูกจัดเป็นการศึกษาสงฆ์คือท าให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ขาดการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาการและเทคนิควิธีการสอน  การบริหารการจัดการและการประเมินผล  เนื่องจากไม่ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการอบรม  หรือสัมมนา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นฆราวาสในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอนระดับเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางความขาดแคลนและข้อจ ากัดนานัปการ  คณะสงฆ์ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษาทุกภูมิภาคได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส  สามารถบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบของสงฆ์ได้ประสบ
ความส าเร็จโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่หลากหลายและรูปแบบกระบวนการต่าง ๆ กัน 

๓. การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  อุทานอุทิศธรรมวิทยา  แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ  วัดหนองขุนชาติ  ต าบลหนองสรวง  
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เดิมชื่อ “วัดหนองสรวง” โดยมีบ้านหนองสรวง อยู่ติดกับวัดทางด้านทิศตะวันตก  สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๓๖๔  โดยประมาณ  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ. ศ. ๒๕๓๘  ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  เมื่อ  พ. ศ. ๒๕๓๖ 
 พระอุทัยธรรมนุวัตร เจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในวัดหนองขุนชาติ  ผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาสในอดีต คือ พระครูอุทานธรรมนิเทศ (ศุข)    พระครูอุทิศธรรมวินัย (สือ)  และพระครู
อุทิศธรรมวินัย (ตุ้ม) และพระอุทัยธรรมานุวัตร รูปที่ ๗  เป็นส่วนมาก 
 การจัดการศึกษาภายในวัดมี  ๕  รูปแบบ คือ 
 ๑.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 ๒.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 ๓.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 ๔.หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด) 
 ๕.หลักสูตรอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔  อนุญาตให้พระอุทัยธรร
มานุวัตร  เป็นผู้จัดการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
 ๑.  เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้ามาบรรพชา  อุปสมบท  ได้มีโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๒. ขยายการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร  ลดการหลั่งไหลเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร 
 ๓. เสริมสร้างศาสนทายาท  เพื่อให้สืบทอดพระพุทธศาสนา  เมื่อลาสิกขาก็สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็น
คนที่มีคุณภาพในสังคม 
 ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ  และยกระดับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร  ในอันจะเป็นพ้ืนฐานการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๕. เพ่ืออนุเคราะห์  สงเคราะห์  ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ที่รัฐบาลไม่สามารถจัดให้ได้อย่างทั่วถึง 
  บุคลากร   ครู-อาจารย์  ทั้งหมด  ๑๘ รูป / คน 
  แยกตามสายงาน   ฝ่ายบริหาร  ๒ รูป      
  แยกตามต าแหน่ง   ผู้อ านวยการ ๑ รูป     ครูผู้สอน  ๑๖  รูป / คน 
  แยกตามวุฒิ   ปริญญาเอก  ๑  รูป  ปริญญาโท  ๒ รูป / คน  ปริญญาตรี  ๑๓  รูป / คน 



๑๕๒๘ 

 

  นักการภารโรง   -ไม่มี- 
 สภาพของนักเรียน  ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวฐานะยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา  มีปัญหาทางสังคม 
ไม่มีระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เกิดจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกติดยาเสพติด  บิดามารดาไปท างานต่างถิ่นขาด
ผู้ดูแล เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนทางโลก 
 ที่มาของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากรัฐผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
อีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา 

 การบูรณาการศาสนากับการศึกษา 
โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  ได้จัดท าสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น คือ หลักสูตรของวิชาภาษาบาลีใช้ใน

โรงเรียน  ทั้งนี้เพราะภาษาบาลีจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  ก าหนดให้
เป็นองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือการใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ในความเป็น
มนุษย์ สร้างศักยภาพในการคิดและมาตรฐานการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  และก าหนดให้เรียนภาษาบาลีทุกช่วงชั้น ซึ่งได้มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยในกลุ่มภาษาไทย น า
ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนสุภาษิตและอ่ืน ๆ เข้ามาบูรณาการ  คณิตศาสตร์ น าเอาการค านวณพุทธศักราช 
การนับเวลาทางพระพุทธศาสนาและอ่ืน ๆ เข้ามาบูรณาการ  วิทยาศาสตร์ น าหลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ ๔  กับการ
แก้ปัญหาอ่ืน ๆ เข้ามาบูรณาการ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม น าหลักประชาธิปไตย (อปริหานิยธรรม ๗)  น.ธ.ตรี-โท-เอก 
อ่ืน ๆ  เข้ามาบูรณาการ สุขศึกษาน าเอาโยคะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีน าเอาสหกรณ์  (หลักการของสามัคคีธรรม)  
ส่งเสริมช่างฝีมืออาชีพเข้ามาบูรณาการ  ภาษาต่างประเทศน าเอาธรรมวิภาค  ภาษาอังกฤษ  ภาษาบาลี  การเผยแผ่  กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียนน าเอาการอ่านวาทศิลป์  ค่ายพุทธธรรม  มาบูรณาการครบทุกกลุ่มสาระไว้ในหลักสูตร 

สภาพปัญหาในด้านการบริหารจัดการและนักเรียน 
วัดต้องจ่ายนิตยภัติหรือค่าตอบแทนให้กับครูผู้สอนเป็นจ านวนมาก งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ  นักเรียนขาด

แรงจูงใจที่จะเรียนภาษาบาลี  คือ เรียนพอเข้าใจเท่านั้น แต่ผลการสอบไม่ได้อยู่ในระดับที่พึงประสงค์  ซึ่งมีครูแผนกธรรม ๔ รูป  
แผนกบาลี ๔ รูป  มีนักเรียนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี จ านวน  ๗๙  รูป ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวฐานะ
ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา  นักเรียนขาดความรับผิดชอบ สร้างปัญหาสังคม ไม่มีระเบียบวินัย อันเกิดจา กสภาพ
ครอบครัวแตกแยก  บิดามารดาท างาน      ต่างถิน่ท าให้นักเรียนขาดผู้ดูแล  เป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียน
ทางโลก 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา 
๑. อาคารเรียนเพียงพอส าหรับพระภิกษุและสามเณรจากวัดอื่นที่จะเข้ามาอาศัยเรียน   
๒. เจ้าอาวาสมีศักยภาพในการแสวงหาทุนทรัพย์มาใช้เพ่ือการศึกษาเล่าเรียนและค่าภัตตาหารของพระภิกษุ สามเณร  

และมีมูลนิธิบริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรทุกปี 
๓. มีบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอ่ืนเข้ามาช่วยเป็นครูสอนในโรงเรียน เนื่องจากได้ค่าตอบแทนค่อนข้างต่ า 

แต่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. มีโครงสร้างการบริหารชัดเจนในด้านการกระจายความรับผิดชอบของบุคลากร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  วิสัยทัศน์
ในด้านการศึกษากว้างไกล   



๑๕๒๙ 

 

 ๕. มีระบบสารสนเทศในด้านข้อมูลที่ดีทั้งระบบเอกสารและคอมพิวเตอร์สามารถสืบค้นได้ง่ายและสะดวก 
 ๖. การบวชเรียนสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี  สามารถสรรหาเด็กท่ีมีใจใฝ่รักในด้านการศึกษาเล่าเรียนมาเป็นผู้ที่จะสืบศา
สนทายาทได้ 
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  
 ในการบริหารจัดการโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  ได้วางหลักไว้ดังนี้ 
 ๑. หลัก  ก  ข  ค  ง  ประกอบด้วย  โครงการ  วัสดุสิ่งของ  บุคลากร  และงบประมาณ  ทั้งสี่อย่างนี้ต้องสอดคล้อง
เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ๒. หลักคุณธรรม  ที่เห็นเด่นชัด คือ ความเสียสละ ที่ท่านได้เสียสละให้แก่โรงเรียน ท่านมีความเมตตา  ปรารถนาที่จะ
ส่งเสริมลูกหลานชาวบ้านทั่วไปให้ได้รับการศึกษาที่ดี  ท่านมีความอดทนเป็นอย่างสูง เมื่อพบ 
กับอุปสรรคนานัปการ  ท่านไม่ย่อท้อแต่สู้กับปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ   
 ๓. หลักการปกครอง  ท่านได้อบรมบุคลากรทั้งครูและนักเรียนให้มีจิตส านึกที่ดี  โดยมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ  เหมาะแก่
การน าไปปฏิบัติ   
 หลักการปกครองและการจัดการของท่านยังมีข้อปลีกย่อยอีกมาก แต่หลักส าคัญที่ต้องยึดถือ คือ   อิทธิบาท ๔ ซึ่งท่าน
ได้พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ชัดเจน ไว้ว่า การจะท าสิ่งใดก็ตาม  ถ้าเราพอใจ  แข็งใจ  ตั้งใจ   และท าด้วยความเต็มใจแล้ว  ย่อมประสบ
ความส าเร็จอย่างแน่นอน 
 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๑. การจัดหานักเรียน 
  ๑.๑ ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  โดยคณะครู-อาจารย์  เข้าไปในหมู่บ้านต่าง ๆ  แบบถึงตัวประชาชนและ
ผู้ปกครองนักเรียน 
  ๑.๒ ประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ  ปากต่อปาก  จากนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไป
แล้ว สู่ประชาชน  พี่น้อง  ญาติมิตร และผู้ที่สนใจ 
  ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านด้วยความช่วยเหลือของก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๑.๔ ประชาสัมพันธ์โดยการติดแผ่นป้ายประกาศ และแจกแผ่นพับ 
  ๑.๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๒. สวัสดิการนักเรียน 
  ๒.๑ มีที่พักส าหรับนักเรียนในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
  ๒.๒ มีสหกรณ์ร้านค้า  จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
  ๒.๓ บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
  ๒.๔ บริการห้องสมุด 
  ๒.๕ บริการห้องโสตทัศนศึกษา 
  ๒.๖  มีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนทุกปี 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดยจัดการเรียน
การสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เป็นผู้เห็น
ความส าคัญของศีลธรรม  วัฒนธรรม    สิ่งแวดล้อม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบตามหลักแห่ง



๑๕๓๐ 

 

อริยสัจ  ๔  อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  เป็นผู้มีระเบียบวินัย    มีความรับผิดชอบ  รู้จักหน้าที่ปฏิบัติตนให้เหมาะสม  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีศีล  สมาธิ  ปัญญา และการจัดกิจกรรม
ธรรมสัญจร  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  มุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าพูด  กล้าตัดสินใจ  กล้าท า  เป็น
การสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยสงบสุข 

 ปัญหาด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
 จุดอ่อนและจุดแข็งในโรงเรียนพระพุทธศาสนาหลายจุดเป็นสิ่งเดียวกัน  เช่น  มิติทางสังคมของนักเรียน  การบริหาร
หลักสูตร  เทคนิคการเรียนการสอน  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 มิติทางสังคมของนักเรียน 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยาก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนบวชเรียน  เพ่ือลดข้อจ ากัดด้านปัญหาทุนชีวิต  คือ นักเรียนมา
จากครอบครัวที่ยากจน  ผู้ปกครองมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  การบวชเรียนส่งผลให้นักเรียนมีที่อยู่อาศัยและมีอาหารบริโภคโดย
การอนุเคราะห์ของพุทธศาสนิกชน  นักเรียนทุกรูปเรียนฟรี  ค่าใช้จ่ายหลักในการบริหาร คือ ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ต้องรับการสนับสนุนจากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 การที่นักเรียนต้องบวชเรียนท าให้ขาดประสบการณ์ชีวิตที่คนทั่วไปพึงมีพึงเรียนรู้ตามวัยธรรมชาติ  ท าให้ขาดทักษะใน
การคิดเชื่อมโยงบทเรียนกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวันในหมวดวิ ชาสามัญ  เช่น ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์  นักเรียนมากกว่า  ๕๐  ของชั้นเรียน
ผ่านการประเมินระดับ  ๑  และระดับ  ๐  เพราะนักเรียนมีสติปัญญาปานกลางท าให้ไม่สามารถท างานที่ครูมอบหมายได้ส าเร็จ
และไม่เข้าใจในบทเรียน  อย่างไรก็ตาม  คะแนนการประเมินจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมาก เพราะนักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยความประพฤติที่มีบทลงโทษโดยการตักเตือน เฆี่ยนและตัดคะแนน ซึ่งเป็นการปกครอง
แบบจารีตเดิมขัดแย้งกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน  มีข้อน่าสังเกตว่าโรงเรียนได้ประมวลปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนไว้ดังนี้ 
 ๑. ความแตกต่างระหว่างตัวบุคคลของนักเรียนมีมากเกินไป 
 ๒. นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกันมาก 
 ๓. นักเรียนขาดความรับผิดชอบเพราะคิดว่าอยู่ในสมณเพศ 
 ๔. นักเรียนบางรูปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสมณสารูป 
 ๕. ทางโรงเรียนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้น้อยสามารถท าได้เต็มที่เฉพาะนักเรียนที่พักประจ าที่โรงเรียน
เท่านั้น 
 ปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  จัดสอนหลักสูตรหลัก  คือ  พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย วิสัยทัศน์ทางการศึกษาโรงเรียนก าหนดให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต ผลสัมฤทธิ์ในด้านปริมาณนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน แต่ควรสังเกตผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพของ นักเรียนมีคะแนนด้านจริยธรรมระดับดีมากและดี  ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
ในหมวดวิชาสามัญค่อนข้างต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเฉพาะหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
 ปัญหาด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 



๑๕๓๑ 

 

 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา    ได้น าระบบการเรียนการสอนของห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้ในการสอนบางหมวดวิชา  
เช่น  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และภาษาบาลี  การเรียนการสอนโดยระบบนี้มีส่วนท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีทางเลือก  
มีบรรยากาศการเรียนหลากหลาย อย่างไรก็ตาม สื่อและวิธีการสอนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ชุมชน  การเรียนการสอนนอกสถานที่โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งความรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเองโดยชุมชน เป็นสิ่งที่โรงเรียน
อุทานอุทิศธรรมวิทยาควรพัฒนา  นอกจากนี้  ห้องเรียนเฉพาะด้าน  เช่น  ห้องเรียนภาษา  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องโสต
ทัศนศึกษา  จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและใช้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น  โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากพ่ึงพาเงินบริจาค 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
 หากพิจารณาการบริหารจัดการของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ซึ่งประกอบด้วยตัวป้อนหรือวัตถุดิบ (Input)  ซึ่งใน
ที่นี้ ได้แก่  ครูและนักเรียน  กระบวนการผลิต  (Process)  ซึ่งได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิต  (Output)  
ซึ่งได้แก่  จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการจะมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การ
จัดหาตัวป้อน และยุทธศาสตร์การดูแลรักษาตัวป้อน รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกระบวนการผลิต  และ
ยุทธศาสตร์การจัดการผลผลิต  
 ยุทธศาสตร์การจัดหาตัวป้อน  โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ส่วนใหญ่ใช้วิธีบรรพชาสามเณร     ภาคฤดูร้อน  ด้วย
การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนผู้ส าเร็จชั้นประถมศึกษาในครอบครัวชนบทที่ขาดแคลนและขาดโอกาสทาง
การศึกษาให้ผู้ปกครองอนุญาตให้บวชเป็นสามเณร  เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาครู  ใช้
วิธีการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการ เช่น   ใช้วิธีสร้างครูสร้างคนหาคนที่ต้องการเป็นครูให้ไปเรียนในสาขาวิชาที่
ต้องการกลับมาเป็นครู  และเลือกนักเรียนที่เรียนดีและเก่งให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   จบแล้วกลับมาสอนตามสัญญาที่ตก
ลงไว้ ผลของการพัฒนาวิธีนี้ท าให้มีผู้สอนตรงตามวิชาที่ต้องการ สอนได้เต็มเวลา  นอกจากนั้น โรงเรียนยังให้ความเอาใจใส่ดูแล  
จัดฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ  และให้สวัสดิการแก่ครูเป็นขวัญและก าลังใจ 
 ยุทธศาสตร์การดูแลตัวป้อน โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา เนื่องจากสามเณรมาจากเกือบทุกภูมิภาค จึงต้องจัดหาที่
พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนระบบการปกครองดูแลเช่นเดียวกับการอยู่โรงเรียนประจ า แต่
เป็นโรงเรียนประจ าที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ดังนั้น โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จึงมี
ยุทธศาสตร์การดูแลตัวป้อนของโรงเรียนที่น่าสนใจดังนี้   
 ๑) โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จัดท าโครงการธรรมทายาท เพ่ือจัดหาสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ โดยจัดให้สามเณร
พร้อมพระพ่ีเลี้ยงไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดประจ าหมู่บ้านนั้น ๆ หรือตามวัดที่มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนใกล้วัด พระ
พ่ีเลี้ยงและสามเณรที่ไปพ านักอยู่ในวัดนั้น ๆ จะช่วยดูแลพัฒนาวัด  ประกอบศาสนกิจร่วมกับพระภิกษุสามเณรในวัดและ
พุทธศาสนิกชนใกล้วัด ด้วยวิธีนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน  ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนธรรม
อีกด้วย 
 ๒) โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  ส่วนใหญ่จะจัดปัจจัยค่ายานพาหนะ  ส าหรับสามเณรที่ไม่ได้พักอยู่ในวัดที่ตั้ง
โรงเรียน   
 ๓) การปกครองดูแลนักเรียน  ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  โดยจัดให้มีพระพ่ีเลี้ยงคอยดูแลอบรมให้
ค าปรึกษาแก่สามเณร 



๑๕๓๒ 

 

 ยุทธศาสตร์การจัดการกระบวนการผลิต  โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  มีปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนขาดแคลน และมีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดเทคนิควิธีสอน และขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอน  
แต่โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยาได้ด าเนินยุทธศาสตร์การจัดการกระบวนการผลิต  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา   
 ๒. การจ่ายค่าตอบแทนที่อัตราสูง  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการมาสอนใน
โรงเรียน 
 ๓. การสร้างเครือข่ายการศึกษากับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันการ -ศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิธีสอน การประเมินผล  ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
 ๔. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  เพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือกลับมาเป็นครูในโรงเรียนเดิมเป็นการเพ่ิม
จ านวนบุคลากรให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ 
 ๕. ให้รางวัลหรือทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีในวิชาต่าง ๆ  เพ่ือสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา 
 ๖. ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและห้องเรียนอัจฉริยะ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 ๗. มีการจัดการศึกษาหลายระดับในวัดเดียวกันตั้งแต่ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา โรงเรียนเอกชนการกุศล ท าให้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สามารถสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์การจัดการผลผลิต  เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  เป็นไปเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชนบท  ดังนั้น  เมื่อจบการศึกษานักเรียนจึงลาสิกขา  เพื่อศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเลี้ยง
ชีวิตในเพศฆราวาส ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคม     เนื่องจากบรรพชาเป็นสามเณรมาตั้งแต่เด็กไม่รู้จักการ
หาเงินเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพและทุนการศึกษา วัดจึงต้องช่วยเหลือดูแลอีกระยะหนึ่งโดยการให้ทุนเรียนในช่วงแรกจนกว่าจะ
หาทุนเรียนได้เอง ส่วนที่ไม่ได้เรียนวัดก็ต้องช่วยเหลือเรื่องฝึกอาชีพ   
 จากที่กล่าวมา การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา มียุทธศาสตร์ที่พอสรุปได้ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การจัดการตัวป้อน  (Input) 
  ครู  :   - ให้ทุนการศึกษานักเรียนในสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือมาเป็นครู 
   - ให้ทุนศิษย์เก่าศึกษาต่อ  เพ่ือกลับมาเป็นครู 
   - ให้ค่าตอบแทนครูตามอัตรา 
      นักเรียน :  - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
   - รับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามาบวชแล้วเรียนต่อ 
   - ส่งพระและนักเรียนรุ่นพ่ีไปประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์การดูแลตัวป้อน  (Input) 
  ครู  :   - หาสวัสดิการที่พัก –อาหาร 
   - จัดอบรมเป็นระยะ ๆ 
               นักเรียน  : - จัดหาที่พักอาศัยให้ 
   - จัดพาหนะรับ-ส่งจัดพระพ่ีเลี้ยงคอยดูแล / ปกครองแบบครอบครัว 

ยุทธศาสตร์การจัดการกระบวนการ  (Process) 



๑๕๓๓ 

 

  ๑. การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุน 
  ๒. การสร้างแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน 
  ๓.การสร้างเครือข่ายการศึกษากับโรงเรียนภาครัฐและเอกชนตลอดจน  สถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.การให้ทุนการศึกษาต่อเพ่ือสร้างครู 
  ๕.การให้รางวัลนักเรียนคะแนนดีเพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา 
  ๖.การจัดการศึกษาหลายระดับในวัดเดียวกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิต 
  ๗.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดการผลิต  (Output) 
  ๑.การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระยะแรกส าหรับผู้ศึกษาต่อ 
  ๒.การฝึกอาชีพส าหรับผู้ไม่ศึกษาต่อ 

๔. สรุป 
 ด้วยลักษณะการจัดการศึกษาที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา    มีการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย จัดเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์รวมในการ
พัฒนาตนเอง คือ มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์  สังคม  และสติปัญญา เป็นผู้มีศีลธรรม  มี
วัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบตามหลักแห่งอริยสัจ ๔ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึก รู้หน้าที่ปฏิบัติตนเหมาะสมสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แต่
ทั้งนี้โรงเรียนก็ยังขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างส่งเสริมพัฒนาให้ระบบการบริหาร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
สามารถบรรลุผลตามท่ีต้องการ โรงเรียนมีการบริหารเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต การบริหารจัดการต้องพ่ึงพาตนเอง และทุกภาค
ส่วน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเพ่ือบริหารในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ไดศาสนทายาทที่ดี มีความรู ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบด ารง
อยู่ในสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณร
เหล่านี้ลาสิกขาไปแลว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐ ตลอดจนสามารถเข้ารับราชการสร้างคุณงาม สืบประโยชน์
ให้แก่ตนเอง และประเทศชาติสืบไป 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ยากที่จะเริ่มลงมือคิดลงมือท ามากกว่า และถ้าใครยัง
ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนางาน มัวแต่คิดว่าท าไปก็เท่านั้น ผลงานเท่าเดิม หัวหน้าไม่เห็นความส าคัญ ฯลฯ ขอแนะน าให้คิดเสีย
ใหม่ว่าทุกครั้งที่เราพัฒนางานเหมือนกับการที่เรายืมงาน อุปกรณ์ เวลา และเครื่องมือต่างๆขององค์กรมาใช้ในการฝึกสมองของ
เราแบบที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ส าหรับผลงานที่ออกมาเป็นเพียง“ผลพลอยได้” เท่านั้น แล้วเราจะมีความอยากในการ
พัฒนางานมากยิ่งขึ้น การคิดแบบนี้ถือเป็นการหลอกตัวเองในระดับพื้นฐาน แต่ส าหรับคนบางคนอาจจะยังไม่ได้ผล ขอแนะน าให้
ลองหลอกตัวเองเพ่ิมขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือ ถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้ว เราจะเปลี่ยนงานได้ง่ายขึ้น ได้งานที่ดีขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้น 
ลูกเราจะได้ดูเราเป็นตัวอย่าง โอกาสที่คนที่เราหมายปองจะหันมามองเรามีมากขึ้นเพราะหน้าที่การงานการเงินเราดีขึ้น ฯลฯ พูด
ง่ายๆคือน าเอาระดับความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพัฒนางานไปผูกติดกับเป้าหมายในชีวิตที่มีระดับความต้องการสูงๆ 
เพ่ือแปลงเป็นแรงจูงใจภายให้กับตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของคนมีสูงมาก เพียงแต่ใครจะดึงมันออกมา
ใช้ได้มากกว่ากันเท่านั้นเอง 

 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจอยู่ตลอดเวลา
หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ อย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้เรามีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นได้ท างานที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ.
ตรงนี้จะช่วยเพ่ิมประสบการณ์ และ ทักษะความสามารถในการท างานให้กับเราได้อย่างดีและท าให้เราประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานในอาชีพงานที่เราอยากท า ได้ตามท่ีเราต้องการ 

ค าส าคัญ : เป้าหมาย , วางแผน , ลงมือปฏิบัติ 

 

Abstract 

 Improving performance is not difficult. But it's hard to get started. And if there is no incentive 
for job development. I do not think so. Work as it was The boss does not see the importance, etc. It is a 
good idea to recreate every time we develop a job, just as we borrow equipment, time, and tools from our 
organization to train our brains. For a work that is just a "by-product", then we will have a desire to develop 
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more work. This kind of thinking is considered a basic misleading. But for some people may not work. It is 
advisable to try to fool yourself into one more layer. If we develop ourselves then. We will change jobs 
more easily. Get a better job Have more salaries Our children will see us as an example. The chances that 
the person we mean to turn to look at us are greater because of our financially better job function, etc. 
Simply put, our level of skill development will be tied to our goals in life. High demand level To transform 
into a self-contained motive I am very confident that the potential of people is very high. Only one can 
pull it out to be used only. 

 Development to increase productivity. It is very important that we pay attention all the 
time, always learn to practice, enhance the experience. It will always give us a more challenging goal to 
work harder. This will add to our experience and skills to work for us and make us succeed in the job we 
want to do. As we want 

Keywords : Goals, Planning, Action 

การพัฒนาการท างาน 

        กระแสการวัดคนที่ผลงานเริ่มแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ใช่เพียงภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มน าเอา
แนวคิดนี้มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ความแรงของกระแสดังกล่าวนี้คงไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าแล้วเรา
ในฐานะคนท างานจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างจึงจะไม่พลาดตกจากกระแสที่เชี่ยวกรากนี้ 

         เป็นธรรมดาที่ถ้าไม่มีการแข่งขัน การพัฒนาจะมีน้อยหรือไม่มีเลย ชีวิตเราก็เช่นกันถ้าไม่มีอะไรมีบีบบังคับ เรามักจะ
ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆสบายๆ การแข่งขันนี้มิได้หมายความเพียงแต่การแข่งกับผู้อ่ืน แต่รวมถึงการแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับ
เวลา หรือแข่งขันกับสถิติ ตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นได้ชัดเจนคือ ถ้าเราเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยไม่มีการก าหนดเวลาว่าจะ
ไปถึงเมื่อไหร่ พฤติกรรมการเดินทางของเราจะไม่เร่งรีบ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไปเรื่อยๆ พบเห็นอะไรที่อยู่ระหว่างทางน่าสนใจก็
แวะดูก่อน แต่ถ้าเรามีนัดที่ส าคัญต้องไปให้ถึงภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าไปไม่ทัน เราอาจจะพลาดโอกาสที่ส าคัญในชีวิต 
พฤติกรรมการเดินทางของเราจะเปลี่ยนไปทันที เราเริ่มวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เราเริ่มเตรียมตัวเพ่ือการเดินทางมากขึ้น 
และในระหว่างเดินทาง เราก็ใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร ยิ่งถ้ามีปัญหา
อุปสรรคเข้ามาขัดขวางอีก เช่น ฝนตกถนนลื่น ขับรถเร็วไม่ได้ รถติด ฯลฯ ยิ่งจะท าให้เราใช้สมองพัฒนาความคิดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 

           แน่นอนว่ามีคนๆหนึ่งผ่านชีวิตในการเดินทางแบบมีเป้าหมายและมีปัญหาอุปสรรคมากมายมาโดยตลอด กับอีกคนหนึ่ง
ที่ชีวิตส่วนมากเดินทางแบบสบายๆไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร ถ้าจับสองคนนี้มาแข่งขันกันโดยมีการจับเวลา รับรองได้เลยว่าคน
แรกจะมีโอกาสชนะสูงมาก  

           ในชีวิตการท างานก็เช่นเดียวกัน เราต้องฝึกตั้งเป้าหมายในการท างานอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง ถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวเองแล้ว อย่าไปกลัวเรื่องการตกงาน อย่าไปกลัวเรื่องความไม่
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ก้าวหน้าในอาชีพ ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา เราได้เห็นตัวอย่างของคนในองค์กรต่างๆมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรที่ขายกิจการให้กับต่างชาติ เมื่อผู้บริหารของต่างชาติเข้ามา ปรากฎว่ามีการทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานต่อ
หรือเพ่ือเลิกจ้างโดยจ่ายเงินชดเชยให้ ดังนั้น ใครที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองมาก่อน คงไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ขึ้นมาอย่าง
ทันตาเห็นภายในระยะเวลาอันสั้นได้ เช่น เขาทดสอบภาษาอังกฤษ รับรองได้เลยว่าถึงแม้เราจะมีเงินเป็นล้านๆก็คงไม่สามารถ
ซื้อชิปมาฝังในหัวเราแล้วท าให้เราพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ทันที ไม่เหมือนกับคนที่มีการพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษมา
โดยตลอด 

 ส าหรับประเด็นส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ขอแนะน าเทคนิค ๕ ข้อดังนี้ 
 
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางาน  

 การท างานในแต่ละช่วงเวลาต้องมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการจะไปถึง ณ จุดใด เช่น ปีนี้เรา
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ได้อย่างน้อย 20 

 

 คิดและท าอย่างเป็นระบบ 

        วิธีการง่ายๆในการพัฒนาระบบงานคือ ลองก าหนดว่างานแต่ละงานต้องท าอะไรบ้าง ท าไปท าไม กิจกรรมไหนเป็น
กิจกรรมหลัก กิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมรอง แล้วรองลากเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆดูว่าเป็นอย่างไร อะไรเป็น
หัวใจส าคัญของงานนั้นๆ อะไรเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหน จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน สิ่งที่องค์กรต้องการจาก
งานนั้นๆคืออะไร แล้วให้ลองเขียนเป็นคู่มือวิธีการในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน าไปปฏิบัติดู ถ้าติดขัดตรงไหนก็
ให้แก้ไขท่ีคู่มือ น าไปใช้จนเกิดเป็นนิสัย ไม่ใช้ท างานแบบอาศัย “กึ๋นและเก๋า” เพียงอย่างเดียว หรืออาศัยประสบการณ์เดิมเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องอาศัย “ระบบ” ให้มากยิ่งขึ้น 

จัดล าดับความส าคัญของงานก่อนลงมือท า 

       เวลาในการท างานที่เราสูญเสียไปส่วนมากมักจะเสียไปกับการจัดล าดับในการท างานไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหานี้สามารถแก้
ได้โดยการจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยพิจารณาจากปัจจัย ๒ อย่างคือ “ความส าคัญ” และ “ความเร่งด่วน” งานไหน
ส าคัญมากเร่งด่วนมากท าก่อน งานไหนส าคัญมากเร่งด่วนน้อย อาจจะมอบหมายให้ลูกน้องมือดีท าไปก่อน งานไหนส าคัญน้อย
แต่เร่งด่วนมาก มอบหมายให้ลูกน้องที่ท างานเร็วไปท า หรือถ้าเราไม่มีลูกน้องก็รีบๆท าให้เสร็จไปก่อนในเวลาอันสั้นไม่ต้องไป
พิถีพิถันมันมากนัก (เพราะส าคัญน้อย) ถ้างานไหนส าคัญก็น้อยและไม่เร่งด่วนให้พิจารณาดูว่าตัดออกไปได้บ้างหรือไม่ไม่ต้องท า 
ไม่ต้องรับเข้ามา ถ้าต้องท าก็ให้จดบันทึกไว้ก่อน มีเวลาแล้วค่อยมานั่งเคลียร์ทีเดียว เช่น หลังเลิกงาน หรือวันที่มีงานน้อยๆ 

 วางแผนนานๆท างานน้อย ๆ ใครก็ตามที่ไม่ชอบวางแผนในการท างาน คิดว่างานนั้นเคยท ามาแล้ว งานนั้นไม่
ยาก ระวังคุณจะติดกับดักของ “หลุมพรางการสร้างนิสัยที่ไม่ดี” เมื่อติดแล้วคุณจะแกะออกล าบากเหมือนติดกาวตราช้างเลยนะ
ครับ ผมขอแนะน าว่าเราควรใช้เวลาในการวางแผนงาน (ไม่ว่างานเก่าหรืองานใหม่) ให้มากๆ คิดให้รอบคอบ คิดหลายๆมุมหลาย
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แนวทาง หลายทางออก และหลากหลายทางเลือก เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก เพ่ือให้มั่นใจว่าเราจะไม่ต้องมา
นั่งเสียดายในภายหลัง ถ้าเราวางแผนการท างานที่ดีแล้ว เมื่อลงมือปฏิบัติจะใช้เวลาน้อยลง ประสิทธิภาพของงานจะเพ่ิมข้ึน 

 วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 

       การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่ดีไม่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงงานที่ใหญ่โต เปลี่ยนแปลงทั้ งระบบ แต่ต้องมีการ
ทบทวนกระบวนการและวิธีการท างานเป็นระยะๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ว่าการท างานในเรื่องนั้นๆ ยังไม่ข้อบกพร่อง มี
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆกันบ่อยตรงไหนบ้าง หรือถ้าไม่มีปัญหาให้คิดว่าท าอย่างไรงานในแต่ละอย่างจึงจะท าให้เร็วขึ้น ผิดน้อยลง ใช้
ทรัพยากรน้อยลงได้บ้าง การปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้เราอาจจะไม่เห็นผลทันตาทันที แต่จะส่งผลในการท างานระยะยาว 

        สรุป การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ยากที่จะเริ่มลงมือคิดลงมือท ามากกว่า และถ้าใครยังไม่มี
แรงจูงใจในการพัฒนางาน มัวแต่คิดว่าท าไปก็เท่านั้น ผลงานเท่าเดิม หัวหน้าไม่เห็นความส าคัญ ฯลฯ ขอแนะน าให้คิดเสียใหม่ว่า
ทุกครั้งที่เราพัฒนางานเหมือนกับการที่เรายืมงาน อุปกรณ์ เวลา และเครื่องมือต่างๆขององค์กรมาใช้ในการฝึกสมองของเราแบบ
ที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ส าหรับผลงานที่ออกมาเป็นเพียง“ผลพลอยได้” เท่านั้น แล้วเราจะมีความอยากในการพัฒนางาน
มากยิ่งขึ้น การคิดแบบนี้ถือเป็นการหลอกตัวเองในระดับพื้นฐาน แต่ส าหรับคนบางคนอาจจะยังไม่ได้ผล ขอแนะน าให้ลองหลอก
ตัวเองเพ่ิมขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือ ถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้ว เราจะเปลี่ยนงานได้ง่ายขึ้น ได้งานที่ดีขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้น ลูกเราจะได้
ดูเราเป็นตัวอย่าง โอกาสที่คนที่เราหมายปองจะหันมามองเรามีมากขึ้นเพราะหน้าที่การงานการเงินเราดีขึ้น ฯลฯ พูดง่ายๆคือ
น าเอาระดับความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพัฒนางานไปผูกติดกับเป้าหมายในชีวิตที่มีระดับความต้องการสูงๆ เพ่ือแปลง
เป็นแรงจูงใจภายให้กับตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของคนมีสูงมาก เพียงแต่ใครจะดึงมันออกมาใช้ได้
มากกว่ากันเท่านั้นเอง 

 “ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหน มันซ่อนอยู่ในใจของตัวเราเอง” 

          ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องการชี้ให้เห็นประเด็นที่ว่าท าไมเราต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอยู่
ตลอดเวลา ผลตอบแทนสูงสุดที่เราได้จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราหรือผลงานของหัวหน้า 
ขององค์กร แต่อยู่ที่ศักยภาพของสมองของเรามีการพัฒนามากขึ้นมากกว่า ถ้าสมองมีศักยภาพสูงขึ้นแล้ว ก ารที่เราต้องการ
เงินเดือนเท่าไหร่ เราต้องการต าแหน่งอะไร เราต้องการท างานกับองค์กรไหน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป % หรือต้องลดค่าใช้จ่ายใน
การท างานลง 10% หรือตั้งเป้าหมายว่าผลงานเราจะต้องได้เกรด A หรือ ตั้งหมายเป็นพนักงานดีเด่นแห่งปีขององค์กร การ
ตั้งเป้าหมายนี้เปรียบเสมือนการจุดไฟแห่งแรงจูงใจในการท างาน เพราะเราสามารถตอบตัวเองได้ว่าที่เราท างานหนัก เราขยัน
ท างานนี้เพ่ืออะไร พูดง่ายๆคือ หัดหลอกตัวเองเสียบ้าง เพราะถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาตัวเองด้านนั้นด้านนี้ มักจะไม่
ค่อยสร้างแรงจูงใจเท่าไหร่ ในการท างานนั้น หากไม่มีการแข่งขันการพัฒนาการท างานก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลยชีวิตของคนเราก็
เช่นกันหากไม่มีเป้าหมายหรืออะไรมาบีบบังคับเราก็จะใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆไปวันๆท าให้เราขาดการพัฒนาได้การแข่งขันนี้ ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะการแข่งขันกับผู้อ่ืน เท่านั้นแต่รวมถึง การแข่งขันกับตนเอง แข่งขันกับเวลา แข่งขันกับสถิติในชีวิตการท างาน 
จึงต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพราะจะท าให้เรามีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง
ผลตอบแทนสูงสุดที่เราจะได้จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราหรือผลงานของหัวหน้า หรื อ 
องค์กร นะครับแต่อยู่ที่การพัฒนาศักยภาพของสมองของเราให้มากขึ้นต่างหากซึ่งหากสมองของเรามีศักยภาพในการคิด 



๑๕๓๘ 

 

วางแผน และท า ที่สูงขึ้นแล้วการที่เราอยากท างานกับองค์กรใด ต าแหน่งงานใด เงินเดือนมากเท่าใดรับรองได้ว่าไม่ใช่เรื่องยาก
อีกต่อไปครับ 

เทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

๑.. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางาน 

    .ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายในการพัฒนางานเช่น เพ่ิมยอดขาย 30% เพ่ิมประสิทธิภาพ 20%หรือ ลดค่าใช้จ่ายใน
การท างานลง 10% ต้องการเป็น TOP SALE เป็นต้นเป้าหมายจะเปรียบเสมือนการจุดไฟสร้างแรงจูงใจให้กับเราเองจะท าให้เรา
รู้ว่า เราควรท างานหนักไปเพื่อใคร และท าไม 

๒.. คิดและท าอย่างเป็นระบบ 

      การท างานนั้น ไม่ได้อาศัย ประสบการณ์ แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการพัฒนาระบบงานที่ดีด้วย 

๓.. จัดล าดับความส าคัญของงาน 

     โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ความส าคัญ กับ ความเร่งด่วนงานใดส าคัญมาก เร่งด่วนมาก ให้ท าก่อนงานใดส าคัญมาก แต่
ไม่เร่งด่วน ก็มอบหมายให้คนที่มีฝีมือท าไปก่อนงานใดส าคัญน้อย แต่เร่งด่วนมาก ก็อาจให้ลูกทีมที่ท างานเร็ว ท าแทนงานใดไม่
ส าคัญ ไม่เร่งด่วน ก็อาจต้องพิจารณาตัดออกไปบ้างประเด็นก็คือ อย่ากอดงานไว้กับตัวเพียงคนเดียว หัดกระจายงานบ้าง 

๔.. วางแผนอย่างรอบคอบ จะท าให้เราท างานน้อยลง 

       วางแผนให้มาก คิดให้รอบคอบ หาแนวทางและทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือเปรียบเทียบหาแนวทางและทางเลือกที่ดีหรือ
เป็นไปได้ที่สุดแล้วเราจะได้แผนงานที่ดี เวลาปฏิบัติตามแผนก็จะง่ายขึ้น 

๕.. คิดไว้เสมอ วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน, พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 

       หากเรามีความเชื่อเช่นนี้ เราก็จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างานอยู่เสมอผลที่ได้ก็จะท าให้เราท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 

       สรุปได้ว่า การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจอยู่ตลอดเวลา
หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ อย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้เรามีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นได้ท างานที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ.
ตรงนี้จะช่วยเพ่ิมประสบการณ์ และ ทักษะความสามารถในการท างานให้กับเราได้อย่างดีและท าให้เราประสบความส า เร็จใน
หน้าที่การงานในอาชีพงานที่เราอยากท า ได้ตามท่ีเราต้องการครับ 

การพัฒนาจิตกับการได้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน 

 การจะพัฒนาจิตใจของตนเองได้ดีนั้น ต้องศึกษาเรื่องสติและฝึกเจริญสติเป็นประจ า จึงจะท าให้ท่านมีสติตั้งมั่น(มีความ
ตั้งใจแน่วแน่)ในการปฏิบัติงาน ไม่เผลอสติ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ไม่คิดและท ากิจอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงาน จึงท าให้มีการคิด พิจารณา 
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ท าความเข้าใจ จดจ า แก้ปัญหา วางแผนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น ตามก าลังความสามารถของ
ข้อมูลด้านสติปัญญาทางโลกและข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมที่มีอยู่ในความจ าขณะนั้น. 

 ถ้าไม่มีสติในการท างาน หรือมีสติน้อย ความคิดฟุ้งซ่านก็มักจะมากข้ึน รวมทั้งมีการใช้เวลาไปคิดและท าเรื่องอ่ืนบ่อยขึ้น 
ท าให้ความสามารถของสมองในการคิดพิจารณา การจดจ า และการปฏิบัติงานลดลง ขาดประสิทธิภาพในการท างาน และผล
ของการปฏิบัติงานก็จะต่ าลงด้วย. 

 การฝึกพัฒนาจิตโดยการพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน จะท าให้สมองของท่านมีข้อมูลด้านสติมากขึ้น 
พอนานเข้า สติในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้น ความฟุ้งซ่านก็จะลดลง เป็นผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถของการมีสติในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นตามล าดับ และผลของการปฏิบัติงานก็จะดีขึ้นด้วย. 

 เมื่อท่านมีสติมากข้ึน มีข้อมูลสติปัญญาทางวิชาการมากขึ้น การปฏิบัติงานในเวลาต่อมาจะง่ายขึ้น เพราะสามารถใช้
ข้อมูลในความจ ามาประกอบการพิจารณาและการปฏิบัติงานได้มากข้ึน เป็นผลให้ความทุกข์ต่าง ๆ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
และเรื่องที่เกี่ยวข้องลดลง. 

 การจะพัฒนาจิตได้ดีขึ้นนั้น ต้องเพ่ิมพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมอย่างง่าย ๆ และมีคุณค่าไว้ในความจ า 
พร้อมทั้งมีสติในการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินชีวิต จะท าให้ท่านมีสติในการรู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูกรู้ผิด รู้ว่าอะไรควรคิดและควรท า รู้
ว่าอะไรไม่ควรคิดและไม่ควรท า. ถ้าท่านมีสติในการไม่คิดชั่ว(ไม่คิดอกุศล)และไม่ท าชั่ว คงมุ่งแต่การคิดดี(คิดแต่กุศล)และท าแต่
ความดี จะเป็นผลให้ท่านมุ่งหน้าไปในด้านของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการคิดฟุ้งซ่าน 
การคิดและท ากิจที่เป็นอกุศล ซึ่งเป็นผลร้ายต่อการปฏิบัติงานโดยตรง.  พอสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มีเจตนาว่า จะฝึกมีสติ(มีความตั้งใจ)ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เช่น ขณะปฏิบัติงานต่าง ๆ จะไม่เผลอสติ ไม่ไปคิด
ฟุ้งซ่าน ไม่คิดและไม่ท าเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน. 

 ๒. มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองในการมีสติรู้เห็นและควบคุมความคิดรวมทั้งการกระท าต่าง ๆ ให้อยู่กับเรื่องการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา. 

 เมื่อท่านตั้งใจลงมือฝึกปฏิบัติตามเจตนาที่ได้กล่าวแล้วเป็นประจ าด้วยความเพียร ก็จะท าให้เกิดความช านาญมากข้ึน 
จนสามารถรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดรวมทั้งการกระท าต่าง ๆ ให้อยู่กับกิจที่ท่านเจตนากระท าอยู่ได้คล้ายอัตโนมัติ. 

หลักธรรมกับการพัฒนาตนในการท างาน 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องที่สามารถฝึกฝนการพัฒนาตนเอง คือ  สิกขา 3 หรือ
ไตรสิกขา เป็นข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา คือในการฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้ยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ได้แก่ 1) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความ
ประพฤติอย่างสูง 2) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง และ3) อธิ
ปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ 
และปัญญา (ที.ปา.11/228/231), (องฺ.ติก.20/521/294) ดังมีพุทธพจน์ที่เน้นย้ าหลักการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ และเร้า
เตือน พร้อมทั้งส่งเสริมก าลังใจ ให้ทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกศึกษาพัฒนาตนจนถึงที่สุด เช่น 
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        วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วร  "อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และช้าง
หลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่า (ทั้งหมด) นั้น" [ขุ.ธ. 25/33/57] 

 ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ. "ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนที่ฝึกแล้ว" [ขุ.ธ. 25/33/57] 

 วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส. "ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจริยะ เป็นผู้ประเสริฐสุด ทั้งในหมู่มนุษย์
และมวลเทวา" [ส .นิ. 16/724/331] 

 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ  ลภติ ทุลฺลภ .  "ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน 
แท้จริงนั้น คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงได้ มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ที่พ่ึงซึ่งหาได้ยาก" [ขุ.ธ. 25/22/36] 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๆ ที่เป็นมนุษย์คนธรรมดา แต่เมื่อเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกแล้ว ได้อบรมจิตถึงที่แล้ว แม้
กระทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั้งมวลก็ยังน้อมนมัสการแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553 : 
112) คนเรานั้นสามารถฝึกฝนได้ซึ่งสามารถเตือนตนเองได้อยู่เสมอว่า เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ ฝึกในด้าน
ของพฤติกรรม มีการฝึกฝนตนเองที่ดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้อยู่เสมอ ฝึกในด้านสมาธิ การควบคุมจิตใจ พัฒนา
ในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่นความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ มีสติ และสมาธิ สามารถระลึกได้อยู่เสมอจนสามารถ
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของสุขภาพจิตให้ดีขึ้นเรื่อยไป ฝึกในด้านปัญญา เป็นการพัฒนาในการรับรู้ความจริง รู้ในสิ่งที่เป็น
จริงมีเหตุมีผล รู้จักในการวินิจฉัย ตลอดจนการรู้แจ้งถึงความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง รู้เท่าทันในสิ่งธรรมดาของโลกและ
ชีวิต 

 เมื่อมีการศึกษาและท าความเข้าใจของการฝึกฝนแล้ว อีกหลักธรรมหนึ่งที่จะเป็นเครื่องช่วยท าให้เจริญ มีการ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป คือ ภาวนา 4 หมายถึง การเจริญ, การท าให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา ได้แก่ 1) กาย
ภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง 5 
ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     2) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้
ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 3) จิตภาวนา หมายถึง 
การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา 
ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น และ4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา การ
พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้
เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา ในบาลีที่มา ท่านแสดง
ภาวนา 4 นี้ ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคล จึงเป็น ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา หมายถึงผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต 
และปัญญาแล้ว บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดนี้ครบถ้วนย่อมเป็นพระอรหันต์ (องฺ. ปญฺจก. 22/79/121) ในด้านการพัฒนาทางด้ายกาย
นั้น เป็นการพัฒนามีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉาะทางด้าน อินทรีย์ทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ให้
มีเก้ือกูลกันและกัน ด้านสีลภาวนา เป็นการเจริญศีล พัฒนาศีล พัฒนาความสัมพันธ์ และความประพฤติ ให้อยู่ร่วมกัน โดยตั้งอยู่
ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียดซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้อ่ืนในสังคมด้วยดี ด้านจิตภาวนา เป็นการพัฒนาจิต ท า
ให้จิตมีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร เป็นสุข ผ่องใสดีงาม เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม และด้าน
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ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาด้านปัญญา ให้มีการเสริมสร้างฝึกฝนปัญญาให้มีความรู้ชัดในความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน รู้และ
เข้าใจในสิ่งที่เป็นไป รู้แจ้งในโลก ใช้ชีวิตตามสภาวะ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีชีวิตที่ดีงามโดยปราศจากทุกข์ท้ังปวง 

 สังคมปัจจุบันนี้ การอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะน าพาให้มีเจริญก้าวหน้า บุคคลในสังคมต้องจะมี
ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือกันให้มีความสงบสุขในสังคม ในทาง
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมที่จะเป็นแนวในการเสริมสร้างความสามัคคีกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สังคม 6 ประการด้วยกัน คือ สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, ธรรม
ที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่  

 1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าลับหลัง คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วม
หมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

 2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าลับหลัง คือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

 3) เมตตามโนกรรมตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  

 4) สาธารณโภคิตาได้สิ่งของใดก็มาแบ่งปันกัน คือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่ห่วงไว้
ผู้เดียว น ามาแบ่งเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน  

 5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือมีความ
ประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่หน้ารังเกียจของหมู่คณะ และ 

 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา  (ที.ปา11/317/277), (องฺ.ฉกฺก.
22/282-3/321-3) ในความสามัคคีนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทั้งปวง เป็นสิ่งที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าได้อย่างดี 
เสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้รู้สึกดีต่อกันและกัน ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงตรัสให้กับ
ประชาชนชาวไทย ทรงแนะน าดังนี้ ประการแรกคือการที่ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตา มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ
การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ท าส าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อ่ืน และกับ
ประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่า
เทียมเสมอกัน และประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามน าความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ใน
เหตุในผล หากความคิด จิตใจ และประพฤติปฏิบัติที่ลงลอยเดียวกัน. (พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุย
เดช ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2549) ในประการ
แรกนี้ "คิด พูด ท าด้วยความเมตตา" มาจาก สาราณียธรรม 3 ข้อแรก คือเมตตากรรม ท าด้วยความเมตตา, เมตตาวจีกรรม พูด
ด้วยความเมตตา และเมตตามโนกรรม คิดด้วยความเมตตา ประการที่สอง "การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน" มาจากข้อที่ 
4 สาธารณโภคี คือการแบ่งปันให้เท่าเทียมกัน ประการที่สาม "การที่ทุกคนประพฤติตนอยู่ในกรอบกติกาโดยเท่าเทียมกัน" มาก
จากข้อที่ 5 สีลสามัญญตา การมีศีลเสมอกัน และประการที่สี่ "การที่ต่างคนต่างพยายามปรับความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องลง
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รอยเดียวกัน" มาจากข้อที่ 6 ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นที่ลงรอยกัน เป็นต้น หากทุกคนมีการพัฒนาตามหลักธรรม คนในสังคม
ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันและกัน มีความสงบสุข มีสันติ มีความมั่นคง และความเจริญทั้งหลายก็
จะเกิดขึ้นในสังคมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงาน
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ๒) เพ่ือทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสา
ธารณุปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการ
งานสาธารณู ปการ  ตามหลักนิ เวศวิทยาเชิ งพุทธ ศึกษาวิจัยโดยใช้ หลักการวิจัยเชิ งทดลอง 
(Experimental Research) 

ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ 
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ได้พัฒนาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ของคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการ  การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  การจัดการ
งานสาธารณูปการ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหารจัดการ  งานสาธารณูปการ  และหลัก
นิเวศวิทยา  นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  การทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตาม
หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ คือก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี ( =
๗๑.๗๓ S.D.=๐.๕๒) หลังเรียนมีอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ( =๘๑.๕๐ S.D.=๒.๖๕) เมื่อน าไปทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติ t………. พบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑  ความคิดเห็นของนิสิต  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๒.๕๖ , S.D. = 
๐.๕๒ )  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นิสิต มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนรายวิชา 
การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยตามล าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (  = ๒.๕๙) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = ๒.๕๘) 
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ด้านการน าการบูรณาการไปประยุกต์ใช้ (  = ๒.๕๒) ตามล าดับ  การเสนอรูปแบบการเรียนการสอน  
สามารถเสนอเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของพระนิสิตเพศบรรพชิต
ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้เสนอใช้เป็นแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  หน่วยวิทย
บริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้บริหารและคณาจารย์หน่วยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานีควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และบูรณาการเนื้อหาที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง ใน
รายวิชาการจัดการสาธารณูปการ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ เพ่ือประสบการณ์ตรง
ของนิสิต ควรให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงต่อวัดและชุมชน และควรมีการน าผลการวิจัยไปต่อยอดพัฒนา
เขียนเป็นเอกสาร  ต าราเรียนต่อไป 

Abstract 
The purposes of this research were 1) To develop the instructional model in 

public facilities management course base on Buddhist Ecology approach.  2) To try  
out the instructional model in public facilities management course base on Buddhist 
Ecology approach. 3) To present the instructional model in public facilities 
management course base on Buddhist Ecology approach.  

This research was designed by using Experimental research. The findings were 
as follows: 1) The lesson plans were developed based on the curriculum of the 
Master of Arts program in Buddhist Management, Maha Chulalongkornrajavidyalaya 
University, edited in 2012. The literature reviewed about instructional model and 
assessment of public facilities management course. The concept and theories of 
management, public facilities, ecology and Buddhist ecology were included. 2) After 
trying out, the result showed that student achievement was at satisfied level. Pre-test 
scores were at Good level (  = 71.73 S.D =0.52) Post-test scores were at Good level 

(  =81.50 S.D = 2.65) T-test scores pointed out that the effectiveness significant after 

teaching was higher than before teaching at 0.01 students opinions after learning were 
at Good level (  =256, S.D =0.52) To consider deeply, students attitudes towards the 

instructional model were at Good level every sides, at mospheir (  =2.59) , activities 

(  = 2.58), integrating (  =2.52) respectively. 3) lesson plans were presented to 

develop instructional model for monk students who cu rolled in public facilities 
management course, Mahachulalongkornrajavidvidyalaya University, in the second 
semester of the academic year 2014 at Academic Resources Center, Uthaithani. 
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The directors and teachers of Uthaithani Academic Resources Center should 
design Learning and teaching activities the encourage learners interests and integer 
the content into their real life. For all courses that that involved to management. 
Learners should participate in the activities by them self, So that they gain real 
experiences Moreover, the results of the research should be developed deeply and 
published in the future. 

ค าน า 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการ
งานสาธารณูปการ  ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  เป็นวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีการ  
ความพึงพอใจ  ความสนใจ  สิ่งที่ได้จาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนิสิต   โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  
เพ่ือทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  และเพ่ือ
เสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 

 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สอดคล้องกับการศึกษา  โดยมีวิธีการศึกษา  ๑. ศึกษาในเชิงเอกสาร  เพ่ือให้ได้รูปแบบการ
เรียนการสอน  เนื้อหาสาระรายวิชา  เนื้อหาที่จะบูรณาการกับรายวิชา  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๒. การน ารูปแบบการเรียนการสอน  เนื้อหาสาระรายวิชา  เนื้อหาที่ในการบูรณาการกับกรายวิชา  ไป
ใช้กับสถานการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ๓. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน  และประเมินผลการเรียนรู้หลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแล้ว  เพ่ือ
ประเมินผลรูปแบบที่ใช้  เพ่ือทราบถึงประสิทธิ์ผลของรูปแบบการเรียนการสอน  ๔. สอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร  เพ่ือทราบถึงความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน  และทราบถึงประสิทธิ์ภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  ๕. 
สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการเรียนการสอน  เพ่ือทราบถึงนิสิตมีความกระตือรือร้นกับรูปแบบการ
เรียนการสอนมากน้อยอย่างไร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling)  คือ  กลุ่มพระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  จ านวน  ๒๒  รูป 
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ผลการศึกษา  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  มีผลการวิจัยดังนี้ 

            ๑. ผลการพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งได้พัฒนาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ของคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการ  การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  การจัดการ
งานสาธารณูปการ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหารจัดการ  งานสาธารณูปการ  และหลัก
นิเวศวิทยา  นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งได้ผลดังนี้  

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณูปการ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ 
- การก าหนดส่วนพุทธาวาสและ สังฆาวาส 
- ความหมายของนิเวศวิทยา 
- นิเวศวิทยากับพระพุทธศาสนา 
- การบริหารจัดการงานสาธารณูปการกับนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธ 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
- ระเบียบและการด าเนินการจดัการสิ่งแวดล้อมในวดั 

- วิธีการจดัการสิ่งแวดล้อมตามหลกัแนวคดิทางพระพทุธศาสนา 
- การจดัการสิ่งแวดล้อมของพระพุทธเจ้าและพระสาวก 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของพระธรรม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของพระวินัย 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของระบบวิถีชีวิตแบบ องค์รวม 
- การจัดการป่าของพระพุทธเจ้าและพระสาวก 
- ลงพ้ืนที่จริงวัดตัวอย่างศึกษาดูงานเพ่ือเป็นกรณีศึกษา  เก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์งาน

สาธารณูปการ 
- สรุปผลการลงพ้ืนที่จริง  วิเคราะห์ของมูลวางแผนพัฒนาจัดท าแผนการจัดการสาธารณูปการ  
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 
- ประมวล/สรุปองค์ความรู้ประจ าวิชา 

 ๒. ผลการทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยา
เชิงพุทธ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระนิสิตชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ 
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จ านวน  ๒๒ รูป กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ พระนิสิตชั้นปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับที่น่าพอใจ คือก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๘๙ 
หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ๘๑.๕๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๖๕ เมื่อน าไป 
ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t พบว่า ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 ๓. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในส่วนของข้อมูลทั่วไปพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๐ ปี พรรษาอยู่ระหว่าง ๕ – ๑๐ พรรษา สถานที่อยู่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
อุทัยธานี และมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกรูป เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นของนิสิตพบว่า นิสิตมีความเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงาน
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  ๒.๕๖  ( = ๒.๕๖ , S.D. = ๐.๕๒ )  ระดับความคิดเห็นโดยแยกเป็นประเด็น พบว่า ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้นิสิตเข้าใจ
บทเรียนดีมากขึ้น และช่วยให้นิสิตได้ความรู้ที่หลากหลาย อยู่ในระดับมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 
๒.๕๕-๒.๖๘  ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อช่วยให้นิสิตพบความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น อยู่ในระดับ
ปานกลางโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๕ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ได้แก่ หัวข้อท าให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นต่อการเรียน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากเนื้อหามากยิ่งขึ้น นิสิตนักศึกษาเกิดความ
สนุกในการเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับอาจารย์ ได้มีโอกาสแบกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนนิสิตด้วยกันมีความพอใจกับบรรยากาศในการเรียนรู้ในระดับมาก 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๒.๕๐-๒.๖๘ ส่วนหัวข้อที่ให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของ
ตน อยู่ในระดับปานกลางโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๕ ด้านการน าความรู้ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ หัวข้อนิสิตรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน นิสิตน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในระดับมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐-๒.๖๔ ส่วนหัวข้อนิสิตน าความรู้ไปบูรณาการกับ
รายวิชาได้ดีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๔๑ สรุปได้ว่าโดยรวมทุกหัวข้อ
นิสิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ท่ีระดับมากเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือระดับปานกลาง  

 ๔. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หน่วยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี แยกเป็นรายบุคคล พบว่า นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย   = ๙.๑๘    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่า ในด้าน



๑๕๔๘ 

ความสนใจ นิสิตส่วนใหญ่มีความสนใจอยู่ในระดับ ดี คือมีความสนใจเป็นครั้งคราว โดยมีความถี่อยู่ที่ ๑๓ 
รูป   ในด้านการแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดีมาก (แสดงความคิดเห็นสม่ าเสมอ) และดี(แสดง
ความคิดเห็นเป็นบางครั้ง)   โดยมีความถี่เท่ากันที่ ๙ รูป  ในด้านการตอบค าถาม นิสิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดี (ตอบค าถามไม่สม่ าเสมอ ประมาณ ๕๐ – ๗๙ เปอร์เซ็นต์) โดยมีค่าความถี่เท่ากับ ๑๔ รูป และในด้าน
การยอมรับฟังความคิดเห็น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี (ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนบ้าง) โดยมีค่าความถี่
เท่ากับ ๑๕ รูป 

 ๕. ผลการเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ  ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ โดยการบูร
ณาการเนื้อหากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ พระนิสิตเกิดการเรียนรู้ เข้าใจจริง วัด/คณะสงฆ์ น าไปปฏิบัติ
จริง ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนางานสาธารณูปการ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
รายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ผู ้วิจัยจึงเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ                 
งานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ สามารถเสนอเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของพระนิสิตเพศบรรพชิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ     
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้เสนอใช้เป็นแผนการเรียนการ
สอนภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  หน่วยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การจัดการงานสาธารณูปการ เป็นรายวิชาหนึ่งอยู่ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   การจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒ นิสิตชั้นปีที่ ๓ หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี การจัดการงานสาธารณูปการถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวัดและชุมชน เพ่ือการจัดการระบบนิเวศของวัด เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นด้านการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ซึ่งรวมไปถึงระบบการบริหาร
จัดการวัด การก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดอันได้แก่ โบสถ์ กุฏิ ศาลา ทั้งนี้เพ่ือให้วัด
มีสาธารณูปการที่ดี เกิดความสะอาด ร่มรื่น สะดวกสบาย ภายในอารามมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม เป็นที่
สบายตาน่าชื่นชมแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือผู้พบเห็น และสามารถใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ   
ทางพระพุทธศาสนาอันเกิดขึ้นภายในอารามนั้น ๆ ซึ่งงานสาธารณูปการเป็นงานประจ าหลัก ๆ ของ
เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ผู้เป็นสมาชิกของวัดและเป็นผู้มีส่วนในการร่วมรับผิดชอบต่อวัด มีหน้าที่ดูแล
รักษา ซ่อมแซม เพ่ือให้อาวาสศาสนสถานในวัดยังคงสภาพเพ่ือประโยชน์แก่พระสงฆ์ภายในวัด และ
ชุมชนสืบไป จากความส าคัญที่ผู้วิจัยเล็งเห็นและกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้คิดหาวิธีการ ศึกษา
วิเคราะห์ รวมถึงพิจารณาหน่วยการเรียนเรื่องการจัดการงานสาธารณูปการ และได้ทดลองการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ทดลองเรียนโดยบูรณาการเนื้อหา     



๑๕๔๙ 

การสอนเข้ากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และพระนิสิตได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติทดลองเป็น  
อย่างดี  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยา
เชิงพุทธ เป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน          
ทั้งพระนิสิตผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรม      
การเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับกิจกรรมการสอนที่เกิดจากการบูรณาการของเนื้อหา
ที่เรียนเข้ากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และติดตามผลโดยวิธีการสังเกต ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับพระนิสิต
ผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้แนวทางพัฒนาในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ 
เพ่ือให้พระนิสิตเกิดความรู้จริง ได้ปฏิบัติจริง และเพ่ือการเรียนการสอนการจัดการงานสาธารณูปการ ที่มี
ประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 

 จากการการทดลองการเรียนการสอนตามแผนพบว่า พระนิสิตจ านวน ๒๒ รูป มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา  มีการชี้แจงสัดส่วนของคะแนน มีการทบทวนความรู้ ใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกิดผลอย่างเห็นได้ชัดเจน สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน น าสู่ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ พระ
นิสิตเกิดความเข้าใจ เห็นชัดแจ้ง  ในเนื้อหาที่เรียนด้วยความเข้าใจจริง และน าไปปฏิบัติได้ กระตุ้นให้
พระนิสิตเกิดความสนใจใฝ่รู้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา จาก
ความรู้ที่เกิดขึ้น พระนิสิตสามารถน าไปใช้ในงานบริหารจัดการวัดได้ และเมื่อพระนิสิตได้รับการศึกษา
เช่นนี้แล้ว สามารถน าประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสังคมได้จริง และเป็น
ส่วนหนึ่ งที่จะท าให้   พระนิสิตประสบความส าเร็จในด้านการเรียน และสามารถพัฒนางาน
สาธารณูปการในวัดของตน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการสาธารณูปการ ตาม
หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ของหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ณ วัดหนองขุนชาติ 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จากการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 

        ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) ผู้บริหารและคณาจารย์หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และบูรณาการเนื้อหาที่สอนให้มีความหมายต่อ
การน าไปใช้ในชีวิตจริง 



๑๕๕๐ 

 ๒) ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยวิทยบริการมหาวิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รายวิชา
การจัดการสาธารณูปการ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือประการณ์ตรงของ
นิสิต ควรให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงต่อวัดและชุมชน 

 ๓) ควรมีการขยายผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 ๔) ควรมีการน าผลการวิจัยไปต่อยอดพัฒนาเขียนเป็นเอกสาร  ต าราเรียนต่อไป 

       ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

                จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรแก่การศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

                      ๑) ศึกษาวิเคราะห์การจัดการสาธารณูปการของคณาจารย์และผู้บริหารตามหลักการ
จัดการสาธารณูปการ เน้นการศึกษาเชิงลึก เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ  
หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี      
ในกาลต่อไป 

                      ๒) ศึกษาแนวทางประสานความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ วัด
ชุมชน และท้องถิ่น เป็นกรณีศึกษาเฉพาะที่ ศึกษาอย่างทั่วถึงและหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ จะยังคงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกยาวไกล ทั้งนี้เนื่องมาจาก ปัญหา

ความขัดแย้งทางประชาชาติที่มีหลากหลายเผ่าชาติพันธุ์ ที่มีความขัดแย้งมาแต่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน บนถน นแห่ง
เส้นทางประชาธิปไตยในเมียนมาร์ จึงเปรียบจินตนาการของความปราถนาดีที่แฝงเร้นไปด้วยผลประโยชน์ แรงกดดันต่างๆ จาก
กระแสทางสากล จะต้องยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการเจรจาตกลงอย่างสันติวิธีของ ชาติรัฐต่างๆในเมียนมาร์ ถึงแม้ว่าประชาธิปไตย
ของเมียนม่าร์ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่คาดหวังกันไว้ เพราะทหารยังคงมีบทบาทอย่างมากทั้งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษส าหรับความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในเมียนม่าร์ 

บทความนี้ได้น าเสนอประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ยุคอดีต จนถึงการเรียกร้องเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ เมื่อได้เอกราชแล้ว ก็มีปัญหาภายในหลายอย่าง เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเรียกร้องปกครองตนเองของชนกลุ่ม
น้อย การลอบสังหารผู้น า ทหารยึดอ านาจปกครองแบบเผด็จการ รวมระยะเวลาจากอังกฤษ ปกครอง ต่อด้วยรัฐบาลพลเรือน
สั้นๆ และก็ทหารแล้ว ยาวนานถึง ๑๓๐ ปี 
ค าส าคัญ : ประวัติศาสตร์, การเมือง , การรอคอย 

Abstract 
 The development of democracy in Myanmar. It remains a complex issue that will be long. Due to 
the Conflict nations with diverse ethnic tribes. The conflict, however, when a long history. On the path of 
democracy in Myanmar. The advantage of the imagination desires Nadine regimes to benefit. Pressures The 
flow of international Must stand on the basis of a peaceful negotiated settlement of. State in Myanmar. 
Although the democratization of Myanmar is not yet a full-fledged democracy that is expected of them. 
The military still plays a huge role, both politically and economically. Yet today, it is a special day for the 
advance of democracy in Myanmar. 
 This article presents the political history of Myanmar. From the past To claim their independence 
from England. Upon independence It has internal problems, such as economic, social, claims the 
autonomy of minorities. The assassination of the leader Military junta dictatorship The total period of British 
rule with a civilian government brief. And the military for up to 130 years. 
Keywords : History, Politics, waiting. 
 
๑.บทน า 

ประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ นั้นมีความยาวนาน และซับซ้อน มีประชากร หลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ 
เผ่าพันธุ์ เก่าแก่ที่สุด ที่ปรากฏ ได้แก่ มอญ ต่อมา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ชาวเมียนมาร์ ได้อพยพลงมา จากบริเวณ พรมแดน 
ระหว่าง จีน และทิเบต เข้าสู่ ที่ราบลุ่ม แม่น้ าอิระวดี และได้กลายเป็น ชนเผ่าส่วนใหญ่ ที่ปกครองประเทศ ในเวลาต่อมา ความ

                                                           
๑ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๒๕๕๓ 
 
ซับซ้อน ของประวัติศาสตร์เมียนมาร์ มิได้เกิดขึ้น จากกลุ่มชน ที่อาศัยอยู่ ในดินแดนเมียนมาร์เท่านั้น แต่เกิดจาก ความสัมพันธ์ 
กับเพ่ือนบ้านอันได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทยอีกด้วย๒ 
มอญ 

มนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศเมียนมาร์ราว ๑๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว แต่ชนเผ่าแรกที่สามารถสร้างอารย
ธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คือชาวมอญ ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว ๒,๔๐๐ ปีก่อน
พุทธกาล และได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเป็นอาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒ ณ บริเวณใกล้เมืองท่า
ตอน (THATON) ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ ผ่านทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ ๒ ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูกท าลายในระหว่างสงคราม วัฒนธรรมของ
ชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของเมียนมาร์และได้เกิดอาณาจักใหม่ขึ้น
เรียกว่า อาณาจักรสุธรรมวดี ที่เมืองพะโค (หงสาวดี)๓ 
ปยุ : พยู : เพียว 

ชาวปยุ หรือ พยู หรือ เพียว คือกลุ่มที่เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๔ และได้
สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (BINNAKA) มองกะโม้ (MONGAMO) ศรีเกษตร (SRI KSETRA) เปียทะโนมโย 
(PEIKTHANOMYO) และหะลินยี (HAINGYI) ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินแดนเมียนมาร์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีน
และอินเดีย จากเอกสารของจีนพบว่า มีเมืองอยู่ภายใต้อ านาจปกครองของชาวพยู ๑๘ เมือง และชาวพยุเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ไม่
ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าพยู ข้อขัดแย้งมักยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถกัน ชาวพยู
สวมใส่เครื่องแต่งกายที่ท าจากฝ้าย อาชญากรมักถูกลงโทษด้วยการโบยหรือจ าขัง เว้นแต่ได้กระท าความผิดอันร้ายแรงจึง
ต้องโทษประหารชีวิต ชาวพยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่วัดตั้งแต่อายุ ๗ ขวบจนถึง ๒๐ ป ี

นครรัฐ ของ ชาวปยุ ไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือนครรัฐขนาดเล็ก ซึ่ง
แสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรณาการให้ นครรัฐที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดได้แก่ศรีเกษตร ซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่า เป็นเมืองโบราณท่ีมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมื่อใด แต่มีการกล่าวถึงใน
พงศาวดารว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช ๖๓๗ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีเกษตรต้องได้รับการสถาปนาขึ้น
ก่อนหน้านั้น มีความชัดเจนว่า อาณาจักรศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในปีพุทธศักราช ๑๑๙๙ เพ่ืออพยพย้ายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวง
ใหม่ทางตอนเหนือ แต่ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเมืองดังกล่าวคือเมืองใด นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเมืองดังกล่าวคือเมือง
หะลินคยี อย่างไรก็ตามเมืองดังกล่าวถูกรุกรานจากอาณาจักรน่านเจ้าในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐาน
กล่าวถึงชาวพยูอีก๔ 
๒. อาณาจักรพุกาม 

ชาวเมียนมาร์ เป็นชนเผ่าจากทางตอนเหนือที่ค่อยๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศเมียนมาร์ที
ละน้อย กระทั่งปีพุทธศักราช ๑๓๙๒ จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอ านาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง ” พุกาม ” (BAGAN) 

                                                           
๒ https://www.wonderfulpackage.com (สืบค้นเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๕๗). 
๓ วิรัช  นิยมธรรม, มอญต้นตออารยธรรมอุษาคเนย์ เรียบเรียงจากข้อเขียนของนายปันหละ พิมพ์ในสารานุกรมพม่า ฉบับที่ ๑๐ . 
๔ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ ๒๕ เมษายน ๕๗). 

https://www.wonderfulpackage.com/
http://www.monstudies.com/show_content.php?topic_id=149&main_menu_id=1
https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ%20๒๕


๒๕๕๔ 
 
โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอ านาจ ภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู อาณาจักรของชาวพุกาม
แต่แรกนั้นมิได้เติบโตขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. ๑๕๘๗–๑๖๒๐) พระองค์จึง
สามารถรวบรวมแผ่นดินเมียนมาร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส าเร็จ และเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนของชาวมอญได้ในปี
พุทธศักราช ๑๖๐๐ อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในดินแดนเมียนมาร์ อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็ง
เพ่ิมมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากยันสิทธา (พ.ศ. ๑๖๒๔–๑๖๕๕) และพระเจ้าอลองสิทธู (พ.ศ. ๑๖๕๕–๑๗๑๐) ท าให้ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแห่ง คือเขมร 
(เมืองพระนคร) และพุกามอ านาจของอาณาจักรพุกาม ค่อยๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลหลักสองประการ ส่วนหนึ่งจากการถูกเข้า
ครอบง าโดยของคณะสงฆ์ผู้มีอ านาจ และอีกส่วนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ พระเจ้า
นราธิหบดี (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๗๗๙–๑๘๓๐) ได้ทรงน าทัพสู่ยูนนานเพ่ือยับยั้งการขยายอ านาจของมองโกล แต่เมื่อพระองค์แพ้
สงคราม ในปีพุทธศักราช ๑๘๒๐ ทัพของอาณาจักรพุกามก็ระส่ าระสายเกือบทั้งหมด พระเจ้านราธิหบดีถูกพระราชโอรสปลง
พระชนม์ในปีพุทธศักราช ๑๘๓๐ กลายเป็นตัวเร่งที่ท าให้อาณาจักรมองโกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามในปีเดียวกันนั้น 
ภายหลังสงครามครั้งนี้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถเข้าครอบครองดินแดนของอาณาจักรพุกามได้ทั้งหมด ราชวงศ์พุกามสิ้นสุด
ลงเมื่อมองโกลได้แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารดินแดนเมียนมาร์ในปีพุทธศักราช ๑๘๓๒๕ 
อาณาจักรตองอู 

หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ่ ชาวอังวะได้อพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ โดยมีศูนย์กลางที่
เมืองตองอูภายใต้การน าของพระเจ้ามิงคยินโย ในปีพุทธศักราช ๒๐๗๔ พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๔ –
๒๐๙๓) ซึ่งสามารถรวบรวมเมียนมาร์เกือบทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้งในช่วงระยะเวลานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีก าลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความ
ไม่ม่ันคง ในขณะที่โปรตุเกสได้เริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกาได้ เกี่ยวกับการเข้ามา
ของบรรดาพ่อค้าชาวยุโรป เมียนมาร์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ย้ายเมือง
หลวงมาอยู่ที่เมืองหงสาวดี เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยท าเลทางการค้า พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๔–๒๑๒๔) ซึ่ง
เป็นพระเทวัน (พ่ีเขย)ของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ และสามารถเข้าครอบครอง
อาณาจักรต่าง ๆ รายรอบได้ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. ๒๑๐๓) อยุธยา (พ.ศ. ๒๑๑๒) ราชการสงครามของพระองค์ท าให้เมียนมาร์มี
อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้งมณีปุระและอยุธยา ต่างก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระได้ภายในเวลาต่อมาไม่
นาน เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏ จากเมืองขึ้นหลายแห่ง ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอู
จ าเป็นต้องถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ พระเจ้าอะนอกะเพตลุน 
(ANAUKPETLUN) พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง สามารถรวบรวมแผ่นดินเมียนมาร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันอีกครั้งใน
พุทธศักราช ๒๑๕๖ พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้ก าลังเข้าต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าธารุน (THALUN) ผู้สืบทอดราช
บัลลังก์ ได้ฟ้ืนฟูหลักธรรมศาสตร์ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงใช้เวลากับเรื่องศาสนามากเกินไป จนละเลยที่จะใส่ใจ
ต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด หงสาวดี ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดีย ก็ได้ท าการประกาศเอกราช

                                                           
๕ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ ๓๐ เมษายน ๕๗).  

https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ%20๓๐


๒๕๕๕ 
 
จากอังวะ จากนั้นอาณาจักรของชาวเมียนมาร์ก็ค่อย ๆ อ่อนแอลงและล่มสลายไปในปีพุทธศักราช ๒๒๙๕ จากการรุกรานของ
ชาวมอญ๖ 
ราชวงศ์อลองพญา หรือคองบอง 

ราชวงศ์อลองพญา ได้รับการสถาปนาขึ้นและสร้างความเข้มแข็งจนถึงขีดสุดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว อลองพญาซึ่งเป็น
ผู้น าที่ได้รับความนิยมจากชาวเมียนมาร์ ได้ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามาครอบครองดินแดนของชาวเมียนมาร์ได้ในปี พ.ศ. ๒๒๙๖ 
จากนั้นก็สามารถเข้ายึดครองอาณาจักรมอญได้อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๐๒ ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองกรุงมณีปุระได้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน พระองค์สถาปนาให้ เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. ๒๓๐๓ หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรี 
(TENASSERIM) พระองค์ได้ยาตราทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์ทรงสวรรคตในระหว่าง
สงคราม พระเจ้าสินบูหชิน (HSINBYUSHIN, ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๐๖ – ๒๓๑๙) พระราชโอรส ได้น าทัพเข้ารุกรานอาณาจักร
อยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ และประสบความส าเร็จในปีถัดมา ในรัชสมัยนี้ แม้จีนจะพยายามขยายอ านาจเข้าสู่ดินแดน
เมียนมาร์ แต่พระองค์ก็สามารถยับยั้งการรุกรานของจีนได้ทั้งสี่ครั้ง (ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๐๙–๒๓๑๒) ท าการขยายพรมแดนของ
จีนทางด้านนี้ถูกยุติลง ในรัชสมัยของพระเจ้าโบดอพญา (BODAWPAYA, ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๔–๒๓๖๒) พระโอรสอีก
พระองค์ของพระเจ้าอลองพญา เมียนมาร์ต้องสูญเสียอ านาจที่มีเหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดนยะไข่ (ARAKAN) 
และตะนาวศรี (TENASSERIM) เข้ามาไว้ได้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ และ ๒๓๓๖ ตามล าดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. ๒๓๖๖ 
ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าบาคยีดอว์ (BAGYIDAW) ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๖๒–๒๓๘๐) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (MAHA 
BANDULA) เข้ารุกรานแคว้นอัสสัมได้ส าเร็จ ท าให้เมียนมาร์ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น 
๓. ประวัติศาสตร์การเมืองเมียนมาร์ตั้งแต่สมัยอาณานิคม 

การครอบครองเมียนมาร์ของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ นั้นเป็นผลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่ที่ต้องการ
แสวงหาแหล่งป้อนวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในชาติตะวันตก หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นในอังกฤษช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ และเพ่ือรองรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย อังกฤษนั้นได้แย่งชิงกับโปรตุเกสเพ่ือแผ่อ านาจในอินเดีย
ด้วยการตั้งสถานีการค้าในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อยๆ แย่งเมืองท่าส าคัญของโปรตุเกสทั้งในอ่าวเปอร์เซียและอินเดีย
ไป อังกฤษตั้งจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของตนไว้ในอินเดีย ๓ แห่ง คือ มัทราช ในปี ค.ศ.๑๖๓๙  บอมเบย์ ค.ศ.๑๖๖๑ และกัลกัตตา 
ค.ศ. ๑๖๗๙๗ 

เมียนมาร์ท าสงครามกับอังกฤษ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ (ค.ศ. ๑๘๒๔)  ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายอ านาจของราชวงศ์คองบอง นับตั้งแต่กษัตริย์องค์แรกคือ 

พระเจ้าอลองพญา จนถึงกษัตริย์องค์ที่ ๗ คือพระเจ้าบายีดอ หรือกว่าครึ่งศตวรรษนั้น เมียนมาร์ได้ขยายพรมแดน ด้านตะวันตก
ของตนจนประชิดเมืองจิตตะกองซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของอังกฤษ ผลของสงครามหลายครั้งนี้ ท าให้ผู้คนที่อยู่ตามพรมแดนอพยพ
ลี้ภัยเข้าไปในเขตการปกครองของอังกฤษ เมียนมาร์พยายามติดตามผู้คนเหล่านี้เข้าไป และอังกฤษก็ฉวยโอกาสนี้ท าสงครามกับ
เมียนมาร์ที่รุกไล่ผู้คนเข้ามาในจิตตะกองและอัสสัม ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างนโยบายแบบศักดินาของเมียนมาร์กับนโยบาย
อาณานิคมของอังกฤษ  สงครามอังกฤษ-เมียนมาร์ครั้งแรกเริ่มด้วยสงครามทางเรือ อังกฤษยกทัพเรือของตนพร้อมด้วยทหาร 

                                                           
๖ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ ๒๒ เมษายน ๕๗). 
๗ชาญวิทย์  เกษตรศิริ ,พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง, มูลนิธโิครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, ๒๕๔๔. 

https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ%20๒๒


๒๕๕๖ 
 
๑๑,๐๐๐ คน เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้ง อังกฤษใช้เวลา ๖ เดือนถึงตีเมืองได้ สงครามยืดเยื้ออยู่ถึง ๒ ปี อังกฤษยกพลมาเพ่ิมเติมทาง
บกและรุกไล่เข้าไปถึงเมืองแปร จนท าให้เมียนมาร์ยอมสงบศึกและตกลงท าสนธิสัญญากันเมื่อต้นปี ๑๘๒๖๘  

การสงครามกับอังกฤษนั้น เมียนมาร์ค่อนข้างโชคร้ายในเรื่องทั้งที่ตั้งของประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกับทั้งอินเดียที่ตก
เป็นของอังกฤษไปก่อนแล้ว และยังติดต่อกับจีนอันเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของเหล่าประเทศตะวันตกขณะนั้นเพ่ือขยายเส้นทาง
เพ่ือการค้า อีกประการหนึ่งคือเมียนมาร์ดูเหมือนโชคร้ายในแง่ของผู้น าด้วย เนื่องจากเป็นสมัยที่มีกษัตริย์ที่ไม่เข้มแข็งนัก ยกเว้น
เพียง พระเจ้ามินดง ซึ่งครองราชย์ระหว่าง ปี ค.ศ. ๑๘๕๑ – ๑๘๗๘ ใกล้เคียงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ ของไทย ดูเหมือนจะ
เป็นกษัตริย์องค์เดียวในเมียนมาร์ที่ทรงมีความสามารถยิ่ง ทรงคัดค้านนโยบายของพระเจ้าพุกามมินในการท าสงครามครั้งที่สอง
กับอังกฤษ และทรงเห็นว่าทางรอดของเมียนมาร์คือการท าไมตรีและยินยอมตามข้อเรียกร้องของอังกฤษ ดังนั้นต่อมาจึงทรงขึ้น
ครองราชย์ด้วยการรัฐประหารในราชส านัก  พระองค์ทรงพาเมียนมาร์รอดพ้นอังกฤษได้ในช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์กว่าสอง
ทศวรรษและรักษาดินแดนเมียนมาร์ตอนบนที่เหลือไว้ แต่เมื่อพระโอรสคือพระเจ้าธีบอหรือสีป่อ ซึ่งขึ้นครองราชย์เมื่อปีค .ศ. 
๑๘๗๘ และในปี ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) อังกฤษบุกยึดเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้น และจับกุมพระเจ้าธีบอ
พร้อมพระนางศุภยลัตพระมเหสี และเนรเทศไปอยู่อินเดีย ถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์คอนบวงซึ่งปกครองเมียนมาร์เป็นเวลา 
๑๓๓ ปี มีกษัตริย์ทั้งสิ้น ๑๑ พระองค์ ๙ 

การรอคอยครั้งแรก ๒๔๒๘ – ๒๔๙๑ 
อังกฤษยึดเมียนมาร์ได้หมดทั้งประเทศ ได้เอาเมียนมาร์ไปเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย นโยบายที่อังกฤษใช้ปกครองเมียน

มาร์ที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองได้เพ่ิมความแตกแยกภายในเมียนมาร์ กล่าวคืออังกฤษแบ่งเมียนมาร์เป็นสองส่วนคือ เมียน
มาร์แท้(Proper Burma) ใช้การปกครองโดยตรงและส่วนบริเวณภูเขา (Hill Areas) หรือเขตชายแดนใช้การปกครองโดยอ้อม. 
โดยส่วนที่เป็นเมียนมาร์แท้นั้น อังกฤษได้ปกครองเมียนมาร์ในรูปแบบของสภานิติบัญญัติ ภายใต้การบริหารงานของข้าหลวง
ใหญ่ชาวอังกฤษ เพราะเห็นว่าเมียนมาร์ยังล้าหลังอินเดียอยู่มาก จึงยังไม่เหมาะที่จะมีรัฐบาลของตนเอง แต่เขตที่เป็นภูเขาที่ยัง
ถูกมองว่าล้าหลัง อังกฤษยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนัก การปกครองตามแคว้นต่างๆ ยังอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครอง
เดิม แต่ให้อยู่ในการดูแลและค าแนะน าจากข้าหลวงใหญ่ชาวอังกฤษ๑๐  

อังกฤษมิได้ให้ความสนใจต่อเมียนมาร์อย่างแท้จริง อันเป็นเหตุให้มีการประท้วงต่อมาเมื่อมีขบวนการชาตินิยม โดยเมื่อ
อังกฤษได้ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในการที่จะผลิตข้าวจ านวนมาก โดยปรับปรุงดินแดนเมียนมาร์ตอนล่างเป็นแหล่งผลิตข้าว
เพ่ือหล่อเลี้ยงอาณานิคมอินเดีย ซึ่งมีประชากรเพ่ิมข้ึนมากในขณะนั้น ท าให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจเมียนมาร์ไป
ด้วย มีผู้อพยพเข้ามาเพ่ือหักร้างถางพงเพ่ือท านาข้าวจ านวนมาก เมียนมาร์ได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตัวเอง กลายเปน็
การผลิตเพ่ือส่งออกตามแบบทุนนิยมของอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามา ทั้งจากท้ังจีนและอินเดีย แต่ทั้งนี้
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้ชาวนาส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน มีหนี้สินจากการกู้ยืมมาท าทุนในการเพาะปลูกผู้ให้กู้คือ
ชาวอินเดีย ต่อมาชาวนาก็ถูกยึดท่ีท ากิน อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชาวเมียนมาร์เกลียดชังชาวต่างชาติมาก โดยเฉพาะชาว
อินเดียและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมต่อต้านอังกฤษ๑๑ 

                                                           
๘ เรื่องเดียวกัน ,หน้า ๓๕ . 
๙ อ้างแล้ว หน้า ๔๐ – ๔๑ ). 
๑๐ (พรพิมล ตรีโชติ ,ความสัมพันธ์ไทย-พม่า และชนกลุ่มน้อยของพม่า ๒๕๔๒: ๑๔). 
๑๑ อ้างแล้ว หน้า ๕๖ – ๕๗ ). 



๒๕๕๗ 
 

สงครามระหว่างเมียนมาร์และอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๓๖๗–๒๓๖๙) ยุติลงโดยอังกฤษเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ฝ่าย
เมียนมาร์จ าต้องท าสนธิสัญญายันดาโบ (YANDABOO) กับอังกฤษ ท าให้เมียนมาร์ต้องสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะข่าย 
และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษเริ่มก็ต้นตักตวงทรัพยากรต่างๆ ของเมียนมาร์นับแต่นั้น เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับวัตถุดิบที่จะ
ป้อนสู่สิงคโปร์ สร้างความแค้นเคืองให้กับทางเมียนมาร์เป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และ
ท าการโจมตีผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษ ทั้งต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างเมียนมาร์และอังกฤษครั้งที่สอง 
ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษได้ผนวกหงสาวดีและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับตน 
โดยได้เรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าเมียนมาร์ตอนใต้ สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในเมียนมาร์ เริ่มต้นด้วยการ
เข้ายึดอ านาจโดยพระเจ้ามินดง (MINDON MIN ) ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๖–๒๔๒๑ จากพระเจ้าปะกัน (PAGIN MIN, 
ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๘๙–๒๓๙๖) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศเมียนมาร์เพ่ือต่อต้าน
การรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอก ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้ 

รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ (THIBOW, ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๒๑–๒๔๒๘) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้า 
มินดง ทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักรได้ จึงท าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณชายแดน ในที่สุดพระองค์
ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษท่ีพระเจ้ามินดงได้ทรงกระท าไว้ และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามใน
ปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ ผลของสงครามครั้งนี้ท าให้อังกฤษสามารถเข้าครอบครองดินแดนประเทศเมียนมาร์ส่วนที่เหลือเอาไว้ได้๑๒ 
 เมียนมาร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ.๒๔๒๘ และระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เล็กน้อย ญี่ปุ่นได้
เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหนุ่มที่มีหัวรุนแรง มีออง ซาน นัก
ชาตินิยม และเป็นผู้น าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า พวกตะขิ้นเข้าใจว่าญี่ปุ่น จะสนับสนุนการประกาศ
อิสรภาพของเมียนมาร์จากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองเมียนมาร์ได้แล้ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยว มิให้เมียนมาร์ประกาศเอก
ราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิ่น ประมาณ ๓๐ คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพ่ือรับค าแนะน า ในการด าเนินการเพ่ือเรียกร้อง
อิสรภาพจากอังกฤษ 
 เมื่อคณะของอองซานได้เดินทางกลับเมียนมาร์ใน พ.ศ.๒๔๘๕ อองซานได้ก่อตั้ง องค์การสันนิบาตเสรีภาพ แห่ง
ประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์  (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพ่ือต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆ องค์การนี้
ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้ว อองซาน และพรรค AFPFL ได้
เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้เมียนมาร์มีอิสรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษ
ประจ าเมียนมาร์ช่วยให้ค าปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายาม สนับสนุน  พรรค
การเมืองอ่ืนๆ ขึ้นแข่งอ านาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ จึงยินยอมให้พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศ
โดยมี อองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี 
จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก ๖ คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภาโดยพบว่าเป็นฝีมือของ ยู ซอ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของ
ออง ซาน ซึ่ง ยู ซอ ถูกประหารชีวิต. ออง ซาน เสียชีวิตเมื่อมีอายุแค่เพียง ๓๒ ปี และยังไม่ทันเห็นเอกราชของเมียนมาร์ 

                                                           
๑๒ https://th.wikipedia.org/wiki (สืบค้นเมื่อ ๒๙ เมษายน ๕๗). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/19_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบค้นเมื่อ%20๒๒


๒๕๕๘ 
 
 ต่อมาอูนุได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๐ โดยอังกฤษได้มอบ
เอกราชให้แก่เมียนมาร์แต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑ อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่เมียนมาร์อย่าง
สมบูรณ์ 
๔. เอกราช 
 ๖๓ ปีแห่งความเจ็บปวด ปวดร้าว ทุกข์ทรมาน จากการถูกปกครองจากอังกฤษภายหลังจากเมียนมาร์ได้รับเอกราชแล้ว
การเมืองภายในประเทศก็มีการสับสนอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ นายอูนุถูกบีบให้ลาออก เมื่อพ.ศ.๒๕๐๑ ผู้น าเมียน
มาร์คนต่อมาคือนายพล เนวิน ซึ่งได้ท าการปราบจลาจลและพวกนิยมซ้ายจัดอย่างเด็ดขาด เขาได้จัดไห้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ
ใน พ.ศ.๒๕๐๓ ท าให้นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภา 

แต่เมื่อรัฐบาลอูนุถูกชนกลุ่มน้อยได้ทวงสิทธิสัญญาปางหลวง ตอนนั้นเศรษฐกิจเมียนมาร์ย่ าแย่ อูนุเลยบอกว่าไม่มีเวลา
จ ะ ม า พู ด เรื่ อ ง นี้  ก็ จ ะ เบี้ ย ว สั ญ ญ า ฉ ะ นั้ น ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย ก็ ก่ อ ค ว า ม วุ่ น ว า ย  จั บ อ า วุ ธ ขึ้ น สู้ กั บ รั ฐ บ า ล  
เมียนมาร์ในปี ๒๕๐๑ ตอนนั้นอูนุย่ าแย่มากเนื่องจากเศรษฐกิจย่ าแย่ เกิดการแตกแยกกันในพรรครัฐบาลตนเอง และมีปัญหาชน
กลุ่มน้อย สิ่งที่อูนุท าตอนนั้นคือใช้องค์กรที่มีพลังมาช่วยแก้ปัญหา ฉะนั้นตอนนั้นพลเอกเน วิน จึงเข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการ 
กองทัพที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเมียนมาร์นั้นมาจากกพลเรือนไปเชิญเข้ามาเป็นรัฐบาล มาตอนหลังกองทัพก็ติดใจเลยเข้ามาปกครอง
เองโดยไม่มีใครเชิญ 

๒๕๐๑ – ๒๕๐๓ เมียนมาร์มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารของพลเอกเน วิน แต่เป็นรัฐบาลทหารที่เข้ามาโดยข้อตกลงอู
นุกับเนวินว่าจะเข้ามาเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติประเทศอันเนื่องมาจากชนกลุ่มน้อย ในช่วงที่เป็นทหารชั่วคราว 
๒๕๐๑ –๒๕๐๓ เนวินก็สามารถปราบปรามปัญหาชนกลุ่มน้อยส าเร็จ และต่อมานายพลเน วิน ก็ออกจากต าแหน่งคืนต าแหน่ง
ให้แก่อูนุจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และต่อมารัฐบาลอูนุก็ได้รับเลือกเข้ามาอีก ปัญหาชนกลุ่มน้อยก็เกิดขึ้นอีกและปี ๒๕๐๓ เมียน
มาร์ประสบวิกฤติหนักต้องขอบริจาคข้าวจากนานาประเทศเศรษฐกิจเมียนมาร์ย่ าแย่หนัก เป็นเวลาสั้นๆ เพียง ๑๔ ปีที่รัฐบาลพล
เรือนที่มาจากการเลือกตั้งได้บริหารประเทศเมียนมาร์หลังจากได้เอกราชจากอังกฤษ แล้วทุกสิ่งก็ด าดิ่งสู่ความมึดมิด 

การรอคอยครั้งที่สอง ยุคทหารปกครอง ๒๕๐๕ - ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๕ พลเอกเน วิน กลับเข้ามาปกครองเมียนมาร์เป็นการยึดอ านาจปฏิวัติคือการเปลี่ยนจากหน้า

มือเป็นหลังมือล้มล้างระบอบการปกครองระบบเสรีนิยมให้หมดไปมาเป็นการปกครองแบบ Authoritarian Rule เข้ามา
ปกครองเมียนมาร์ เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบสังคมนิยมและการครอบง าการเมืองของกองทัพเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 
๒๖ ปี ระบบการเมืองที่เป็นผลสืบเนื่องด าเนินมากระทั่งวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อกองทัพยึดอ านาจในฐานะสภาฟ้ืนฟู
กฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ) หลังการก่อการก าเริบ ๘๘๘๘ ทั่ว
ประเทศ รัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๐๕ น าโดย พลเอกเน วิน และสภาปฏิวัติสังคมนิยม ซึ่งมีสมาชิก ๒๔ คน ในระยะเวลา ๑๒ ปีถัด
จากนี้ กระทั่ง พ.ศ. ๑๕๑๗ เมียนมาร์ปกครองด้วยกฎอัยการศึก และมีการขยายบทบาทของทหารอย่างส าคัญในเศรษฐกิจ 
การเมืองและรัฐการเมียนมาร์๑๓นโยบายและอุดมการณ์ของรัฐบาลหลังรัฐประหารตั้งอยู่บนแนวคิดวิถีเมียนมาร์สู่สังคมนิยม 
(Burmese Way to Socialism) ซึ่งมีการประกาศต่อสาธารณะหนึ่งเดือนหลังรัฐประหารและเสริมด้วยการจัดตังพรรคโครงการ
สังคมนิยมเมียนมาร ์

                                                           
๑๓Schock, Kurt (1999). "People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in 

the Philippines and Burma". Soc. Probs. 46: 358. 

http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A_8888
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2


๒๕๕๙ 
 

เมื่อนายพลเน วิน มีอ านาจ ตัวเขาเองมีสถานะเป็นประมุ ขรัฐ ในฐานะประธานสภาปฏิวัติสหภาพ และเป็น
นายกรัฐมนตรีด้วย เขาได้จับกุมอูนุเซา ส่วย เทียกและคนอ่ืนๆอีกหลายคน และประกาศจัดตั้งรัฐสังคมนิยม เซาเมียะ เทียก 
บุตรชายของเซา ส่วย เทียกถูกยิงเสียชีวิตหลังการวิจารณ์รัฐประหาร เจ้าฟ้าจาแสงหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากหยุดที่จุดตรวจ
ใกล้ตองจี๑๔ 

นายพลเน วินอยู่บริหารประเทศต่อมาอีกนานจนกระทั่ง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นักศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีย่างกุ้งได้โต้เถียงในร้านน้ าชาซานดา ซินเกี่ยวกับการเล่นดนตรีผ่านเครื่องเสียง คนที่เมาไม่สามารถกรอเทปไปยังเพลง
ที่นักศึกษาต้องการท าให้เกิดการท าร้ายร่างกายกันขึ้น คนในร้านที่เป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่ BSPP ถูกจับกุมในข้อหาท าร้าย
นักศึกษาและถูกปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว นักศึกษาได้ประท้วงที่สถานีต ารวจในท้องถิ่น แต่มีต ารวจ ๕๐๐ คนมาสลายการชุมนุม 
นักศึกษาคนหนึ่งชื่อโพน เมาถูกยิงเสียชีวิต เหตุการณ์ท าให้ผู้ต้องการประชาธิปไตยโกรธแค้นและมีการปลุกระดมใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนได้มาร่วมด้วยและได้ขยายเป้าหมายจากการใช้อ านาจของต ารวจไปสู่การประท้วง
การท างานของรัฐบาล 

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม มีการประท้วงเกิดข้ึนหลายแห่ง และมีการสลายฝูงชนด้วยแก๊สน้ าตา กลุ่มนักศึกษาได้ขว้างก้อน
หินเข้าใส่ต ารวจ เผาร้านน้ าชาและอาคารอีกหลายหลัง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม นักศึกษาประท้วงต้องการให้เน วินลาออกและ
ยกเลิกการปกครองด้วยระบอบพรรคการเมืองเดียว และได้ตั้งขบวนเดินเข้าหาทหารที่ทะเลสาบอินยา ท าให้มีนักศึกษาหลายคน
เสียชีวิตและถูกข่มขืน นักศึกษาหลายคนได้ยินเสียงต ารวจตะโกน “อย่าให้มันหนี” และ “ฆ่ามัน” ซึ่งท าให้กลุ่มต่อต้านได้รับการ
สนับสนุนมากขึ้น การประท้วงครั้งนี้ได้ลุกลามไปจนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม รัฐบาลจึงควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐบาลเมียนมาร์
รายงานว่าต ารวจยิงนักศึกษาเสียชีวิต ๒ คน นักศึกษาถูกจับกุม๖๒๕ คน ต่อมาได้ปล่อยตัว ๔๘๔ คน ควบคุมตัวไว้ ๑๔๑ คน 
นายพลเน วินลาออก 

หลังจากการประท้วงครั้งล่าสุด ได้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหลายเดือน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีการ
ประท้วงครั้งใหญ่ของนักศึกษา .ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งย่างกุ้งได้จัดชุมนุม
ใหญ่ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุม และให้รัฐบาลรับรองสหภาพนักศึกษาที่ถูกยุบไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลสั่งปิด
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๑ มิถุนายนและสั่งให้นักศึกษาจากต่างจังหวัดกลับภูมิล าเนา นักศึกษายังคงประท้วงต่อไป มีนักศึกษา
และต ารวจปราบจลาจลจ านวนมากที่เสียชีวิตจากการประท้วงในเดือนนี้ รัฐบาลได้ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 
๑๘.๐๐ – ๖.๐๐ น. จนถึง ๑๙ กรกฎาคม และมีการประท้วงได้กระจายไปเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองในเมียนมาร์ ผู้ประท้วง
ต้องการให้ใช้ระบอบหลายพรรคการเมือง 

ประชาชนไม่พอใจต่อระบอบเนวิน โดยเฉพาะการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ นั้นสะสมต่อเนื่อง และรุนแรงมากขึ้นเมื่อมี
การปลุกระดมภายหลังจากที่รัฐประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า ๒๕ จัต ๓๕ จัต และ ๗๕ จัต ในเดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งประท้วงด้วยการท าลายร้านค้าหลายแห่ง จนมีเหตุการณ์รุนแรงครั้งส าคัญปะทุขึ้นเป็นครั้ง
แรกในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ หลังเกิดเหตุทะเลาะ วิวาทระหว่างนักศึกษาในร้านน้ าชา และต ารวจจับกุมผู้ก่อเหตุ กลุ่ม
นักศึกษาได้รวมตัวกันประท้วง ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ในหมู่นักศึกษาประชาชน และขยายไปทั่วประเทศ 
มีการประท้วงในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวนมาก จนเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่กดดันให้นายพลเนวินต้องประกาศลาออก 

ท าให้เน วินประกาศลาออกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นายพลเน วินกล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับระบบหลายพรรค
การเมืองแต่ต้องให้เป็นหน้าที่ตัดสินใจของ ผู้น าคนใหม่๑๕ แต่เมียนมาร์ก็ปกครองแบบเผด็จการทหารมาอีก ยาวนานหลายสิบปี 

นางอองซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ กรุงย่างกุ้ง ในการปกครองของอังกฤษ (British 
Burma)๑๖บิดาของเธอ นายพลอองซาน ผู้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ญี่ปุ่นยึดเมียนมาร์จากสหราชอาณาจักร

                                                           
๑๔Smith, Martin (1991). Burma  Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books. 
๑๕ https://th.wikipedia.org/wiki (สืบค้นเมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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๒๕๖๐ 
 
ได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกับทางญี่ปุ่นให้แต่งตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี นายพล ออง ซาน 
ถูกลอบสังหารเมื่อ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อเธอได้อายุได้ ๒ ปี ดอว์ขิ่นจี ผู้เป็นภรรยาของนายพลอองซาน ต้อง
รับภาระเลี้ยงดูบุตรชายหญิง ๓ คนโดยล าพังหลังจากสามีถูกลอบสังหาร นางอองซาน ซูจีเป็นลูกคนเล็ก และเป็นบุตรสาวคน
เดียวของครอบครัว ภายหลังบิดาเสียชีวิตไม่นาน พ่ีชายคนรองของเธอประสบอุบัติเหตุ จมน้ าตายในบริเวณบ้านพัก นางออง
ซาน ซูจีและพ่ีชายคนโตคือ อองซาน อู เติบโตมากับการดูแลของมารดา ที่เข้มแข็ง และความเอ็นดูของเครือข่ายอ านาจเก่าของ
บิดา 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ดอว์ขิ่นจี ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งทูตเมียนมาร์ ประจ าประเทศอินเดีย นางอองซาน ซูจีถูกส่ง
เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยสตรีศรีราม ที่นิวเดลี จากนั้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
การเมือง และปรัชญาที่เซนต์ฮิวส์คอลเลจในสหราชอาณาจักร ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐ ช่วงที่ศึกษาอยู่นั้น นางอองซาน ซู
จีได้พบรักกับ ไมเคิล อริส นักศึกษาสาขาวิชาอารยธรรมทิเบต 

ปีเดียวกันกับที่นางอองซาน ซูจีจบการศึกษา ดอว์ขิ่นจี หมดวาระในต าแหน่งทูตประจ าประเทศอินเดีย และย้ายกลับไป
ยังย่างกุ้ง นางอองซาน ซูจีจึงแยกจากมารดาเพ่ือเดินทางไปมหานครนิวยอร์ก ตามค าชักชวนของเพ่ือนบิดา ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการขององค์การสหประชาชาติในขณะนั้น คือ นายอูถั่น ซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ นางอองซาน ซูจีเข้าท างานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการตั้งค าถามเกี่ยวกับงบประมาณและการจัดการของส านักงานเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติ 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นางอองซาน ซูจีแต่งงานกับ ไมเคิล อริส และย้ายไปอยู่กับสามี ที่ราชอาณาจักรภูฏาน นาง
อองซาน ซูจีได้งานในกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลภูฏาน ขณะที่ไมเคิลมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการแปล รวมทั้งมีหน้าที่
ถวายการสอนแก่สมาชิกราชวงศ์แห่งภูฏาน ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐ ทั้งสองย้ายกลับมาที่กรุงลอนดอน ไมเคิลได้งาน
สอนวิชาหิมาลัย และทิเบตศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นางอองซาน ซูจีให้ก าเนิดบุตรชายคนแรก อเล็กซานเดอร์ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๑๖ และบุตรชายคนเล็ก คิม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นอกจากใช้เวลากับการเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสองแล้ว นางอองซาน ซูจีเริ่ม
ท างานเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของบิดาจากความทรงจ าของตนเองโดยมิต้องอาศัยเอกสารหลักฐานใดๆ 

พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ นางอองซาน ซูจี และไมเคิลตัดสินใจแยกจากกันระยะหนึ่งนางอองซาน ซูจีได้รับการติดต่อจากศูนย์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เพ่ือท าวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของบิดาของเธอ ขณะที่ไมเคิลได้รับทุนจาก 
Indian Institute of Advanced Studies ที่ซิมลา (Simla) ทางภาคตะวันออกของอินเดีย นางอองซาน ซูจีพาคิม บุตรชายคน
เล็กไปญี่ปุ่นด้วย ส่วนไมเคิลได้พาอเล็กซานเดอร์ บุตรชายคนโตไปอยู่ด้วยที่ อินเดีย ปีต่อมาไมเคิลประสานงานภายใน Indian 
Institute of Advanced Studies เพ่ือให้นางอองซาน ซูจีได้รับทุนสนับสนุนเช่นกัน นางอองซาน ซูจีจึงพาคิมมาสมทบกับสามี
ที่ซิมลา ประเทศอินเดีย 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมเคิลย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่ออกซฟอร์ด นางอองซาน ซูจีเข้าศึกษาต่อที่ London School of 
Oriental and African Studies ที่กรุงลอนดอน เธอได้แสดงความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับวรรณคดีเมียนมาร์ 
กลับบ้านเกิดเพื่อสานความฝันในการปกครองเมียนมาร์ของบิดา 

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นางอองซาน ซูจี ในวัย ๔๓ ปี เดินทางกลับบ้าน เกิดที่ย่างกุ้ง เพ่ือมาเยี่ยมนางดอว์ขิ่นจี 
มารดา ในขณะนั้นเป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และมีความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมาร์กดดันให้นายพลเนวินต้อง
ลาออกจากต าแหน่งประธานพรรคโครงการสังคมนิยมเมียนมาร์ (The Burma Socialist Programme Party-BSPP) ที่ยึด
อ านาจการปกครอง ประเทศเมียนมาร์มานานถึง ๒๖ ปี เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ตอนที่ดิฉันเดินทางกลับมาเมียนมาร์เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือมาพยาบาลคุณแม่นั้น ดิฉันวางแผนไว้ว่าจะมาริเริ่ม ท าโครงการเครือข่ายห้องสมุดในนามของคุณพ่อด้วย เรื่อง

                                                                                                                                                                                                                 
๑๖ A biography of Aung San Suu Kyi. Burma Campaign.co.uk. Retrieved 7 May 2009 . 
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๒๕๖๑ 
 
การเมืองไม่ได้อยู่ในความสนใจของดิฉันเลย แต่ประชาชนในประเทศของดิฉันก าลังเรียกร้อง ประชาธิปไตย และในฐานะลูกสาว
ของพ่อ (นายพลอองซาน) ดิฉันรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ดิฉัน ต้องเข้าร่วมด้วย”๑๗ 

การลาออกของนายพลเนวินใน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ตามมาด้วยการชุมนุม เรียกร้องประชาธิปไตย ของนักศึกษา และ
ประชาชนหลายแสนคนในเมืองหลวงย่างกุ้ง และแผ่ขยายไปทั่วประเทศ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือเรียกร้อง
ประชาธิปไตย การประท้วงแผ่ขยายไปทั่วประเทศ 

นางอองซาน ซูจี เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยส่งจดหมายเปิดผนึก
เรียกร้องสิทธิในการขึ้นปกครองประเทศของตนจากความดีความชอบของบิดาผู้ล่วงลับ วันที่ ๒๖ สิงหาคม นางอองซาน ซูจี ใน
ขึ้นกล่าวปราศรัยเป็นครั้งแรก ต่อหน้าฝูงชนที่มาชุมนุมกันที่ เจดีย์ชเวดากอง ในย่างกุ้ง โดยต่อมานางอองซาน ซูจีเรียกร้องให้มี
การจัดตั้ งรัฐบาลประชาธิปไตย แต่ผู้น าทหารกลับจัดตั้ งสภาฟ้ืนฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (The State Law and Order 
Restoration Council : SLORC) ขึ้นแทน และได้ท าการปราบปรามและจับกุมผู้ต่อต้านอีกหลายร้อยคนวันที่ ๒๔ กันยายนพ.ศ. 
๒๕๓๑ ออง ซาน นางอองซาน ซูจี ได้ร่วมจัดตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยขึ้น (National League for 
Democracy : NLD) และได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรค ชีวิตทางการเมืองของ นางอองซาน ซูจี จึงได้เริ่มต้น นับ
แต่นั้น 
เกียรติยศ และการจองจ า 

รัฐบาลภายใต้กฎอัยการศึก สั่งกักบริเวณนางอองซาน ซูจีให้อยู่แต่ในบ้านพักเป็นครั้งแรก เวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมาขยายเป็น ๖ ปี และได้จับกุม สมาชิกพรรคจ านวนมากไปคุมขังไว้ที่ คุกอินเส่ง นางอองซาน ซูจี
ประกาศจะอดอาหารเพ่ือประท้วง และเรียกร้องขอให้น าสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ มาอยู่ที่เดียวกันในบ้านพักของเธอ โดยเวลานั้นอ
เล็กซานเดอร์ และคิมอยู่กับมารดาด้วย ไมเคิลจากอังกฤษมาที่ย่างกุ้ง เพ่ือเป็นก าลังใจให้ภรรยา ซึ่งในที่สุด นางอองซาน ซูจีมิได้
อดอาหารประท้วงโดยอ้างว่ารัฐบาลได้ให้สัญญาแล้วว่าจะปฏิบัติอย่างดีต่อสมาชิกพรรคเอ็นแอลดี ที่ถูกคุมขังไว้ที่คุกอินเส่ง 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แม้ว่านางอองซาน ซูจียังคงถูกกักบริเวณอยู่ แต่พรรคเอ็นแอลดี ก็ยังคงได้รับชัยชนะอย่าง
ท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไป รัฐบาลทหารในนามของ “สภาฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ” ยื่นข้อเสนอการถ่ายโอนอ านาจ
ให้แก่นางอองซาน ซูจี โดยให้นางอองซาน ซูจียุติบทบาทการปลุกระดมทางการเมือง แต่นางอองซาน ซูจีปฏิเสธข้อเส นอ
ดังกล่าว รัฐบาลทหารจึงมีค าสั่งยืดเวลาการกักบริเวณเธอจาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี และเพ่ิมอีก ๑ ปีในเวลาต่อมา 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการโนเบลแห่งประเทศนอร์เวย์ ประกาศชื่อ นางอองซาน นางอองซาน ซูจี 
เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งนางอองซาน ซูจีไม่ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเอง เดือนธันวาคม อเล็กซานเดอร์ 
และคิมจึงบินไปรับรางวัลแทนมารดาที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ อเล็กซานเดอร์กล่าวกับคณะกรรมการและผู้มาร่วมในพิธีว่า 
“ผมรู้ว่าถ้าแม่มีอิสรภาพและอยู่ที่นี่ในวันนี้ แม่จะขอบคุณพวกคุณพร้อมกับขอร้อง ให้พวกคุณร่วมกันสวดมนต์ ให้ทั้งผู้กดขี่และ
ผู้ถูกกดขี่โยนอาวุธทิ้ง และหันมาร่วมกันสร้างชาติด้วยความเมตตากรุณาและจิตวิญญาณแห่งสันติ” 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นางอองซาน ซูจีประกาศสู่สื่อมวลชนทั้งในเมียนมาร์และสื่อนานาชาติ ว่าจะ
มอบเงินรางวัลจ านวน ๑.๓ ล้านเหรียญ เพ่ือให้รัฐบาลใช้จัดตั้งกองทุนสุขภาพและการศึกษาของประชาชนเมียนมาร์ จากข่าว
ดังกล่าวรัฐบาลจึงยกเลิกค าสั่งการกักบริเวณของเธอ นางอองซาน ซูจีจึงได้รับอิสรภาพจากการถูกกักบริเวณ อย่างไรก็ดี ใน
ภายหลัง ไม่พบว่ามีหลักฐานการโอนเงินรางวัลดังกล่าวจากนางนางอองซาน ซูจีเข้ากองทุนฯ แต่อย่างใด 

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๓๓ NLD ได้คะแนนเสียงทั้งประเทศ ๕๙% และที่นั่ง ๘๑% (๓๙๒ จาก ๔๘๕ ที่นั่ง) ในรัฐสภา 
ทว่า เธอถูกควบคุมตัวในบ้านก่อนการเลือกตั้ง เธอยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวในบ้านในประเทศเมียนมาร์เป็นเวลาเกือบ ๑๕ 
จาก ๒๑ ปีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จนการปล่อยตัวครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท าให้เธอเป็นนักโทษ
การเมืองที่ข้ึนชื่อที่สุดคนหนึ่งของโลก 
                                                           

๑๗ ซูจีให้สัมภาษณ์ Edward Klein นิตยสาร Vanity Fair เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘. 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538


๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ พรรคสันนิบาติแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยประกาศว่าเธอได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งในปี
ตูลุ้ดดอ (Pyithu Hluttaw) สภาล่างของรัฐสภาเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งกอว์มู (Kawhmu) พรรคของเธอยังได้ที่
นั่งว่าง ๔๓ จาก ๔๕ ที่นั่งในสภาล่าง คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยืนยันผลการเลือกตั้งในวันรุ่งขึ้น 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางอองซาน ซูจีประกาศบนเว็บไซต์ของเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมว่าเธอต้องการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี ๒๕๕๘ ทว่า นางอองซาน ซูจีถูกห้ามมิให้เป็นประธานาธิบดีภายใต้รัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน ซึ่งมิอาจแก้ไขได้โดยปราศจากการรับรองจากสมาชิกสภานิติบัญญัติทหารอย่างน้อยหนึ่งคน   ในปี ๒๕๕๗ นิตยสารฟ
อบส์จัดให้เธอเป็นหญิงทรงอ านาจที่สุดในโลกอันดับที่ ๖๑ 
๕. สรุป 

เมื่อมีการเลือกตั้ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ซึ่งการเลือกตั้งของพม่าในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ ๒๕ ปี ซึ่งไม่
นับรวมการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๕๐ เพราะการเลือกตั้งในครั้งนั้นพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี  
รวมถึงพรรคการเมืองฝ่ายนิยมประชาธิปไตยเลือกที่จะคว่ าบาตรการเลือกตั้ง  หรืออาจนับเป็น ๕๓ ปี ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาลทหารเป็นครึ่งศตวรรษที่รอคอยแสนนาน ของประชาชนชาวเมียนมาร์และชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่างๆ แล้วสิ่งที่รอคอยมา
นานก็มาถึง นั่นคือ อองซาน ซูจี ผู้กลับมาท าฝันที่เป็นจริงให้กับประชนชนเมียนมาร์ทั้งประเทศ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยชาติพัน ธุ์
ต่างๆอีก หลายกลุ่มที่เฝ้ารอคอย สิ่งนั้นคือ ประชาธิปไตย ใน ปลายปี ๒๕๕๘ การเลือกตั้งครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยของ
เมียนม่าร์ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างที่คาดหวังกันไว้ เพราะทหารยังคงมีบทบาทอย่างมากทั้งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษส าหรับความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยในเมียนม่าร์ 

เพราะ พรรค NLD ของอองซาน ซูจีชนะการเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงทั้งประเทศ ๘๖% คิดเป็น ๒๕๕ ที่นั่ง ในสภา
ผู้แทนราษฎรและ ๑๓๕ ที่นั่ง ในสภาเชื้อชาติแต่ อองซานซึ่งเป็นประธานพรรค NLD ไม่สามารถด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี
เนื่องจากมีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารเขียนห้ามใว้ อองซาน ซูจี ก็มีตัวแทน คือนายถิ่น จอว์ ประธานาธิบดีพลเรือนคน
แรกของเมียนม่าร์ในรอบกว่า ๕๐ ปี สาบานตนเข้ารับต าแหน่ง หลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ
อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือน พฤจิกายน. และได้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ 

ประธานาธิบดีคนใหม่วัย ๗๐ ปีของเมียนม่าร์ ถิ่น จอว์ สาบานตนเข้ารับต าแหน่งในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการเปิดหน้า
ประวัติศาสตร์ใหม่ของเมียนม่าร์ หลังตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบทหารหรือระบอบที่ทหารคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ 

ประธานาธิบดี. คนใหม่ ผู้ใกล้ชิดกับนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย กล่าวในพิธี
สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อสหภาพเมียนม่าร์  

ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ จะยังคงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกยาวไกล ทั้ งนี้เนื่องมาจาก ปัญหา
ความขัดแย้งทางประชาชาติที่มีหลากหลายเผ่าชาติพันธุ์ ที่มีความขัดแย้งมาแต่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน การรวมตัวกัน
เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเป็นประเทศสหภาพพม่า ในท่ามกลางความขัดแย้งผิดข้อตกลงต่อสัญญาปางหลวง รวมทั้งความแย้ง
ระหว่างชาติมหาอ านาจที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน ของสหภาพพม่า ดังนั้นแผน Road map ต่างๆที่ทะลักเข้ามาบนถนน
แห่งเส้นทางประชาธิปไตยในสหภาพพม่า จึงเปรียบจินตนาการของความปราถนาดีที่แฝงเร้นไปด้วยผลประโยชน์ แรงกดดัน
ต่างๆ จากกระแสทางสากล จะต้องยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการเจรจาตกลงอย่างสันติวิธีของ ชาติรัฐต่างๆในเมียนมาร์  

แล้วปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ นางอองซาน ซูจี จะบริหารให้ลงตัว โดยพวกเขาจะไม่ฉวยโอกาสแยกไปเป็น รัฐอิสระ ได้หรือไม่
..ประเด็นนี้ หนักมาก ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ อาจหมุนกลับ มีการลบชื่อ อองซาน อีกครั้งก็เป็นได้ 

ก็คอยดูผลงานกันอีกต่อไป ยาวๆๆ นี่ก็เกือบหนึ่งปีแล้วที่รัฐบาลพลเรือนภายใต้การชี้น าของ นาง อองซาน ซูจี ท าหน้าที่
บริหารประเทศเมียนมาร์ มิตรประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรด ใต้ 
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ศึกษาอดีต มองปัจจุบัน แนวทางในอนาคตการพัฒนาอุทัยธานี 

พระอธิการจรัญ  สีลโชโต 

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 

บทคัดย่อ 

 อุทัยธานี เมืองที่มีความส าคัญ เป็นเมืองที่เป็นต้นแห่งราชวงศ์จักรี มีความเป็นมาแต่ครั้งสุโขทัย ซึ่งหากกล่าวกันแล้ว
พ้ืนที่แห่งนี้มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ในยุคหินดังหลักฐานภาพเขียนสีที่ปรากฏอยู่บนผนังหินที่เขาปลาร้า และยังมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันเป็นโบราณสถาน จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมให้ศึกษาอยู่ ในปัจจุบันอุทัยธานียังมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้
กลายเป็นมรดกโลกอย่างเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทถ้ า 
น้ าตก และขุนเขา ซึ่งเป็นจุดเด่นของอุทัยธานี สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานั้น บางอย่างได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจนเป็นที่รู้จัก แต่ยัง
มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ภาครัฐจึงควรที่จะได้ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทรัพยากรในพ้ืนที่อันเป็น
ต้นทุนที่มีอยู่ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน เช่น การจัดท าปฏิทินวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธ์และเผยแผ่
ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา การจัดท าเส้นทางในการท่องเที่ยวเชิงศึกษาและอนุรักษ์ การรักษาวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเรียบง่าย 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เข้าถึงได้ง่าย จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักฐานที่ปรากฏ อันจะท า
ให้อุทัยธานีเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ ควรค่าแก่การเข้ามาสัมผัสและศึกษา ด้วยต้นทุนที่มีอย่าง
ความหลากหลายของวัฒนธรรมและแหล่งทรัพยากร  

ค าส าคัญ : อุทัยธานี , การพัฒนา 

Abstract 

Uthai Thani is an important city. The city of the Chakri Dynasty. There are times, but Sukhothai. In 
other words, this area has been inhabited by humans since the Stone Age, as well as the paintings depicted 
on the stone walls of Khao Plara. And there is historical evidence of ancient paintings and architecture to 
study. At present, Uthaithani also has a variety of cultures and traditions. There is a unique way of life of 
the community. There are natural resources that have become a World Heritage Site, Huai Kha Khaeng 
Wildlife Sanctuary. The natural surroundings are caves, waterfalls and mountains, which are the highlight of 
Uthaithani. The things mentioned above. Some have been developed and promoted until they are known. 
But there are also many that have not been developed yet. The government should be able to 
systematically promote and develop the resources available in the area at its existing cost to benefit the 
community. For example, making a calendar of cultural highlights of the community or ethnic group and 
propagating to those interested in studying, to provide a route for educational and conservation tourism. 
Keeping the way of life of the community is simple. Develop cultural attractions. Provide easy access. 
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Database systematically and accurately as evidenced by the evidence. Uthai Thani is another city that is a 
tourist attraction and a source of knowledge. It is worth coming to touch and study. At the cost of diversity 
of culture and resources. 

Key word: Uthai Thani , Develop 

บทน า 

     “อุทัยธานี             เมืองพระชนกจักรี  

ปลาแรดรสดี            ประเพณีเทโว  

ส้มโอบ้านน้ าตก          มรดกโลกห้วยขาแข้ง  

แหล่งต้นน้ าสะแกกรัง    ตลาดนัดดังโคกระบือ” ๑  

จากข้อความข้างต้นนี้ คือ ค าขวัญของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อกล่าวถึงชื่อของจังหวัดอุทัยธานี ประชาชนทั่วไปที่มิใช่บุคคล
ที่ถือก าเนิดเกิดมาจากจังหวัดนี้ แทบจะไม่ค่อยรู้จักจังหวัดอุทัยธานีเท่าไหร่นัก ด้วยจังหวัดอุทัยธานีเป็นทางผ่านของหลาย ๆ 
จังหวัด การคมนาคมถนนหนทางไม่มีถนนเส้นหลักตัดผ่านเหมือนเมืองส าคัญหลายเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อุทัยธานีจึง
เป็นเสมือนเมืองลับแลทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพไม่มากนัก และโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วแทบไม่มีใครรู้จัก
จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๆ  ที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตคงเดิมไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์มากกกว่าจังหวัดอ่ืน
โดยเฉพาะในเขตชุมชนอ าเภอเมืองที่มีชุมชนโบราณที่ยังคงหนาแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์บนวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมืองสงบริมสายน้ า
ของชาวแพในแม่น้ าสะแกกรังซึ่งถือเป็นบ้านเรือนแพที่มีบ้านเลขที่ก ากับเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดอุทัยธานียัง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแอบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขามากมาย อาทิ ผืนป่าที่ยังความอุดมสมบูรณ์ ถ้ า น้ าตก ฯลฯ และที่ส าคัญ
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ควรค่าแก่การรักษาไว้ ทรงคุณค่า
ส าหรับความภาคภูมิใจของคนที่เกิดในจังหวัดนี้และประชาชนคนไทยซึ่งสามารถร่วมกันเป็นเจ้าของป่าผืนนี้ นอกจากนี้จังหวัด
อุทัยธานียังเป็นสถานที่ก าเนิดของนายทองดี บิดานายทองด้วง หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ หรือแม้กระทั่งหลวงวิจิตรวาทการ อดีตนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมีผลงานเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ 
พลเมืองไทยหลายชั่วอายุคนที่ได้ถือก าเนิดจากจังหวัดอุทัยธานี รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ถือ
ก าเนิดมาจากดินแดนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ครบถ้วนมนต์เสน่ห์ทุก ๆ ด้าน ทั้งศาสนา สังคม วัฒนธรรรม และทรัพยากร รวม
เป็นหนึ่งในพื้นที่เล็ก ๆ ไม่ใหญ่โต ไม่วุ่นวาย ไม่เร่งรีบ และสิ่งเหล่านี้จะยังคงความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เปลี่ยนแปร
ไปตามกาลเวลาที่ผันผ่านจะยังสามารถด าเนินต่อไปท่ามกลางความเจริญทางวัตถุที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในแถบ
ลุ่มน้ าสะแกกรังในอนาคต ลูกหลานคนอุทัยธานีที่เป็นเจ้าของต้องเห็นคุณค่าในการร่วมกันรักษาไว้ และชาวไทยทุกคนที่ได้มา
เยือนดินแดนแห่งความสมบูรณ์นี้ควรเที่ยวชม สนับสนุนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย
สืบไป 

                                           
๑ ส ำนกังำนจงัหวดัอุทยัธำนี, อุทยัธำนี, กรุงเทพ : บริษทัวทิอิน ดีโซน์ จ ำกดั, มปป. หนำ้ ๖. 
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บทความนี้ผู้เขียนได้น าเสนออดีตความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี  สภาพปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรี จนได้รับชื่อว่า “เมืองพระชนกจักรี” เป็น
แหล่งของนักปราชญ์ และศิลปินหลาย ๆ ท่านด้วยกัน 

ความเป็นมาของอุทัยธานีในอดีต 

 เมืองอุทัยธานี  มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจาก
หินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เป็นต้น 

ต านานเมืองอุไทยธานี (ชื่อในอดีต) 
          ต านานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า คือ อ าเภอหนอง
ฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านคนมอญ และคนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า“เมืองอู่ไทย” เรียกชื่อตามกลุ่ม
หรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชพันธุ์ และอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอ่ืน ต่อมากระแสน้ า
เปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ า เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด”  ได้เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดที่เก็บกัก
น้ าไว้ใกล้เมือง  และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
         เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น "เมืองอุไทย" คาดว่าเพ้ียนไปตามส าเนียงชาวพ้ืนเมืองเดิม ได้มีฐานะเป็นหัวเมืองด่าน
ชั้นนอก มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบันแม่กลอง คือ อ าเภออุ้ม
ผาง และหนองหลวง คือ ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่
ละเมา 
       ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163) ได้โปรดให้บัญญัติอ านาจการใช้ตราประจ าต าแหน่ง มีบัญชาการตาม
หัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า "เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย" 
        เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ าสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้น
ชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียน มาลงที่แม่น้ า จึงท าให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ าจนเป็น
หมู่บ้าน ใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน "สะแกกรัง" เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีป่าสะแกข้ึนเต็มริมน้ า และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน  บ้าน
สะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพ้ียนเป็น "ซิเกี๋ยกั้ง" เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลัง
ได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจ าพวก มูลค้างคาว ไม้
ซุง กระวาน และช้างป่า อีกท้ังยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกด้วย 
        ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275) นั้น จมื่นมหาสนิท (ทองค า) ซึ่งย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สะแกกรังนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาราชนกูล และต่อมาได้ก าเนิดบุตรชายคนโตชื่อ     "ทองดี" เกิดท่ีสะแกกรัง 
       สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ พระนามเดิม ทองดี เดิมทรงรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้า
บรมโกศ) ได้ด ารงต าแหน่ง พระอักษรสุนทร เสมียนตรากรมมหาดไทย ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระเจ้าเอกทัศ) 
พม่ายกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เกิดการระส่ าระสายแตกสามัคคีในพระนคร จึงทรงอพยพครอบครัวไปรับราชการกับเจ้า
เมืองพิษณุโลก ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี  อภัยพิริยปรากรมพาหุ ต่อมาทรงพระ
ประชวร สิ้นพระชนม์ในเมืองพิษณุโลก 
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         บุตรชายชื่อ "ทองด้วง" ภายหลังได้รับราชการเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ปราบจราจลในกรุงธนบุรี และ
สถาปนาเป็นกษัตริย์ราชวงศ์จักรีปกครองแผ่นดิน พระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" รัชกาลที่ 1 ทรง
อัญเชิญพระอัฐิส่วนหนึ่งประดิษฐาน ณ หอพระในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการถวายบังคม 
        ในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัจจา ในฐานะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชวงศ์จักรี พระอัฐิอีกส่วนหนึ่ง กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท อัญเชิญเข้าประดิษฐานในพระเจดีย์ทอง ในพระมณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ มีประเพณีที่
พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเครื่องทองน้อย เพ่ือสักการะบูชาทุกครั้งที่เสด็จพระราชด าเนิน 
         พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานีเจ้าเมืองอุไทยธานีในสมัยนั้น ได้เห็น
ว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่ อค้าขายข้าว 
และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว จึงคิดตั้งบ้านเรือนเพ่ือค้าขาย ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพ่ือนกัน จึงขอตั้ง
บ้านเรือนที่ริมแม่น้ าสะแกกรัง เนื่องจากผู้คนมาติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าขึ้นไปเมืองอุ
ไทยธานีเก่า อ้างว่ากลัวไข้ป่า จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากข้ึน 
         พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี   และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบ้านสะแกกรังทางฝั่งคลองฟากใต้ 
ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท เป็นของเมือง    อุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี 
จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์ ข้างใต้บ้านลงมาสักคุ้งน้ าหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท 

พ.ศ.2441 เมืองอุไทยธานี ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา 
สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ.2476 และจัดให้จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคที่ส าคัญที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ถิ่นก าเนิดก่อเกิดราชวงศ์ อุทัยธานีถือว่าเป็นเมืองส าคัญอีกเมืองหนึ่ง กล่าวคือเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นต้นก าเนิดแห่ ง
ราชวงศ์จักรี โดยที่พระชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีชาติก าเนิดที่เมืองอุทัยธานี และได้มีการสร้างพระ
บรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไว้ ณ บริเวณยอดเขาสะแกกรัง 

 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชด าเนินทรง
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ประกอบพิธีเปิดพระวิสูตรพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก   พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นโพธิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไทรไว้ ณ บริเวณพลับพลานี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 เวลา 
15.00 น.  
               สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วง กล่าวคือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน) บุตรชายคน
ใหญ่ได้เป็น พระยาวงศาธิราช (ขุนทอง) ต่อมามีบุตรชายคนใหญ่ชื่อ ทองดี เกิดที่บ้านสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ซึ่ง
เป็นพระบรมมหาชนกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมราชวงศ์จักรี 
               ชาวจังหวัดอุทัยธานีได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรได้สร้างพระบรมรูป ณ ต าบลที่เกิดของพระองค์ ตั้งแต่เมื่ อ พ.ศ.
2514 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ด าเนินการก่อสร้างได้เมื่อ พ.ศ.2516 
               การด าเนินการในเรื่องนี้ ได้เริ่มงานอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2519 โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. สร้างทาง
ล าลองจากสนามกีฬาจังหวัดขึ้นยอดเขาสะแกกรัง ปรับปรุงบริเวณสร้างพลับพลาและลานจอดรถบนเขาสะแกกรัง โดยมี นาย
อ านาจ ผการัตน์ วิศวกรโยธา โครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ความอนุเคราะห์จาก นาย
องอาจ สุตะเขตร์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ช่วยเหลือค่าน้ ามันเชื้อเพลิง สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาท จังหวัดได้
ขอให้กรมศิลปากร และส านักผังเมือง ออกแบบวางแผนสร้างพลับพลาต่อไป  
               เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2520 นายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ
สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ได้ประชุมด าเนินการก่อสร้างอนุเสาวรีย์ โดยให้นายด ารง ชลวิจารณ์ อธิบดีกรม
โยธาธิการ ด าเนินการสร้างถนนลูกรังขึ้นยอดเขาสะแกกรัง และจังหวัดได้มอบให้กรมศิลปากร จ านวน 130,000 บาท เป็นค่า
หล่อพระบรมรูป  
               23 กรกฎาคม 2545 นายอัมพระ จันทรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ณ พลับพลา
ประดิษฐานพระบรมรูปฯ พร้อมด้วย นายด ารง สุนทรศารทูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนท าถนนลาดยางขึ้นเขา
สะแกกรังต่อไป  
               เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเททององค์พระรูปฯ ทีก่รมศิลปากร โดยมีนายวิญญู อังคณารัก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
ประธานอ านวยการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคนต่อมา เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นทางจังหวัดได้ด าเนินการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง และวางเครื่องหมายบังคับการจราจรขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยโครงการทางหลวงท้องถิ่น มีนายพจน์ กันธ
มาลา ผู้อ านวยการเดินสายไฟฟ้าขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยเทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นเงิน 287,000 บาท สร้างศาลาโถง โดย
คุณเลื่อน - อ าไพ พรพิบูลย์ เป็นเงิน 250,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,839,380 บาท  
          วันที่ 27 มกราคม 2522 ได้อัญเชิญพระบรมรูปฯ จากกรมศิลปากรมาประดิษฐาน ณ พลับพลาแห่งนี้ ในวันที่ 28 
มกราคม 2522 ได้มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีทั้ง 
2 วันที่ได้มีมหรสพสมโภชน์  
               ในการด าเนินงานประกอบพิธีเททอง และเปิดพระวิสูตร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายปิยะ มาลากุล ณ อยุธยา 
ผู้แทนส านักพระราชวัง เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่วนผู้ด าเนินงานควบคุมการก่อสร้างต่าง  ๆ บนยอดเขาสะแกกรัง คือ นายวัชระ หวัง
สิทธิเดช หัวหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  



1568 

 

         การด าเนินงานก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ และสั่งการต่างๆ ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 
2519 จนถึงวันพระราชพิธีเปิดพระวิสูตร วันที่ 5 เมษายน 2522 ได้สร้างและเสร็จในสมัย    นายปราโมทย์ หงสกุล ด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

อุทัยธานีในปัจจุบัน 
 อุทัยธานีเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือตอนล่าง อันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งมีทั้ง
กะเหรี่ยง ลาวครั่ง มอญ และคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ดังจะเห็นได้ว่าอุทัยธานีมีการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอยู่บ่อยครั้ง และยัง
เป็นแหล่งศึกษาของนักวิชาการที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมและชาติพันธ์ เช่น วัฒนธรรมของลาวครั่งในอ าเภอบ้านไร่  
ประเพณีและวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงบ้านเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่  ชุมชนชาวมอญในเขตอ าเภอหนองฉางและอ าเภอทัพทัน หรือ
แม้แต่วิถีชีวิตของกะเหรี่ยงบ้านอีมาดอีทราย ในอ าเภอบ้านไร่ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ยังมีแหล่งโบราณสถานที่มีประวัติความ
เป็นมาแต่อดีตกาล เช่นเมืองอุทัยเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองเดิมก่อนจะย้ายไปตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน วัดวาอารามที่มีศิลปะใน
ชั้นประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น วัดโบสถ์ วัดหนองขุนชาติ วัดสังกัสรัตนคีรี ฯลฯ  
 อุทัยธานีนอกจากจะมีข้อมูลและประวัติในด้านประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังมีแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและสัตว์ป่า 
ด้วยเหตุว่ามีเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ในพ้ืนที่ และถูกจัดให้เป็นมรดกโลก เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
บุคคลส าคัญท่านหนึ่งที่ต่อสู้และท าหน้าที่ในการอนุรักษ์และดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างสุดก าลังที่มี ท่านก็คือ สืบ นาคะเสถียร 
อดีตหัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และดูแลสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 
จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และท่านยังเป็นหนึ่งในคนที่นักอนุรักษ์ท้ังมวลยอมรับ ยกย่องและสดุดี   
 แหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทัยธานียังคงมีอีกหลายที่ด้วยกัน เช่น น้ าตกไซเบอร์  น้ าตก
ใหม่ร่มเย็น  หุบป่าตาด  เขาป่าร้า  เขาดินแดง ถ้ าพุหวาย หรือแหล่งน้ าพุร้อนสมอทอง ซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมจากภาครัฐให้มีการบริหารจัดการและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี 
นับเป็นความได้เปรียบของอุทัยธานีที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งราบลุ่มแม่น้ า เทือกเขา ป่าไม้ แหล่งโบราณคดี สิ่ง
เหล่านี้ถูกน าไปถ่ายทอดแม้ในนวนิยายที่เป็นอมตะอย่างเรื่องเพชรพระอุมา ของพนมเทียน ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักอ่าน 
ก็มีการเอ่ยอ้างถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสัตว์ป่าในอุทัยธานีบ่อยครั้ง ผ่านตัวละครที่เป็นตัวพระเอกและลูกน้อง แม้ว่า
ปัจจุบันจะไม่ได้มีพรานออกล่าสัตว์ป่าเพ่ือเอาไปขายแบบในนวนิยายก็ตาม 
 ซึ่งในปัจจุบัน อุทัยธานียังคงมีวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากคนที่อาศัยอยู่ใน
อุทัยธานียังคงรักท่ีจะอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม และรักษาเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากอุทัยธานีแม้จะมีความเจริญทางด้าน
วัตถุมากข้ึนตามกระแสของสังคม แต่วิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตก็ยังคงรักษารูปแบบเดิม โดยมีภาครัฐที่เข้ามาดูแล เช่น วิถีชีวิตชาว
แพริมฝั่งแม่น้ าสะแกกรัง อันเป็นชุมชนชาวแพที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนแม่น้ าสายนี้ ภาครั ฐได้เข้ามาช่วยในการจัดระเบียบและ
ออกเลขที่บ้านให้กับแพพักอาศัย และจัดท าความร่วมมือกับชุมชนชาวแพที่จะร่วมกันรักษาและดูแลแหล่งน้ าอันเป็นเสมือนเส้น
เลือดหล่อเลี้ยงอุทัยธานีอย่างแม่น้ าสะแกกรัง  ตรอกโรงยาอันเป็นตรอกเก่าแก่ของอุทัยธานีมีประวัติอันยาวนาน เป็นสถานที่ ที่
ยังคงรักษาสภาพให้คงอยู่แบบเดิมโดยการบูรณะและซ่อมแซม รวมถึงส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสถานที่อ่ืนๆ 
อันมีลักษณะเช่นเดียวกันในหลายๆ จังหวัด  
 การรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของอุทัยธานี ดังกล่าวแล้วว่าอุทัยธานีมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนได้จับมือกันด าเนินการจัดท าและเผยแผ่จนเป็นที่รู้จัก
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ของสาธารณชน เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ยอดเขาสะแกกรัง  ประเพณีงานบุญเดือนสาม ที่วัดหนองขุนชาติ  
ประเพณีจุลกฐิน ที่วัดทัพคล้าย  การประกวดจัดโต๊ะหมู่งาช้างในเทศกาลออกพรรษา เป็นต้น วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้จึงเป็น
สื่ออย่างดีในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักอุทัยธานีมากยิ่งขึ้น จนมีการกล่าวกันว่าถ้าอยากจะเห็นงานช้างที่สมบูรณ์และ
สวยงามที่รวมตัวกันมากที่สุดให้มาดูที่เทศกาลออกพรรษาของอุทัยธานี ซึ่งในอดีตแทบจะมีงาช้างในทุกบ้าน แม้ในปัจจุบันจะ
ไม่ได้มากมายเหมือนก่อน แต่ก็ยังนับว่ามากกว่าที่อ่ืนๆ และจะสามารถชมได้แค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีเท่านั้น ที่จะมีการน าออกมา
ประดับโต๊ะหมู่บูชาบริเวณหน้าบ้านของตน  

 แนวทางในอนาคตการพัฒนาอุทัยธานี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุทัยธานีมีต้นทุนที่ดี ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน แหล่งธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตที่น่าสนใจและศึกษา และสามารถที่จะน ามาพัฒนาให้อุทัยธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ได้ในอนาคต ซึ่งพอจะแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาด้านประเพณีและวัฒนธรรม อุทัยธานีเป็นเมืองที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมดังกล่าวมาแล้วแต่ต้น แต่
ละประเพณีและวัฒนธรรมก็ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะแตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธ์ หรือชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกพ้ืนที่
ของอุทัยธานี ในอ าเภอบ้านไร่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากกว่าอ าเภออ่ืนๆ เพราะมีทั้งชุมชนลาวครั่ง และชุมชนกระ
เหรี่ยง วัฒนธรรมที่โดดเด่นเหล่านี้ หากมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งใน
ปัจจุบันมีประเพณีที่ส าคัญ เช่น ประเพณีจุลกฐิน ของวัดทัพคล้าย  ประเพณีไหว้ผี ของชุมชนกระเหรี่ยง  ประเพณีแห่ธง ของ
ชาวต าบลห้วยแห้ง  วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของกระเหรียงเจ้าวัด เป็นต้น ซึ่งมีนักวิชาการได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยอยู่
บ่อยครั้ง  นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานที่เก่าแก่ เช่นวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ ที่มีจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมที่น่าศึกษา
ค้นคว้า วัดสังกัสรัตนคีรี ที่มีสถาปัตยกรรมอายุราวสมัยสุโขทัย   
 แนวทางในการพัฒนาที่ผู้เขียนจะน าเสนอก็คือ ให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดประเพณีและวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ และจัดท าเป็นปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจจะ
เข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลของโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี จิตรกรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า
อันมีอยู่ภายในจังหวัดอุทัยธานี อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย หรือจั ดโครงการมัคคุเทศก์พาเที่ยว โดยใช้
บุคคลในพื้นที่ท่ีมีความรู้และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ เป้ฯการสร้างงานสร้างอาชีพให้ท้องถิ่น 
 ๒. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ความได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติ อันได้แก่ป่าไม้และ
สัตว์ป่า รวมถึงน้ าตก ถ้ า และภาพเขียนทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่ของอุทัยธานี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีความโดดเด่นและน่า
ศึกษา โดยเฉพาะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกในด้านสิ่งแวดล้อม  อันมีความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ไม้และสัตว์ป่าประกอบกับบุคคลส าคัญอย่างสืบ นาคะเสถียร วีรบุรุษพิทักษ์ป่าที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง เป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการเอาจริงเอาจังกับการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า  อีกปัจจัยหนึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือสภาพภูมิประเทศ
ที่มีขุนเขาและถ้ าอยู่มากมาย อันมีความงดงามตามธรรมชาติ เป็นถ้ าที่ยังมีการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อย เช่น ถ้ าพุหวาย 
หุบป่าตาด เขาปลาร้าอันมีภาพเขียนสีในยุคประวัติศาสตร์ เป็นต้น ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีบางสถานที่ได้รับการดูแลและพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายที่ ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความสะดวกในการเข้าชมหรือศึกษา  
 ผู้เขียนจึงขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนา โดยให้ภาครัฐ ภาคประชาชน ท้องถิ่น และชุมชน หาความร่วมมือระหว่าง
กัน พัฒนาให้เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย จัดป้ายประชาสัมพันธ์หรือบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ เพ่ือแนะน า
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นักท่องเที่ยว หรือพานักท่องเที่ยว นักศึกษา ที่ต้องการแสวงหาความรู้ ภาครัฐควรส่งเสริมอาจจะจัดท าแผนที่หรือโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงส ารวจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือแม้แต่การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย อันจะน ามาซึ่งพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
หลักฐานที่สามารถจะหาได้  รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ให้กับ
เยาวชนในพื้นท่ี ปลูกส านึกรักและหวงแหนถิ่นเกิด สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่  
 ๓. แนวทางในการพัฒนาด้านวิถีชุมชน  วิถีชุมชนเป็นอีกด้านที่มีเสน่ห์และน่าศึกษาของอุทัยธานี ที่เด่นชัดและเป็น
รูปธรรมก็คือ วิถีชีวิตชาวแพริมฝั่งแม่น้ าสะแกกรัง ซึ่งอยู่อาศัยกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ไม่ได้ล้าหลังหรือ
ด้อยพัฒนา แต่มีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีสังคมอย่างพอดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาที่ส าคัญอีกแห่งของอุทัยธานี หรือ
ในชุมชนตรอกโรงยาอันเป็นชุมชนเก่าแก่ และยังคงรักษาโครงสร้างของอาคารและลักษณะการค้าขายในอดีตไว้ คล้ายกับตลาด
สามชุก ของสุพรรณบุรี  นอกจากนั้นในอุทัยธานียังมีชุมชนมอญ ชุมชนลาวครั่ง ซึ่งยังไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด สืบเนื่องจาก
การกระจายตัวอยู่ในที่ต่างๆ ไม่เป็นกลุ่มใหญ่นัก ท าให้ไม่เกิดการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเด่นชัดทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ของชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิมอาจถูกกลืนหายไปในชุมชนใหญ่ที่แวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาในด้านนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากมีการส่งเสริมและดูแลที่ดี จัดระเบียบ ให้ความรู้ อย่างเช่นการ
จัดระเบียบชาวแพ การส่งเสริมและพัฒนาตรอกโรงยา  โดยน าไปใช้ใช้กับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ก็จะเป็นแหล่งศึกษา
และท่องเที่ยวในอนาคตของอุทัยธานีได้  
 ในภาพรวมวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีโดยทั่วไปยังคงมีความเรียบง่ายและรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีแม้
จะมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกระแสโลกาภิวัตน์ อันจะเห็นได้จากอุทัยธานีไม่ได้มีห้างสรรพสินค้า ไม่มีโรงภาพยนตร์ 
หรือสถานบันเทิงที่ใหญ่โตเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งมิใช่ว่าไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพ แต่เป็นเพราะชาวอุทัยธานีไม่ได้
ต้องการสิ่งเหล่านั้น หลายคนจึงมองว่าอุทัยธานี เป็นเมืองที่ล้าหลัง เป็นเมืองป่าเมืองดง โดยไม่รู้ว่าเพราะอุทัยธานีเป็นเช่นที่
เป็นอยู่นี่แหล่ะ จึงท าให้อุทัยธานีมีมนต์เสน่ห์และน่าที่จะเข้ามาศึกษา มาพักผ่อน มาท่องเที่ยว ดูวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 

สรุป 
 อุทัยธานีเป็นเมืองที่มีความส าคัญมาแต่ครั้งอดีต มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวที่น่าสนใจ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่าย เป็นเมืองที่เป็นต้นราชวงศ์จักรีและสืบมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งชาวเมืองอุทัยธานีทุกยุคทุกสมัยยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติมามากนับไม่ถ้วน แม้กาลเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่เมืองอุทัยธานีดินแดนแห่งความสงบสุข ดินแดนแห่งความ
มหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเต็มไปด้วยป่าไม้และภูเขา ดินแดนแห่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งแรกของ
ประเทศไทย ผืนป่าของจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกบนพ้ืนที่ติดต่อกันหลายล้านตารางกิโลเมตรเมื่อรวม
กับพ้ืนที่ป่าจังหวัดใกล้เคียง ถือได้ว่าเป็นผืนป่าใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อีกผืนหนึ่งที่มีความส าคัญในภูมิภาคของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันลูกหลานชาวอุทัยธานีก็ยังคงได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอดเจตนารมณ์รักษาสิ่งดีงามอันน่าภาคภูมิใจนี้
สืบต่อมาในยุคหลัง ยังคงซึมซับมรดกท่ีมีค่าท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของชาวเมืองอู่ไทย ยังคง
วิถีชีวิตในแบบของตนเองไม่เหมือนจังหวัดอ่ืน สิ่งที่ท าให้อุทัยธานีมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงสภาพเดิมและเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนชาวไทยในจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอ่ืน ๆ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นสมควรที่จะได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยการจัดท าปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี หรือเส้นทางใน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ สถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมของหน่วยงาน
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ภาครัฐ ท้องถิ่นและชุมชน เป็นการบริหารจัดการต้นทุนอันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและด ารงไว้ซึ่งคุณค่า
ของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อันเป็นเสน่ห์มนต์ขลังที่ชวนให้หลงใหล 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูรสาขารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
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บทคัดย่อ 

 หากกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ย่อมต้องนึกภาพถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต 
เพราะว่าช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ สังคมไทยเริ่มเป็นสังคมแห่งความหวัง เพราะว่าประชาชนเริ่มเปิดรับแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มีกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีหลายด้าน ท าให้เป็นสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่กล่าวได้ว่า “มองไปข้างหน้า
ด้วยความหวัง มองไปข้างหลังด้วยความอาลัย” 

ปัจจุบันมาถึงยุคนี้ยุค คสช.เข้ามาปกครองบ้านเมือง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือสังคมไทยเป็นสังคมทันสมัย มี เครื่องมือ
สื่อสารทันสมัย อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่เรียกว่า โทรศัพท์มือถือ ที่ท าให้คนในสังคมไทยปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว พบ
กันแล้วมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเรียกว่า”สังคมคนก้มหน้า”สนทนากันได้ตลอดเวลาเห็นหน้าเห็นตากันด้วยซ้ าไป เป็นอันทราบ
เข้าใจกันดีว่าโลกหมุนเร็วมาก 

ดังนั้นเราจ าเป็นต้องต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนโลก ให้ทันสิ่งเหล่านี้คือ ปัจจุบัน แต่หากว่า เรามองไปข้างหลังด้วย
ความอาลัย และมองด้วยตานอก ตาใน สัมผัสด้วยใจแล้ว เราจะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีที่เราตามเขา เราจะเก่งสามารถ
พัฒนาเท่าทันเข้าได้ แต่ถ้าเราคิดเอง เรายังล้าหลัง เพราะว่าพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาถึงยุคของสังคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม เกิดขึ้นมากมาย บางแห่งเป็น
นิคมอุตสาหกรรม จึงท าให้บางแห่ง มีการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เครื่องไม้ การเข้าท างาน ตามกะ ตามเวลา เสื้ อผ้า
ที่เคยใส่เวลาอยู่กับชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็นแบบฟอร์ม เพราะว่าการผลิตของอุตสาหกรรม จากการเกษตรเป็น อุตสาหกรรม 

ค ำส ำคัญ: พุทธบูรณาการ ,พัฒนาชุมชน, ความเข้มแข็ง,สังคมไทย 

Abstract 

As the community in Thailand. Look forward with hope. Looking back with regret, then. The current 
generation to generation tool. Communication equipment An electronic device called a mobile clinic. That 
the society in Thailand Family interacted The society now has a sharp bend. Or the conversation Is similar 
to that of other provinces near horizons can also communicate with cartoons. Some with the letter shall 
be understood to mean that the Earth rotates very fast, we need to develop a replacement for the world 
to catch these things today, but if we look back with regret. And look eye to eye in touch with the mind. 



๑๕๗๓ 

 

We can see that Prior to the technology we follow him. We can develop a specific one. But if we assume 
that we are lagging behind the development of social change the advent of industrial society. This has 
been changed from an agricultural society to an industrial society. Industrial happenedsome of the estates 
As a result, some of the simulations are developed to work by the time I've put the clothes in the 
community. Change the form for the manufacture of industrial of agricultural machinery. 

Keyword :Buddhism integration, community development, strengthened, Thailand. 

บทน า  

 จะเห็นได้ว่าช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนั้น สภาพชุมชน สังคมไทยถูกคุกคามรุนแรงแรจนน่าเป็นห่วง จะเห็นได้
จากการเคลื่อนตัวของพลเมืองจากชนบทสู่เมืองหนาแน่นเรื่อยๆ สภาพสังคมจากเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเรา
มีโรงานอุตสาหกรรมกระจายจ านวนมาก อาจจะเป็นเพราะว่านโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลชุดต่างๆโดยที่หวังความ
เจริญจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาค  

การกระจายความเจริญนี้เองย่อมส่งผลท าให้วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมชนบท เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง จากเคย
ท านา ท าสวน ท าไร่ ก็เปลี่ยนมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท อยู่กับโรงงาน มีชีวิตต้องอยู่กับปล่องควัน และสารเคมีปล่อย
ทิ้งผู้สูงอายุเฝ้าบ้านเรือนตามล าพัง คนหนุ่มสาวต้องอพยพเข้ามาขายแรงงาน ด้วยเหตุนี้เองการที่ความเจริญด้านอุตสาหกรรม
ขยาย กระจายเข้าสู่ชุมชนเป็นอุตสาหกรรม สังคมไทยย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิม ท าให้พ้ืนที่การเกษตรกรรมถูก
ลดความส าคัญลงไปเรื่อยๆส่งผลให้การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้ข่าวสารใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น จากเคยฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ต้องก็ต้องมาฟังเพลง ดูทีวีผ่านมือถือ ยูทูบ เป็นต้น  

 ด้วยกระแสการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยแบบก้าวกระโดดนี่เอง ท าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต จารีต  ประเพณี ของคนใน
สังคมไทยตามไปด้วย โดยเฉพาะประเพณีและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากวิถีดั้งเดิ มเป็นสังคมชนบทที่เข้มแข็ง 
กลายเป็นแบบสังคมเมืองแบบก้าวกระโดดทันที  จะเห็นได้จากเวลานี้แทบทุกครัวเรือน มีรถยนต์คันแรก   บางหมู่บ้านมีร้าน
กาแฟ คาราโอเกะ มีสาวน้อยประเภทนุ่งน้อยห่มน้อยบริการ  จนดูเหมือนว่า เมื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต้องการเที่ยว
ยามราตรีแล้วจากเดิมที่เคยเที่ยวอยู่ในเมือง หรือในตัวจังหวัด  ไม่ต้องเข้ามาในตัวเมืองแล้ว  เพราะว่าสถานบันเทิงแหล่งเริงรมย์
เข้ามาสู่ชนบทเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้กันแล้วจะเห็นได้ว่า แนวการการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย เป็นการพัฒนาเรียนรู้ถึงสิ่งที่เข้ามา
ใหม่ช้า  จนส่งผลให้วิถีชีวิตคนในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและทางเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่ง
ที่ต้องระมัดระวังเพราะจะท าให้สังคมชนบทอ่อนแอ สื่อประเภทยั่วยุหลั่งไหลไร้การควบคุม เช่นสื่อลามก  คาราโอเกะหวือหวา 
จนท าให้เด็กและเยาวชนหลงผิดท าให้เกิดกระแสการพัฒนาที่ยึดติดกับวัตถุนิยม ประชาชนในชุมชนของสังคมไทยด าเนินชีวิต
ด้วยความประมาท  เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง หรือภาระหนี้สินจากการกู้ยืมไปซื้อสิ่งของอ านวยความสะดวกเป็นหนี
สินโดยไม่รู้ตัว 

จากสภาพความเป็นมาของปัญหาที่กล่าวมา บทความบทนี้จะน าเสนอ พุทธบูรณการเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งใน
สังคมไทย เพราะว่าเป็นพุทธวิธีที่จะพาให้คนในชุมชน จากเดิมที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ เมื่อผสมกับพุทธวิธี



๑๕๗๔ 

 

บูรณาการเข้ากับหลักธรรมที่ทรงประสิทธิภาพ  ภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยบารมี   จะสามารถยังประสิทธิผล ทรง
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาชุมชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  เพราะว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเรานั้น พระพุทธองค์ทรงเป็น
พระศาสดาที่ทรงตรัสรู้หลักธรรมที่ยิ่งใหญ่  การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้นควรน าพุทธบูรณาการน าหลักธรรม ไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้น เจริญเติบโตไปพร้อมกันทั้งทางวัตถุ  และทางด้านจิตใจ   พุทธบูรณา
การนั้น  คือการน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาประยุกต์ใช้  

การน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหาชุมชนอย่างย่ังยืน 

หลักการพัฒนาสังคมนั้นมีค ากล่าวไว้ว่า “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน” ย่อมสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง เพราะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการการพัฒนาตนเองก่อน
เพราะว่าหากไม่พัฒนาตนด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกิดสติเสียก่อนนั้น จะไปพัฒนาใครๆก็ย่อมไร้ผล เพราะว่าคนคือทรัพยากร
ส าคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และหากชุมชนเข้มแข็งสังคมก็สงบและเข้มแข็งตามมาโดยปริยาย
ดังนั้นการพัฒนาตน พัฒนาสังคม จึงมีความส าคัญแบบแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวด้วยเหตุและผลดังต่อไปนี้ 

๑.การพัฒนาตนเอง  คนแต่ละคนนั้นเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคม เพราะว่า  เมื่อ
ได้รับการพัฒนาที่ตนเองแล้วก็จะเป็นคนเก่งและเป็นคนดี เมื่อคนเก่งและดีเกิดขึ้นในองค์กรนั้น จะท าให้องค์กรนั้นมีความสุข 
และท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ ตรงกันข้ามหากสังคมหรือหน่วยงานใดมีคนไม่ดีมากกว่าคนดี องค์กรนี้จะไม่มีความสุข
เลย และการท างานก็ไม่มีความสุข สุดท้าย เมื่อท างานไม่มีความสุข ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นๆล้มเหลวแม้แต่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตนเองนี้ ยังตรัสยกย่องสรรเสริญไว้ว่า ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดี
แล้ว ย่อมเป็นผู้ประเสริฐ  

๒.การพัฒนาคนในชุมชน  การพัฒนาคนในสังคมชุมชนให้เกิดสติ ย่อมท าให้สังคมนั้นเข้มแข็งตามไปด้วย แต่ประเด็น
การพัฒนาคนในสังคมชุมชนนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเราในโลกนี้มี ศีล สมาธิ และปัญญาไม่เท่าเทียมกัน 
ขณะที่หัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบร่มเย็นนั้น  เพราะว่าคนในชุมชนนั้นเป็นทั้งผู้สร้างความส าเร็จ และท้ังผู้น า
ความเสื่อม  มาสู่ชุมชน  การพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็งนั้น  จึงต้องใช้เทคนิควิธีการ หลายประการ   

ประการแรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงวางแนวทางให้คนในชุมชนของพระองค์คือ รู้สึกว่า ตนนั้นเป็นเจ้าของชุมชน
นั้น คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  ซึ่งที่กล่าวมานั้น เรียกว่า พุทธบริษัท ๔ แต่ละคนแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีหน้าที่เป็น
ของตนเอง แต่ว่า มีหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสภาวะของตนเอง  ในการรักษาพระพุทธศาสนา การแบ่งพุทธบริษัทออกเป็นกลุ่ม
เช่นนี้  ท าให้ง่ายต่อการ พัฒนาและบริหาร ให้เข้มแข็ง  ท าให้แต่ละคนนั้นสามารถเลือกที่จะประพฤติ  ปฏิบัติ ตามค าสั่ งสอน
ของพระองค์ได้ตามที่ตนเองพึงพอใจ เช่น เมื่อใครต้องการพ้นทุกข์ก็ต้องเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ และนางภิกษุณี  แต่ว่า หากยัง
ต้องการที่ใช้ชีวิตอย่างผู้ครองเรือน พระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักไว้ว่า ให้ปฏิบัติตาม อาคารวินัย คือวินัยของผู้ครองเรือนนั่นเอง 
โดยที่ว่า ยังสามารถปฏิบัติและประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆท าให้ไม่ สามารถเอ้ืออ านวยที่จะ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างภิกษุ แล้วก็นางภิกษุณี ท าให้พระพุทธองค์นั้นทรงวางกรอบไว้เพียงว่า พระภิกษุต้องรักษา เพ่ือเป็นเครื่อง
พัฒนาจิตใจให้เข้มแข้งอดทนต่อสิ่งยั่วยุ ทางกามารมณ์ และเป็นเกาะป้องกันคุ้มครองทางกายวาจา  ไม่ให้ผิดพลาด ๒๒๗ ข้อ 
ส่วนนางภิกษุณี ต้องล าบากหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องรักษาศีล ถึง ๓๑๑  ข้อ ส่วนอุบาสก อุบาสิกา ต้องรักษาศีล ๕ หรือศีล 
๘ แล้วแต่จะสามารถประพฤติ ปฏิบัติได้ 



๑๕๗๕ 

 

ประการที่สอง พระพุทธเจ้าทรงพัฒนาจิตใจบุคคลในชุมชนของพระพุทธองค์ โดยปรับให้ทิฐิเสมอกัน เสียก่อนหรือว่า
ปรับความเห็นให้ตรงกัน ว่าจุดมุ่งหมายของศาสนา ค าสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั้น อยู่ที่พระนิพพาน 
คือการก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก และเมื่อทุกคนในชุมชน หรือว่า องค์กรเห็นตรงกัน
อย่างนี้แล้ว ก็จะเต็มใจที่จะปฏิบัติ หรือว่า ประพฤติตามจุดมุ่งหมาย ค าสอนของพระองค์อย่างเต็มที่ เพื่อหาทางให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ของพระองค์  นอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงแนะน าวิธีการที่จะเข้าถึงพระนิพพานด้วย ซึ่งก็คือการขัดเกลาตนเอง 
ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัย ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้   

ประการที่สาม ที่ส าคัญพระพุทธเจ้าทรงพัฒนาความประพฤติ  ของบุคคลในองค์กร  โดยให้ปฏิบัติตามศีล  ซึ่งในการ
รักษาศีลทุกคนก็จะต้องเลือกว่าจะปฏิบัติตามศีลในระดับใหน เช่นรักษา ศีล ๕ ศีล ๘ และ ๒๒๗ หรือ ๓๑๑  ข้อ  เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้ว คนในชุมชน หรือว่าองค์กร ก็จะมีความประพฤติไปในแนวทางเดียวกัน  

ประการที่สี่ ทรงวางแนวให้คนในองค์กร หรือว่าชุมชน เคารพนับถือกันตามอาวุโสซึ่งการเคารพกันอย่างนี้นั้น 
เหมือนกันกับชุมชนไทย ซึ่งมีการเคารพตามล าดับอาวุโส เช่นการเรียก คนสูงอายุกว่า ว่าพ่ี อายุน้อยกว่า ว่าน้อง ป้า ลุง ตาม
สถานะของกันและกัน แต่ในทางพุทธบูรณาการนี้หมายความว่า ที่ให้ เรียกกัน เคารพอาวุโส นั้นก็หมายความว่า หากใครบวช
ก่อนก็ให้นับว่า อาวุโสกว่า ถึงแม้ว่า ผู้นั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตาม  เพราะว่าผู้บวชก่อนนั้นย่อมรู้หลักธรรมพระวินัยมากกว่าผู้บวช
ใหม่  

๓.การพัฒนางาน บุคคลซึ่งมีหน้าที่การงานที่ดีย่อมเป็นก าไรของชีวิต เพราะหน้าที่การงานมีส่วนส าคัญในการด าเนิน
ชีวิต สอดคล้องปราชญ์พระพุทธศาสนา อย่างหลวงพ่อปัญญานันทะ กล่าวไว้ว่า งานคือเงิน เงินคืองาน  บันดาลสุข  ท างานให้
สนุก เป็นสุขเมื่อท างาน ท างานเพ่ืองานบันดาลผล ท าดีเพ่ือดลผลให้ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ อย่างจริงใจ การพัฒนางานนั้น 
เพราะว่าการพัฒนางาน ของพระพุทธศาสนานั้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนางานของพระองค์นั้นทรงใช้หลัก ที่ส าคัญคือ  

 ประการที่หนึ่ง คือ ทรงถือหลักที่ส าคัญคือความสามารถเป็นเกณฑ์ หากว่า ใครในชุมชน คือ  บริษัท ๔ คนใด มี
ความสามารถด้านใด มีความสามารถด้านไหน ก็จะทรงตั้งไว้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านนั้น เพ่ือให้ตรงกับความสามารถที่เขามีอยู่ 
เช่น พระอานนท์ มีความสามารถทางด้านความทรงจ า ก็ทรงยกย่องให้เป็นพหูสูต หรือว่าทางด้าน อุบาสก นั้นบุคคลใดที่มี
ความสามารถก็จะทรงยกย่อง เช่น จิตคฤหบดี มีความสามารถด้านการแสดงธรรม ก็ทรงยกย่องทางด้านนั้น   

 ประการที่สอง การสร้างขวัญก าลังใจ  ให้กับผู้ทีมีความสามารถ และมีผลงานเด่น ก็จะทรงยกย่อง เช่นในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาถ้าหากว่า มีพระภิกษุ หรือว่าสามเณรรูปใดที่มีความรู้ ความสามารถก็จะทรงยกย่องในท่ามกลาง
ระหว่างสงฆ ์

 ประการที่สาม หมั่นการประชุมกันเนืองนิตย์  เพราะว่าการประชุมนั้นจะมีโอกาสได้เปิดอก พูดคุย ท าความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน สื่อสารข้อมูลถึงกัน  สร้างความสมัครสมาน สามัคคีกัน  เช่น ทุกกึ่งเดือนจะมีการประชุมกัน เพื่อร่วมท าสังฆกรรมกันฟัง
พระปาฎิโมกข์ เรียกว่า ลงอุโบสถเพราะว่าการลงอุโบสถนี้ นอกจากจะเป็นการทบทวนโอวาทและพระธรรมวินัยแล้ว ยังมีผลใน
แง่ของการเตรียมใจให้สะอาดผ่องใส พร้อมที่รองรับฟังโอวาทในที่ประชุมจากพระเถระเมื่อ การสวดพระปาฎิโมกข์จบลง 

๔.การพัฒนาทรัพย์สิน พระพุทธศาสนามีทั้งหลักค าสอน ในการพัฒนาเก็บรักษาทรัพย์สิน  และการใช้จ่ายทรัพย์ 
ส าหรับหลักการรักษาทรัพย์นั้น เรียกตามภาษาพระนั้นเรียกว่า อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการรักษา และการ



๑๕๗๖ 

 

ใช้จ่ายทรัพย์นั้น เมื่อหามาได้แล้ว ก็ให้แบ่งการใช้จ่ายเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง  เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ 
ให้เป็นสุข   ส่วนที่สองใช้เลี้ยงเพ่ือนฝูงให้เป็นสุข   ส่วนที่สามบ าบัดอันตรายที่เกิดเหตุต่างๆ  ส่วนที่สี่ ท าพลี ๕ อย่าง คือ   

ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาต ิ

ข.อติถิพลี  ต้อนรับแขก 

ค.ปุพพเปตพลี  ท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย 

ฆ.ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น 

ง.เทวดาพลี ท าบุญอุทิศให้เทวดา 

 ๕.การพัฒนาด้านเวลา ในการพัฒนาด้านต่างๆนั้นเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพราะว่า ทุกคนเกิดมาแล้วมีเวลาเท่ากัน
หมดเหมือนกัน ๒๔ ชั่วโมง เพราะว่าเวลาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการประกอบอาชีพ  เพ่ือที่จะท างานแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ 
ด ารงชีวิต พระพุทธศาสนาเน้นให้ตะหนักถึงคุณค่าของเวลา เพราะว่าเวลา เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาเท่าเทียมกัน  แต่ว่า บางคนมักใช้
เวลาไปในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกัน ด้านการพัฒนาเรื่องเวลานี้ มีพระพุทธด ารัสที่ตรัสให้เห็นเรื่องคุณค่าของกาลเวลา เป็นอย่างยิ่ง  
เช่น   ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ผ่านไปย่อมเศร้าโศกในภายหลัง  วัยย่อม
ผ่านพ้นไปเหมือนขณะนั้นแหละ  กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเอง 

 ดังนั้นช่วงเวลาที่ว่างจากประโยชน์นั้น ท าให้ชีวิตพร่องจากประโยชน์นั้น  มิใช่เพียงแต่ว่าจะขาดจากประโยชน์เท่านั้นแต่
จะท าให้เกิดโทษขึ้นมาด้วย เพราะว่าคนที่อยู่ว่างมักจะมีความคิดฟุ้งซ่าน เพ้อฟัน คิดฟุ้งซ่านไปในทางกามารมณ์ ไปในเรื่อง
เบียดเบียน  ความฟุ้งซ่านเหล่านี้จะไม่เกิดกับคนที่ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  เพราะว่ามักคิดถึงประโยชน์ในการท างานอยู่
ตลอดเวลา  และหากใครสามารถประกอบการงานภารกิจ  หรือว่าหน้าที่ ของตนที่รับผิดชอบนั้น  ความเจริญก้าวหน้า ในฐานะ
ทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง  ย่อมเกิดขึ้นแก่การพัฒนาชุมชนในสังคมไทย เมื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข้งมีการบูรณาการกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นนี้แล้วความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมไทยก็จะเกิดขึ้น  

หลักพุทธธรรมทีช่่วยส่งเสริมช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

 นอกจากนั้นแล้วการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย มีความสามารถบริหารจัดการตนเอง หรือมี
ความสามารถสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้นั้น ต้องส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑.มีกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning  )โดยเฉพาะผู้น าชุมชน และสมาชิกท่ีเป็นแกนน าของชุมชนท้องถิ่น ให้
มีความรู้ ความสามารถบางแห่งบางพ้ืนที่  ผู้น าชุมชน จบวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมต้น หรือว่า มัธยมปลาย การส่งเสริมให้ผู้น า 
เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น  หรือเพ่ิมการสนับสนุน ปราชญ์
ชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองยิ่งขึ้น เป็นชุมชนทีมีผู้น าเป็นต้นแบบด้านการศึกษา หรือส่งเสริมผู้น าชุมชน ให้มีการ
อบรมให้ตะหนักถึงการเป็นผู้น าชุมชน ต้องมีความเสียสละ ท างานให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  รักษากฎหมาย  
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๒.มีการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community learning) เพราะว่าการแสวงหาความรู้นั้น เป็นสิ่งที่พึง
กระท าตลอดชีวิต การเรียนรู้นั้น สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการฟังบ้าง หรือว่า สิ่งรอบข้างที่เป็น ปร
โตโฆสะ คือฟังจากสิ่งรอบตัว คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม  หรือว่า เรียนรู้ทางด้านการอ่าน จากข่าวสารบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  ซึ่งความรู้ทีเกิดจากชุมชนนั้น โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากผลของการปฏิบัติ และเป็นการเรียนรู้ที่
เกิดจากภูมิปัญญา หรือว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้ประสบการณ์ร่วมกัน จะท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น าไปสู่การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ของชุมชน ดังนั้น ถ้าหากว่า ชุมชนมี
การพัฒนาเช่นนี้แล้ว การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีผลจากการเรียนรู้ และสามารถน าไปสู่การคิด 
และวิธีการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนให้เจริญ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.ชุมชนต้องมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า ( Leadership of community ) เพราะว่าหากผู้น าในชุมชนสามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดี มีภาวะผู้น าที่ต้องเป็นผู้ประสานให้สมาชิกในชุมชนนั้นเกี่ยวกับข่าวสาร หรือว่า เป็นผู้น าต่างๆ ได้มีโอกาสให้สมาชิกได้
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตน ยอมรับและเปิดโอกาส และรับฟัง ไม่ผูกขาดเผด็จการหรือแสดงบทบาทที่เป็นใหญ่แสดงความ
เป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พ้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ลงไปท างานกับชุมชน ไม่นั่งดูดาย อยู่บนหอคอย คอยสั่งงาน 
เป็นผู้เชื่อมประสานแนวคิดต่างๆ ของสมาชิก และคนในชุมชน 

๔.ประชากรในชุมชนต้องมีจิตส านึกรักชุมชน (Consciousness of Community ) เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality ) ประชากรในชุมชนนั้น ส านึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน รักถ่ินก าเนิด บ้านเกิดเมืองนอนของตน ส านึกรักว่า ตน
นั้นเป็นเจ้าของบ้านเกิด มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบกับปัญหาต่างๆในชุมชน ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน และมี
ความเป็นเพ่ือนที่ดี คือกัลยาณมิตรและสามารถเชื่อมโยงกัน ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์
ด้วยความหวังว่า สามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน ท าให้เกิดเกิดพลังที่เข้มแข็ง 

๕ .ชุมชนที่ ต้ องการพั ฒนาให้ เข้ มแข็ งต้องมีองค์ กรชุมชนที่ เข้ มแข็ ง (Strengthens  of Community   
Organization )คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี อย่างเหนียวแน่น ด้วย
จิตส านึกรักบ้านเกิด มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่ มกันนั้นก็เป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างท าและ สมาชิกของชุมชนนั้นต้อง ประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่จะจัดการตนเองและชุมชนได้ โดยเฉพาะ 
เมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้ว สิ่งที่ตามมาหลังจากมีองค์กรเกิดขึ้นนั้นก็คือ มีลักษณะเวทีประชาคม มีการด าเนินงานที่สามารถเชื่อม
ประสานกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยที่สมาชิกและองค์กรในชุมชนนั้น เมื่อมีความเข้มแข็ง
พอที่จะช่วยเหลือหรือพ่ึงพาตนเองได้  ทั้งในทางเศรษฐกิจ หรือว่าการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทั้งในยามที่ปกติ 
หรือว่าในเวลาที่เกิดประสบกับภาวะวิกฤติต่างๆ  ก็จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยที่ยั่งยืนเพราะว่าการ
พัฒนาจะท าให้ยั่งยืนได้นั้น ต้องพัฒนาคนเต็มทั้งคน ครบพร้อมกันทั้งระบบที่มี ๓ ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

นอกจากหลักพุทธบูรณาการการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย ที่ผู้เขียนได้น าเสนอไปแล้วนั้น การพัฒนาชุมชนนั้น
ยังจัดเป็นสาขาวิชาหนึ่งของสาขาวิชาสังคมศาสตร์( Social  science )โดยเป็นสังคมศาสตร์ที่ประยุกต์ สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเป้าหมายบางประการของมนุษย์และชุมชนสังคมมนุษย์ได้ การพัฒนาชุมชนจึงมีทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้พัฒนาชุมชนได้ เพ่ือให้เกิดผลการพัฒนาที่มีความเข้มแข็ง เช่น  



๑๕๗๘ 

 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (The Diffusion  Theory  of Cultural  )  เจ้าของทฤษฎี คือ ราล์ฟ ลิน
ตัน(Ralph   Linton ,ค.ศ.1893-1953 )  นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน 

สาระส าคัญของทฤษฎี   ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยเกิดจาการติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมที่แตกต่างวัฒนธรรมรวมกันและต่างกระจายวัฒนธรรม
ไปสู่กันและกัน เมื่อเกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมข้ึนแล้ว สังคมท่ีเจริญกว่า อาจจะรับวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมท่ีด้วยกว่าก็
ได้ และในท านองเดียวกันสังคมที่ด้อยกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกว่าก็ได้  และในท านองเดียวกันสังคมที่ด้อย
กว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกว่าก็ได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนให้แล้วเกิดจากการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามากว่า การเปลี่ยนแปลงของทางสังคม ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจาก
ภายนอกเข้ามามากกว่าเดิม จากกการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ขึ้นเองในสังคม หรือถ้ามีก็มักจะน าสิ่งใหม่ๆจากภายนอกเข้ามา
ผสมผสานกับของที่มีอยู่แล้ว  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นได้จากสังคมอเมริกัน ซึ่งมีศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น
สูง แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายถึงร้อยละ ๙๐ เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น เพียงร้อยละ ๑๐ 
เท่านั้น  

ผลลัพธ์ของพุทธบูรณการที่ช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุส าคัญ คือ การ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกสังคม ถ้าหากจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ก็คือ การขยายผลของชุมชน
ที่ประสบความส าเร็จโดยใช้ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเป็นตัวอย่าง  หรือเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้ชุมชนที่ยังไม่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เกิดการตื่นตัวและสมาชิกในชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชนของตน  เกิดการกระจายทางวัฒนธรรม
เกิดจากการติดต่อ  สื่อสารระหว่างสังคมที่ต่างวัฒนธรรมกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้โดย  ต้องจัดให้มีระบบ
การติดต่อสื่อสาร ทั้งจากภายในชุมชน และกับชุมชนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนกับชุมนต่างๆเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนาชุมชนมาก เพราะท าให้ทราบว่าชุมชนมี
การพัฒนาแล้ว หรือมีระดับการพัฒนาสูงกว่า  เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับสังคมที่มีระดับการพัฒนาต่ ากว่า  อาจรับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตเข้าไปในชุมชนของตนท าให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 

สรุปข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยนั้น หากตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเพ่ิมศักยภาพ  และขีดความสามารถของคน 
ด้วยการเพ่ิมหลักธรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของคน ให้มีความรู้ผิดชอบ รู้ดี หรือรู้ชั่ว ที่ปัจเจกบุคคลแล้ว ส่วนทางสังคมก็มีการ
บูรณการหลักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มีการเปิดโอกาสการพัฒนาศักยภาพและการให้ความรู้ การมีส่วนร่วม เป็นไปอย่างเสมอ
ภาค แก่คนในชุมชน การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย  จึงต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ ที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ คนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนวัสดุอุปกรณ์ต่ างๆและยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในวิธีการพัฒนา 
และกระบวนการพัฒนาต้องได้รับความช่วยเหลือ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลและ
ภาคเอกชน    ส่วนการบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชนต้องช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ จากชุมชน โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพทาง จิตใจ พฤติกรรม  และปัญญาด้วยพุทธบูรณาการ คือหลักธรรมที่มีประสิทธิภาพ 



๑๕๗๙ 

 

และทรงประสิทธิภาพ หากประยุกต์เข้ากันอย่างลงตัว  พุทธบูรณาการจึงจะสามารถท าให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม คู่ขนานกันไป  เพ่ือพัฒนาชุมชนในสังคมไทยให้เข้มแข็ง  และให้มีคุณภาพทั้งคน สิ่งแวดล้อม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นไปอย่างมีกระบวนการ เน้นการพ่ึงพาตัวเองและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น  เพราะว่าหากการพัฒนาชุมชน มีเข้มแข็ง
เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ว จะท าให้เป็นทางออกที่ส าคัญของสังคมไทยที่ก าลังมีปัญหาวิกฤติด้านต่างๆเลยทีเดียว สิ่งส าคัญที่จะท า
ให้การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นในสังคมไทยได้นั้น ต้องอาศัย 

 การปรับเปลี่ยนแนวคิดของชุมชน เพื่อที่จะร่วมกันน าพาชุมชนออกจากวิกฤติให้ได้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
ชุมชนให้ได้  โดยที่เปลี่ยนจากชุมชนที่เคยลดทอนศักยภาพ  กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยเกษตร
แบบพ่ึงพาตนเอง เรียนรู้คุณค่า  ก่อนมูลค่า ท าให้เข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะ พืชนานา
ชนิด ในป่าที่มีคุณค่ามากกว่า แค่ตัดหรือเก็บ เอาไปขายให้ได้เงิน มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมากว่า ตัวของเงิน และ
เรียนรู้ประโยชน์ของพืชพรรณนานาชนิด ในป่าชุมชนของตนมีการหวงแหนและสิ่งส าคัญคือการบูรณาการหลักธรรมที่คณะ
รัฐบาล และคณะสงฆ์ก าลังรณณรงค์เพ่ือ เป็นพุทธบูรณาการด้านจิตใจ ซึ่งก็คือศีล ๕ มาบูรณาการประยุกต์ใช้ควบคู่กันไป  จะ
ท าให้คุณภาพของคนในชุมชน มีพลังสามัคคีเป็นปึกแผ่นก็สามารถท าให้ชุมชนมีการพัฒนา จัดการตนเองและน าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเอง เป็นทางออกของปัญหาวิกฤติสังคมได้ในที่สุด 
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รัฐในอดุมคติ : การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทยัในทัศนะของอริสโตเติล 
 

         ณรงค์  เช้ือบัวเย็น1 
      สุทธสทิธ์ิ  ศรีจันทรเ์จริญ2 

        ชลธิชา บัวศรี3 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อท าความเข้าใจในรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยสุโขทัยเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและเห็นภาพในรูปแบบของรฐัในอุดมคติในทัศนะของอรสิโตเติลและค้นหาข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบการเมืองการ
ปกครองในสมัยสุโขทัย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย มีการ
แบ่งช่วงการปกครอง ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1. สมัยสุโขทัยตอนต้น เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ไปถึงสิ้นสมัยของพ่อ
ขุนรามค าแหง2. สมัยสุโขทัยตอนปลายตั้งแต่สมัยพระยาเลอไทยไปถึงสมัยสุโขทัยหมดอ านาจ อาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งยังมี
อาณาเขตไม่กว้างขวาง มีจ านวนพลเมืองยังไมมากและอยู่ในระหว่างการก่อร่างสร้างตัว  การปกครองในระยะแรกจึงยังเป็นการ
ปกครองระบบแบบครอบครัว ผู้น าของอาณาจักรท าตัวเหมือนบิดาของประชาชนมีฐานะเป็น“พ่อขุน”มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนต่อมาหลังสมัยพ่อขุนรามค าแหงสถานการณ์ของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป  จึงเริ่มใช้การปกครองที่เป็นแบบแผนมาก
ข้ึน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับประชาชนแตกต่างไปจากเดิม ความพยายามที่จะเพิ่มพูนอ านาจของกษัตริย์ให้สูงทรงมีฐานะ
เป็นธรรมราชา และ ทรงใช้หลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครอง 

รัฐที่ดีที่สุดในทรรศนะของอริสโตเติล คือรัฐที่ปกครองโดยคนคนเดียวและมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขของประชาชน
ทั้งหมดหรือที่เรียกว่าราชาธิปไตย อย่างไรก็ตามหากว่าการปกครองโดยคนคนเดียวนี้ด าเนินการตามอ าเภอใจเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ของเขาเพียงคนเดียวก็จัดได้ว่าเป็นการปกครองที่เลวที่สุด อริสโตเติล เรียกว่า ระบบทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช 

เราสามารถพบข้อดีและข้อด้อยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย ซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยหลายๆด้าน แต้
ทว่าในบางข้อของข้อดีก็สามารถพบข้อด้อยด้วยเช่นกัน คือ รูปแบบการเมืองการปกครองของไทยจะมีความขัดแย้งในตัวเอง เช่น 
การกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจการปกครองในสมัยสุโขทัยจะพบว่าท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว การ
บริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากว่ามีการส่งพระญาติ พระวงศ์ ออกไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆ ท าให้
อ านาจการปกครองยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง รวมไปถึงความเจริญรุ่งเรือง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการกระจาย
อ านาจการปกครองนี้ท าใหอ้าณาจักรสโุขทัยในสมยัน้ัน มีอาเขตขยายออกไปได้อย่างรวดเร็วแต่ทว่า ต่อมาหลังพ่อขุนรามค าแหง 
สวรรคตลง การกระจายอ านาจนี้ ก็น ามาซึ่งความวุ่นวายและเดือดร้อน เนื่องจากเมืองประเทศราชที่ไม่เช่ือถือในความสามารถ
ของกษัตริย์พระองค์ใหม่ และ บารมียังมีไม่พอ จึงท าให้เมืองประเทศราชต่างๆ นั้น แยกตัวออกเป็นอิสระ สุโขทัยถึงกาลใกล้
วินาศ ในขณะนั้น พระยาลิไท ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัย ได้ยินข่าว จึงยกทัพลงมาตีเมืองสุโขทัย และปราบกบฏ หมดสิ้น ท าให้
สุโขทัยสงบลง 

1. บทน า 

                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              วัดใหญ่อินทาราม (พระ
อารามหลวง) อ.เมือง จ.ชลบุรี 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          วัดใหญ่อินทาราม (พระ
อารามหลวง) อ.เมือง จ.ชลบุรี 
3 นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ          วัดใหญ่อินทาราม (พระ
อารามหลวง) 



๑๕๗๙ 

 

การศึกษาเรื่องราวทางด้านการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ครั้งโบราณนั้น จะเห็นได้ว่าการปกครองของไทย
โดยเฉพาะสมัยสุโขทัยน้ันได้ยึดถือรูปแบบและวิถีของคนไทยแต่โบราณมาใช้เป็นส่วนใหญ่  การศึกษาเรื่องการปกครองในสมัย
สุโขทัยนี้จะน าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และแนวความคิดพื้นฐานทางด้านการปกครองของสุโขทัย ลักษณะการปกครองของ
สุโขทัย กฎหมายในสุโขทัย การควบคุมก าลังคน และการปกครองหัวเมือง4 ในตอนต้นของการตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นการ
ปกครองแบบบิดาปกครองบุตร  แต่ตอนปลายสมัยเป็นการปกครองแบบธรรมราชาและมีการสร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักร
อื่นเพื่อพัฒนาอาณาจักรให้เป็นปกึแผน่เจริญรุ่งเรืองอาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งยังมีอาณาเขตไม่กว้างขวางจ านวนพลเมืองยังไม่
มากและอยู่ในระหว่างก่อร่างสร้างตัว การปกครองในระยะเริ่มแรกจึงมีลักษณะเป็นระบบครอบครัว ผู้น าของอาณาจักรมีฐานะ
เป็น “พ่อขุน” มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ปกครองเปรียบเสมือนบิดาของประชาชนทั้งปวง ต่อมาภายหลังในรัชสมัย
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชสถานการณ์บ้านเมอืงเปลี่ยนแปลงไปจึงเริ่มใช้วิธีการปกครองที่เป็นแบบแผนมากข้ึนความสัมพันธ์ของ
ผู้น าอาณาจักรกับประชาชนแตกต่างไปจากเดิมมีความพยายามเพิ่มพูนพระราชอ านาจพระมหากษัตริย์ให้สูงข้ึนทรงมีฐานะเป็น
ธรรมราชาและทรงใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามาเป็นหลักในการปกครอง 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ ราชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่องค์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครอง  ทรงใช้อ านาจนี้ในการออกกฎหมาย 
เรียกว่า อ านาจนิติบัญญัติ ทรงบริหารกิจการบ้านเมือง เรียกอ านาจนี้ว่า อ านาจบริหารราชการแผ่นดิน ทรงพิจารณาอรรถคดี
ทรงพิพากษาและตัดสินคดีความต่างๆ ทุกวันธรรมะสวนะด้วยพระองค์เอง เรียกอ านาจนี้ว่า  อ านาจตุลาการ จะเห็นได้ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนี้เพียงพระองค์เดียว และทรงใช้อ านาจบนพื้นฐานของหลักธรรม จึงท าให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็น
สุข ในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการปกครองโดยใช้คตินิยมในการปกครองแบบครอบครัวหรือพ่อปกครองลูก มาเป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ คติการปกครองสมัยอาณาจกัรสโุขทัยเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลกู หรือการปกครองแบบบิดา
ปกครองบุตร โดยในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ใกล้ชิดกับประชาชนมาก ประชาชนต่างก็เรียกพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดประชาชน
ว่า “พ่อขุน” ในการปกครองสมัยสุโขทัยนั้น มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อย โดยเราจะสามารถพบเจอได้ เมื่อเราได้ศึกษาอย่างละเอียด 
เพื่อความเป็นไปได้ในการเปรียบเทียบ จึงจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักการ และรูปแบบที่ดีและเช่ือถือมาได้เปรียบกัน โดยในที่นี้
จะน าระบบการเมืองการปกครองไทยในสมัยในสมัยสุโขทัย มาเทียบกับทัศนะของนักปรัชญากรีกโบราณ การพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร์ของการปกครองในดินแดนบริเวณที่เรียกกันว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นประเทศไทยใน
ปัจจุบันน้ี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏนั้น นักประวัติศาสตร์เขาศึกษามาแล้วพบว่า มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 

การสนใจศึกษาความเป็นมาของสุโขทัย ถือปรากฏควบคู่ไปกับความเป็นมาของชนชาติไทย โดยเฉพาะการค้นพบศิลา
จารึกหลักที่ 1 หรือ จารึกพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็นจารึกที่มีการจารึกเป็นภาษาไทยหลักแรก อันแสดงให้เห็นถึงความเป็น
เจ้าของของคนไทยในแคว้นรัฐนี้ เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ช่วงนี้มากยิ่งข้ึน และเห็นภาพของพัฒนาการที่ชัดเจนข้ึน ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้มีการเสนอเหตุผลของการก่อก าเนิดแคว้นสุโขทัยมาหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ที่มีหลักฐานได้รับ
การยอมรับและน่าเช่ือถือ อันถือเป็นข้อมูลใหม่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ซึ่ง 2 แนวทางที่เสนอน้ีก็กลับมาสอดคล้อง
และท าให้เห็นภาพของพัฒนาการการก าเนิดแคว้นสุโขทัยได้เป็นอย่างดี5 โดยเราจะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองในสมยัสุโขทยั 
นั้น ไม่มีการท าปราบดาภิเษก (การแย่งชิงอ านาจ) เลย ซึ่งต่างจากสมัย กรุงศรีอยุธยาและ ธนบุรี จึงเป็นการดีที่เราศึกษา

                                                             
4 นคร พันธ์ุณรงค์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2528. หน้า 53. 
5 อนุรักษ์ ปัญญานุเคราะห์, ประวัติศาสตร์ชาติสยาม, กรุงเทพมหานคร : รากแก้วบุ๊ค, 2553. หน้า146-147 



๑๕๘๐ 

 

การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย เพราะมีเสถียรภาพทางการเมืองพอสมควรเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับสมัยอื่นๆ การเมืองการ
ปกครองจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดในกลไกการพัฒนาและการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ให้ความสนใจในรูปแบบของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดส าคัญของการท า
วิจัยเพื่อความสอดคล้องและเห็นภาพระหว่างการเมืองการปกครองในทัศนะคติของนักปรัชญากรีกโบราณและการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัยที่เป็นไปโดยที่เราสามารถน าข้อเสียมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน 

ค าถามการวิจัย 
การเมืองการปกครองในสมัยสโุขทัยมข้ีอดีและข้อเสียอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนะของอริสโตเติลในเรื่องของ “รัฐ

ในอุดมคติ” และสามารถจะน ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้หรือไม่ โดยยึดถือรูปแบบจากปกครองในสมัยสุโขทัย เป็นกรณีศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้
1. เพื่อค้นหาข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 

 2. เพื่อท าความเข้าใจในรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยสุโขทัย 
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นภาพในรูปแบบของรัฐในอุดมคติในทัศนะของอริสโตเติล 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัย รัฐในอุดมคติ : การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล ในครั้งนี้ ได้ก าหนดพื้นที่ที่

ท าการศึกษา คือ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระ
อารามหลวง) จังหวัดชลบุรี และ หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย และ ปรัชญารัฐศาสตร์ของอริสโตเติล 

การศึกษาอิสระในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดระยะเวลาและใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย และ ปรัชญารัฐศาสตร์ของ
อริสโตเติล จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือเป็นหลัก 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้คือ เอกสารทางวิชาการ ต ารา รายงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ โน้ตบุ๊ก  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical) โดยจะเป็นการวิเคราะห์
เนื้อหาภายในกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ก าหนดไว้ภายใต้เนื้อหาของข้อมูล โดยจะเป็นการวิเคราะหถึ์งรูปแบบการเมืองการปกครอง 
ข้อดี ข้อด้อยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยเมื่อเทียบกับทัศนะของอริสโตเติลในเรื่อง “รัฐในอุดมคติ” และแนวทาง
การน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต  
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4. ผลการวิเคราะห์ 
การเมืองการปกครองของสุโขทัยเป็นไปในรูปแบบ “นครรัฐ” คือ การปกครองกันเองเป็นอิสระไม่ข้ึนกับใคร เพราะ

สุโขทัยไม่ได้เป็นนครหลวงทีเ่ป็นศูนย์กลางการปกครองของไทยเพียงรฐัเดียว หากยังมีรัฐอื่นๆ ที่มีอ านาจและด าเนินการปกครอง
เป็นอิสระในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันในขณะนั้นเช่น ล้านนาไทย อยุธยา แพร่ น่าน นครศรีธรรมราช ฯลฯ รัฐ
เหล่าน้ันต่างก็จัดการปกครองตามความเหมาะสมต่อสภาวะและประเพณีนิยมของตน มีเมืองข้ึน มีการแผ่อาณาเขตซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้ครองรัฐ 

การปกครองอาณาจักรสุโขทัยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 1778-1981 ประมาณ 200 ปีเศษ แบ่งได้เป็น 4 ระยะ ตาม
นโยบายการเมืองการปกครองและสถานการณ์บ้านเมือง ดังนี้6 

ระยะที่ 1 สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ครองราชย์ พ.ศ.1778 ปีสวรรคตไม่ปรากฏหลักฐาน) 
  สมัยพ่อขุนบานเมือง (ปีที่ครองราชย์ไม่ปรากฏหลักฐาน สวรรคต พ.ศ.1822) 

ระยะที่ 2 สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.1822 - 1842) 
ระยะที่ 3  สมัยปู่ไสสงคราม (ครองราชย์ พ.ศ.1842) 
  สมัยพญาเลอไท (ครองราชย์ พ.ศ.1842 - 1882) 
  สมัยพญางั่วน าถม (ครองราชย์ พ.ศ.1882 - 1890) 
  สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท ครองราชย์ พ.ศ.189 - 1912) 

สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ.1912-1943) ศึกษาการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 1912 
ถึง พ.ศ.1921 เมื่อเสียอิสรภาพให้แก่กรุงศรีอยุธยา 

ระยะที่ 4 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 ศึกษาการปกครองตั้งแต่หลัง พ.ศ.1921 ถึง  
พ.ศ.1943 
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 3 (พญาไสยลือไท ครองราชย์ พ.ศ.1943 - 1962) 
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พญาบานเมืององค์ที่ 2 ครองราชย์ พ.ศ.1962-1981) 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงใช้พระราโชบายในการรวมเมืองต่างๆ นอกจากท าสงครามแล้วยังใช้วิธีอื่น เช่น ทรง
อุปการะพระราชทานข้าวของเงินทองช่วยเจ้าเมืองที่ขาดแคลนให้ตั้งบ้านเมืองถาวร ให้เมืองเหล่านั้นข้ึนกับเมืองสุโขทัย และ
ปกครองเมืองเหล่าน้ันด้วยธรรม ดังข้อในความในศิลาจารึกว่า “ปลูกเลี้ยงผูกลูกบ้านลูกเมืองนั้น ชอบด้วยคุณธรรมทุกคน” และ
ใช้วิธีผูกพันทางเครือญาติ ทางด้านรูปแบบการปกครองสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มีทั้งแบบพ่อปกครองลูก แบบกระจาย
อ านาจและคล้ายประชาธิปไตย 

รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย ไม่มีรูปแบบของการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน พอที่จะอนุโลมเทียบเคียง
วิธีการปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นกับสมัยหลังๆได้ ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพของผู้น าขณะนั้น แต่พอจะจ าแนกลักษณะการปกครองสมัย
สุโขทัยออกได้ดังนี้7 คือ 

1. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร  
การปกครองแบบบดิาปกครองบตุร (Partrical Family) หรือ ปิตาธิปไตย หรือพ่อปกครองลกู เป็นการปกครองของไทย

โบราณซึ่งนับถือพระเจ้าแผ่นดิน เช่น บิดาของประชาชนทั้งปวง วิธีการปกครองก็เอาลักษณะการปกครองสกุลเป็นคติ คือถือว่า

                                                             
6 บังอร ปิยะพันธ์ุ, ประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2538) หน้า 61 
7 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1, กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2556. หน้า 50-62 
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บิดาเป็นผู้ปกครองครัวเรือน หลายครัวเรือนรวมกันเป็นบ้าน อยู่ในปกครองของพ่อบ้านผู้อยู่ใต้ ปกครองเรียกว่า ลูกบ้าน หลาย
บ้านรวมกันเป็นเมือง เมืองก็ขึ้นอยู่กับในความปกครองของพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่า “พ่อขุน”  

การปกครองหมู่ชนหรือชุมชนสมัยเริ่มแรก คือ ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหง เพราะอาณาเขต
ยังไม่กว้างใหญ่ไพศาล ประชาชนมีจ านวนน้อย พระมหากษัตรีย์ทรงท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุข ของประชาชน ไม่ทรงถือพระองค์ ไม่
ถืออ านาจราชศักดิ์ ทรงฟังความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนาง ขจัดความเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมตลอดจนเป็นธุระ
อบรมสั่งสอนข้าราชบริพาร ประชาชนและมีความเมตตากรุณา การปกครองแบบนี้มีอยู่ในระยะแรกของอาณาจักรสุโขทัย เป็น
เพราะช่วงนั้นคนยังน้อยอยู่ ความสนิทสนมระหว่างผู้น าและประชาชนย่อมมีมาก อีกประการหนึ่งการที่ได้รวมก าลังกันล้ม
อ านาจของขอมลงได้ และรวบรวมผู้คนสถาปนาอาณาจักรข้ึน ท าให้เห็นอกเห็นใจคนที่ล าบากมาด้วยกัน ความรู้สึกประดุจญาติ
จึงเกิดข้ึนระหว่างผู้น าและประชาชน ท าให้การปกครองเป็นไปในรูปพ่อปกครองลูก ในศิลาจารึกที่ 1 ด้านที่ 3 จารึกไว้ว่า “ผิใช่
วันสวดธรรม พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ข้ึนน่ังเหนือชะดารหินให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงท่วยถือบ้านถือเมือง
กัน” ทรงเป็นพระธุระอบรมพระราชวงศ์ ข้าราชการและประชาชนให้มีความรู้ในกิจการบ้านเมืองและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี โดย
ถ้าเป็นวันธรรมดาจะประทับออกว่าราชการบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างแล้วน าไปตั้งไว้กลางดงตาล
ภายในเขตก าแพงเมืองสุโขทัย ถ้าเป็นวันพระจะนิมนต์พระสงฆ์ผู้มีความรู้ธรรมะแตกฉาน แสดงพระธรรมเทศนาแก่พสกนิกร 

การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร หรือ แบบพ่อปกครองลูกมีลักษณะส าคัญของการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร 
คือ พ่อขุนเป็นต าแหน่งประมุขของรัฐมีอ านาจสูงสุด เด็ดขาด พ่อขุนกับผู้อยู่ใต้การปกครอง คือ ประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
มีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรเหมือนดังที่บดิามีต่อบุตร นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับไพร่ฟ้าประชาชน
ที่อยู่ภายใต้การปกครองตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน 

2. การปกครองแบบธรรมราชา หรือ ราชาผู้ให้ธรรมะในการปกครองประชาชน 
ลักษณะการปกครองแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคทุก

สมัยก็ได้รับการยอมรับถึงคุณธรรมในการใช้อ านาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี ดังจะเห็นได้จากในไตรภูมิพระร่วงที่
เช่ือกันว่าพระยาลิไททรงนิพนธ์ข้ึนในสมัยสุโขทัย ได้ให้ความหมายของผู้แกครองที่ดีหรือที่เรียกว่า”จักรพรรดิ” นั้น หมายถึง 
ผู้ปกครองที่ประชาชนพอใจมีคุณธรรมสูงสามาระที่จะใช้ “ธรรมะ” แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง เช่น 
พระพุทธเจ้า พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นต้น เช่ือกันว่า ราชาที่ดีปกครองอาณาประชาราษฎร์ได้ร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองอุดม
สมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองจะต้องทรงไว้ซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” และทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องป้องกันชนิดเดียวที่ใช้ป้องกันมิให้
ผู้ปกครองใช้อ านาจไปในทางทีก่่อให้เกิดความเดือดรอ้นแก่ผูอ้ยู่ใต้การปกครองทศพิธราชธรรมจงึเป็นธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
มีความส าคัญมากส าหรับการปกครอง 

นอกจากทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีลักษณะไปในเชิงก าหนดคุณลักษณะส่วนพระองค์ของราชาแล้ว ยังมี
หลักธรรมที่พระจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกพึงใช้ในการปกครอง คือ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และ ยังมีหลักการปกครอง
โดยธรรมที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิพระร่วงอีกอย่างหนึ่งคือ “ธรรมที่พระมหาจักรวรรดิวัตร” ทรงสั่งสอนท้าวพระยามหากษัตริย์
ทั้งหลายให้ใช้เป็นหลกัในการปกครอง นอกจากจะทรงเป็นผูบ้รหิารด้วยพระองค์แล้ว ยังทรงเป็นอ านาจของประชาชนในอันที่จะ
ควบคุมฝ่ายบริหารนั้นเองด้วยแต่ก็ยังมีปญัหาเหลืออยู่ว่า ในระบอบการปกครองสมยัสุโขทยัน้ันหากพระมหากษัตริย์ประพฤติผิด 
บริหารโดยไม่เป็นธรรมเสียเองแล้ว ประชาชนจะท าอย่างไร ค าตอบปัญหาน้ีอยู่ในหลักศิลาจารึกที่ 3 จากนครชุม มีความว่า  

“ขุนผู้ใดกระท าชอบด้วยธรรมอันดัง ขุนผู้นั้น....กินเมืองเหิงนานแก่กม  
  ผู้ใดกระท าบ่ชอบด้วยธรรมดังนั้น  ขุนน้ันบ่มิยืนเยิงเหิงนานเลย” 
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“ธรรมอันดัง” ก็คือทศพิธราชธรรม อันเป็นธรรมที่คอยควบคุมความประพฤติของพระมหากษัตริย์ หากประพฤติผิด
ธรรมอัน ราษฎรก็มีสิทธิที่จะล้มพระราชอ านาจและตั้งกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นปกครองต่อไป 

3. การปกครองท่ีคล้ายการปกครองแบบประชาธิปไตย 
อาจพิจารณาได้ว่าสุโขทัยมีลักษณะการปกครองทีค่ล้ายกับการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากที่

ประชาชนในอาณาจักรสุโขทัยมีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพอย่างทั่วถึง กล่าวคือ  
ด้านเสรีภาพ จากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่ 10 ว่า 
“ใครจักใครค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า”  
นั่นหมายถึง ประชาชนมีเสรีโดยชอบธรรมในการประกอบการท ามาหากิน ประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มีสิทธิ

เสรีภาพโดยชอบธรรมในการประกอบการท ามาหากิน ประชาชนมีเสรีภาพในการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างกว้างขวางโดยไป
สั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูวัง 

ด้านความเสมอภาค ประชาชนมีความเสมอภาคกันในการด ารงชีวิตในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพค้าขาย การ
เพาะปลูก หรือ งานอื่นๆ 

ด้านภราดรภาพ ประชาชนมีความรักใคร่กันฉันท์พี่น้องทั้งในหมู่ประชาชนได้ใกล้ชิดกัน ช่วยกันบริหารบ้านเมือง 
สมัยสุโขทัยผู้มีอ านาจสงูสดุคือพ่อขุนหรือพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงกุมอ านาจไว้แต่เพียงพระองค์เดียวกลับ

ประชาชน เจ้านาย และข้าราชการมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยเฉพาะสมัยพ่อขุนรามค าแหงได้ทรงสร้างพระแท่นศิลามีนามว่า 
“มนังคศิลาอาสน์” ตั้งไว้กลางดงตาล พระองค์เสด็จประทับเพื่อบริหารราชการบ้านเมืองโดยมีส่วนร่วมใช้อ านาจอธิปไตย ถือว่า
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย 

4. การปกครองแบบทหาร  
สุโขทัยแรกตั้งอาณาจักรใหม่ๆ ยังถูกรุกรานจากเขมรหรอืาณาจักรบรเิวณรอบๆดังปรากฏว่าหลังจากกรุงสุโขทัยได้ 3 ปี 

พ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฮอดยกทัพมารุกรานการปกครองของสุโขทัยจึงถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเป็นหลัก
พระมหากษัตริย์นอกจากจะเป็นผู้น าที่เข้มแข็งมีความสามารถแล้ว เมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงครามก็ต้องมีการบังคับบัญชากันแบบ
ทหาร ทรงยกทัพหลวงไปรบด้วยพระองค์เอง 

ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง ได้กล่าวถึง “ลูกเจ้า ลูกไท ทั่วบ้าน ทั่วเมืองและลูกขุนมนตรีหัวหมื่นหัวพัน” เป็นเครื่องแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ในสังคมแบบวงศ์ญาติ พ่อ-ลูก และแสดงการจัดหมวดหมู่ควบคุม เช่น ต าแหน่งหัวหมื่น หัวพัน การปกครอง
ควบคุมสังคมสุโขทัยจึงมีลกัษณะ 2 อย่างประสานกัน คือ ความสัมพันธ์แบบวงศ์ญาติ และการจัดระบบหมวดหมู่ จึงอาจสรุปใน
ข้ันน้ีได้ว่า สังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีการควบคุมกันแบบทหารและมีการควบคุมกันตามล าดับข้ัน แต่การควบคุมก าลังคนในสมัย
สุโขทัยอาจอยู่ในลักษณะมูลนาย-ไพร่ แบบหลวงคือยังไม่ได้แบ่งแยกประเภทของไพร่ออกเป็น ไพร่หลวง ไพร่สม ไพร่ส่วย ตาม
เกณฑ์แรงงาน หรือผลประโยชน์ที่รัฐต้องการแต่น่าจะอยู่ในลักษณะการอิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 

5. การปกครองแบบกระจายอ านาจ  
เมื่ออาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวางออกไป โดยเฉพาะในสมัยพ่อขุนรามค าแหงก็เป็นกฎธรรมดาอยู่ว่า  ท า

อย่างไรจึงจะบ ารุงรักษาอาณาจักรได้ พระองค์จึงใช้นโยบายแบบกระจายอ านาจ คือ บรรดาเมืองหลักที่เป็นเมืองส าคัญก็แต่งตั้ง
พี่น้อง พระญาติ พระวงศ์ ไปดูแลปกครองเมืองต่างๆที่เรียกว่าไปกินเมือง และพระมหากษัตริย์ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยสร้างบ้าน
สร้างเมืองอีกด้วย การกระจายออกไปสู่เมืองต่างๆ ก็คือ การแบ่งอาณาจักรออกเป็นหัวเมืองข้ันใน หัวเมืองช้ันนอก การกระจาย
อ านาจการปกครองจากศูนย์กลางไปสู่เมืองต่างๆในเขตราชอาณาจักร สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอาณาเขตขยายออกไป
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กว้างขวางมากจึงใช้การปกครองแบบนี้เพื่อรักษาดินแดนไว้ ทรงตั้งขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ “ขุน” ไปครองเมืองต่างๆรับนโยบาย
จากส่วนกลาง รับมอบอ านาจสิทธ์ิขาดในการบริหารกิจการภายในเมืองของตนด้วย การแบ่งเขตการปกครองแบบนี้ยึดหลัก
คัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์เป็นหลักคือ เมืองหลวงอยู่กลาง เมืองลูกหลวงล้อมสี่ทิศไกลออกไปเป็นเมืองพระยามหานครและ
เมืองออกหรือเมืองข้ึน 

เมืองหลวงคือกรุงสุโขทัย มีก าแพงเมือง 3 ช้ัน มีพระราชวัง วัดวาอารามขนาดใหญ่ภายในก าแพงเมืองและนอกก าแพง
เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์วัฒนธรรม กษัตริย์ประทับอยู่ที่เมืองหลวงทรงเป็นศูนย์กลางการบริหาร ค าสั่งจะมีไปถึงเมือง
ต่างๆในเขตพระราชอาณาจักรและเมืองข้ึนให้ปฏิบัติตามที่ทรงเห็นสมควร การกระขายอ านาจในการปกครองมีส่วนท าให้
บ้านเมืองเจริญเร็วข้ึน ผู้ปกครองดูแลบ้านเมืองได้ทั่วถึงเพราะมีเจ้าเมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมืองหลวงออกไปปกครองดูแล
แทนแต่การปกครองแบบนี้มีจุอ่อนที่เมื่อใดกษัตริย์ไม่มีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองต่างๆมักไม่เกรงบารมีและหาโอกาสแยกตน
เป็นอิสระจึงยากที่จะรักษาอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไว้ได้ 

จึงสรุปได้ว่า ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะผสมผสาน คือ เป็นแบบปิตาธิปไตย ซึ่งเน้นหลักการใช้อ านาจ
แต่ผู้โดดเดี่ยวโดยผู้น าแต่ผู้น าก็ใช้อ านาจในการปกครองด้วยการยึดหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นอุดมคติของการปกครอง คือ 
หลักในการประพฤติตนของผู้ปกครองที่จะมีผลท าให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ ประชาชนไม่ทุกข์ยากเดือดร้อน ผสมผสาน
กับลักษณะประชาธิปไตยเพื่อความเหมาะสมกับสุโขทัยซึ่งเป็นรัฐทหารและเมื่อสุโขทัยขยายอ านาจอาณาเขตออกไปกว้างขวางก็
ใช้นโยบายกระจายอ านาจ เพื่อธ ารงรักษาอาณาจักรไว้อย่างไรก็ตามลักษณะการปกครองทั้งห้าประการนั้นล้วนแต่มีจุดมุ่งหมาย
ในการน ามาใช้ปกครองอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบสุข เจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งสิ้น 

การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล นั้น พบว่า การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยนั้น มี
ลักษณะเดียวกันกับ รัฐในอุดมคติของอริสโตเติล แต่ก็เข้าข่ายแค่ในช่วงสุโขทัยระยะแรกเริ่มเท่านั้น เนื่องจากยังมีพื้นที่ของ
อาณาจักรไม่กว้างหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยู่ว่า ถ้าใหญ่จนเกินไปก็ยากที่จะป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเล็ก
จนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไม่ได้ โดยชุมชนสมัยเริ่มแรก คือ ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ถึง
สมัยพ่อขุนรามค าแหง เท่านั้น พลเมืองของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามวัย เวลาบ้านเมืองปกติประชาชนต่างท ามาหากินแต่เวลาเกิดศึก
สงคราม ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพ เป็นต้น โดยมีการรวบรวมอ านาจอยู่ที่
ศูนย์กลาง คือ “พ่อขุน” โดยพ่อขุน จะเป็นผู้ดูแลทุกข์-สุข ของราษฎร ทรงฟังความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนาง ขจัดความ
เดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมตลอดจนเป็นธุระอบรมสั่งสอนข้าราชบริพาร ประชาชนและมีความเมตตากรุณา และการ
ปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้าข่ายแนวคิดในเรื่อง “รัฐในอุดมคติ” ของอริสโตเติล นั้นคือ การปกครองแบบธรรมราชา ลักษณะ
การปกครองแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคทุกสมัยก็ได้รับการ
ยอมรับถึงคุณธรรมในการใช้อ านาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี 

ในสมัยสุโขทัยนั้นมีการจัดการด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี เนื่องจาก กษัตริย์และประชาชน มีความใกล้ชิดสนิท
สนม ท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน และไว้วางใจกัน แม้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกัน จะเป็นสิ่งที่ดี แต่หากน ามา
เปรียบเทียบกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป เช่นในปัจจุบัน ความเห็นอกเห็นใจ ก็จะน ามาซึ่งความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน 
เนื่องจาก ความไว้วางใจ จะท าให้เรามองโลกในแง่ดี (Positive thinking) จนลืมไปว่า ปัจจุบันนั้น สภาพสังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากอดีต ความไว้วงใจและเห็นอกเห็นใจ จะน ามาซึ่งปัญหา เพราะคนเราในปัจจุบันมองแต่
ประโยชน์ส่วนตน มากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไร เป็น ต้น โดยผู้วิจัยจะสรุปข้อดีและ
ข้อด้อยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติลออกมาดังนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ 
ข้อด ี



๑๕๘๕ 

 

1. มีการรวบรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง คือ ผู้ที่มีอ านาจสูงสุด คือ พระมหากษัตริย์ เป็นผู้รวบรวมอ านาจและใช้อ านาจ
เพียงพระองค์เดียว เช่น ดังข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า 

“ ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้าน 
กลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มักจักกล่าวถึงเจ้าขุนบ่ไร้ 
ไปสั่นกระดิ่ง อันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามค าแหง เมื่อได้ยินเสียงเรียก 
เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยช่ือ” 

ในศิลาจารึกที่ 1 ด้านที่ 3 จารึกไว้ว่า “ผิใช่วันสวดธรรม พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ข้ึนน่ังเหนือชะ
ดารหินให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองกัน” ทรงเป็นพระธุระอบรมพระราชวงศ์ ข้าราชการและประชาชนให้มี
ความรู้ในกิจการบ้านเมืองและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี โดยถ้าเป็นวันธรรมดาจะประทับออกว่าราชการบนพระแท่นมนังคศิลา
อาสน์ หากเป็นวันพระสวนะ จะนิมนต์พระผู้มีความรู้ ออกมาแสดงธรรมเทศนา เป็นต้น 

2. ใช้รูปแบบการเมืองการปกครองที่ดีที่สุดตามทัศนะของอริสโตเติล คือ ในสมัยสุโขทัยนั้น แม้จะมีรูปแบบการเมือง
การปกครองที่หลากหลายรูปแบบ แต่ก็ได้มีการน ารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด ตามแนวคิดของอริสโตเติลนั้น มาใช้ 
เช่นเดียวกัน คือ การปกครองแบบธรรมราชา หรือ ราชาผู้ให้ธรรมะในการปกครองประชาชน ลักษณะการปกครองแบบนี้มี
พื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคทุกสมัยก็ได้รับการยอมรับถึงคุณธรรมใน
การใช้อ านาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี เช่ือกันว่า ราชาที่ดีปกครองอาณาประชาราษฎร์ได้ร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมือง
อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองจะต้องทรงไว้ซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” และทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องป้องกันชนิดเดียวที่ใช้ป้องกันมิ
ให้ผู้ปกครองใช้อ านาจไปในทางที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ใต้การปกครองทศพิธราชธรรมจึงเป็นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความส าคัญมากส าหรับการปกครองนอกจากทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีลักษณะไปในเชิงก าหนด
คุณลักษณะส่วนพระองค์ของราชาแล้ว ยังมีหลักธรรมที่พระจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกพึงใช้ในการปกครอง คือ จักรวรรดิ
วัตร 12 ประการ และ ยังมีหลักการปกครองโดยธรรมทีป่รากฏอยู่ในไตรภูมิพระรว่งอีกอย่างหนึ่งคือ “ธรรมที่พระมหาจกัรวรรดิ
วัตร”นอกจากจะทรงเป็นผู้บริหารด้วยพระองค์แล้ว ยังทรงเป็นอ านาจของประชาชนในอันที่จะควบคุมฝ่ายบริหารนั้นเองด้วย 

3. เมื่ออาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวางออกไป ท าให้พื้นที่ของอาณาจักรกว้างข้ึน โดยเฉพาะในสมัยพ่อขุน
รามค าแหงก็เป็นกฎธรรมดาอยู่ว่า ท าอย่างไรจึงจะบ ารุงรักษาอาณาจักรได้ พระองค์จึงใช้นโยบายแบบกระจายอ านาจ คือ 
บรรดาเมืองหลักที่เป็นเมืองส าคัญก็แต่งตั้งพี่น้อง พระญาติ พระวงศ์ ไปดูแลปกครองเมืองต่างๆที่เรียกว่าไปกินเมือง และ
พระมหากษัตริย์ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองอีกด้วย การกระจายออกไปสู่เมืองต่างๆ ก็คือ การแบ่งอาณาจักร
ออกเป็นหัวเมืองข้ันใน หัวเมืองช้ันนอก การกระจายอ านาจการปกครองจากศูนย์กลางไปสู่เมืองต่างๆในเขตราชอาณาจักร 
กษัตริย์ประทับอยู่ที่เมืองหลวงทรงเป็นศูนย์กลางการบริหาร ค าสั่งจะมีไปถึงเมืองต่างๆในเขตพระราชอาณาจักรและเมืองข้ึนให้
ปฏิบัติตามที่ทรงเห็นสมควร การกระจายอ านาจในการปกครองมีส่วนท าให้บ้านเมืองเจริญเร็วข้ึน ผู้ปกครองดูแลบ้านเมือ งได้
ทั่วถึงเพราะมีเจ้าเมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมืองหลวงออกไปปกครองดูแลแทน 
ข้อด้อย 

1. แม้การกระจายอ านาจในการปกครองมีส่วนท าให้บ้านเมืองเจริญเร็วข้ึนแต่การปกครองแบบนี้มีจุดอ่อนที่เมื่อใด
กษัตริย์ไม่มีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองต่างๆมักไม่เกรงบารมีและหาโอกาสแยกตนเป็นอิสระจึงยากที่จะรักษาอาณาจักรอัน
กว้างใหญ่ไว้ได้ ซึ่งก็เป็นไปตามแนวคิดของอริสโตเติลที่ว่า “พื้นที่ของรัฐต้องไม่กว้างหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยู่ว่า ถ้าใหญ่
จนเกินไปก็ยากที่จะป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจจนพึ่ งตัวเอง
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ไม่ได้”  หลังจากที่พ่อขุนรามค าแหงสวรรคตในพ.ศ. 1841แล้วอาณาจักรสุโขทัยเริ่มระส่ าระสายพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา
เริ่มอ่อนแอ  ไม่สามารถรักษาความมั่นคลของอาณาจักรไว้ได้   เมืองหลายเมืองแยกตัวออกไปเป็นอิสระ  

2. ครั้นในสมัยสุโขทัยแรกเริ่มมีการรวบรวมอ านาจไว้ที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียว และต่อมาได้มีการกระจายอ านาจ
ออกไป โดยการส่ง พระญาติ พระวงศ์ไปอกครองตามหัวเมืองต่างๆ ท าให้เกิดสภาวะหลงระเริงในอ านาจ จนกระทั่งต่อมาปลาย
รัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหง สภาพการเมืองภายในเกิดเริม่ปัญหาการสืบราชสมบัติ  รูปแบบการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร
เริ่มเสื่อมสลายลง เมื่อพ่อขุนรามค าแหงสวรรคต และเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มั่นคงเพียงพอ จนกระทั่งสมัยพระยาลิ
ไท ซึ่งขณะนั้นปกครองอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัย พระยาลิไทจึงยกก าลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยและปราบศัตรูจนราบคาบบ้านเมืองจึง
สงบลง 

3. ในสมัยสุโขทัย นั้น ไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนหรือพลเมืองมีการศึกษา เนื่องจากในสมัยนั้น การศึกษาถือว่าเป็น
เรื่องไกลตัวมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการท าศึกสงครามเสียมากกว่า จึงถือว่าเป็นหนึ่งในข้อด้อยของการพัฒนา บ้านเมืองในสมัย
นั้น แต่ด้วยว่าการศึกษาไม่เป็นที่นิยมมากเท่าปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่ค่อยประสบปัญหาด้านการพัฒนาพลเมือง 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปได้ว่าลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะผสมผสาน คือ เป็นแบบปิตาธิปไตย ซึ่งเน้นหลักการใช้อ านาจแต่ผู้

โดดเดี่ยวโดยผู้น าแต่ผู้น าก็ใช้อ านาจในการปกครองด้วยการยึดหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นอุดมคติของการปกครอง คือ หลักใน
การประพฤติตนของผู้ปกครองที่จะมีผลท าให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ ประชาชนไม่ทุกข์ยากเดือดร้อน ผสมผสานกับ
ลักษณะประชาธิปไตยเพื่อความเหมาะสมกับสุโขทัยซึ่งเป็นรัฐทหารและเมื่อสุโขทัยขยายอ านาจอาณาเขตออกไปกว้างขวางก็ใช้
นโยบายกระจายอ านาจ เพื่อธ ารงรักษาอาณาจักรไว้อย่างไรก็ตามลักษณะการปกครองทั้งห้าประการนั้นล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายใน
การน ามาใช้ปกครองอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบสุข เจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งสิ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติ ตามทัศนะของอริสโตเติล ในงานนิพนธ์เรื่องรัฐศาสตร์ (Politics) อริสโตเติลเสนอแนวคิด
ทางการเมืองไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์เมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมือง หรือ รัฐ มนุษย์ไม่สามารถ
แยกกันอยู่เป็นหน่วยย่อยตามล าพัง ทั้งนี้เพราะต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการด ารงชีพและความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น มนุษย์
จึงรวมตัวกันตั้งรัฐข้ึนมา รัฐจึงเป็นสถาบันที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และเป็นสิ่งจ าเป็น มนุษย์สามารถค้นพบจุดหมายปลายทาง
แห่งชีวิตได้ภายในรัฐเท่านั้น หากไม่มีรัฐ มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่า  การสื่อสารด้วยภาษาท าให้มนุษย์พิเศษกว่าสัตว์อื่น 
ภาษาน่ีเองที่ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม สังคมเกิดข้ึน เพราะมนุษยม์ีธรรมชาติแห่งการใช้ภาษา สังคมสมบูรณ์ คือ รัฐ รัฐ ส าคัญ
กว่าครอบครัวหรือมนุษยแ์ต่ละคน ทั้งนี้ เพราะรัฐมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จึงไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร แต่ครอบครัวและปัจเจกชน
ยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น จึงจ าเป็นต้องรวมตัวกันเป็นรัฐ ดังที่อริสโตเติล กล่าวว่า “ผู้ไม่อาจอยู่ในสังคม หรือไม่ต้องการอยู่ใน
สังคม เพราะพึ่งตนเองได้ ถ้าไม่เป็นสัตว์ ก็ต้องเป็นเทพเจ้า”8 ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในหนังสือสอง
เล่ม คือ Nichomachean Ethics และ Politics งานที่เห็นชัดว่ามีมาก่อนหน้าและยังไม่สมบูรณ์เท่า คือ Eudemian Ethics นั่น
มีเล่นที่สี่ ห้า และหก ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่ปรากฏเป็นเล่มที่ห้า หก และเจ็ด ของ Nichomachean Ethics การศึกษาปรัชญา
การเมืองของอริสโตเติลอย่างครอบคลุมและกว้างขวางคงจะต้องรวมถึงการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมือนและความต่าง
ในต ารา จริยศาสตร์สองเล่มนี้ ควบคู่ไปกับการพิจารณางานเล่มเล็กเป็นระบบน้อยกว่า ซึ่งเรียกตามจารีตว่า Magna Moralia 
และสุดท้ายแล้ว คงต้องกล่าวถึง 158 รัฐธรรมนูญ (หรือรูปแบบการปกครอง)9 เนื้อหาของ Politics ของอริสโตเติล ว่าด้วย 

                                                             
8 Aristotle, Politics, 1253a, 1-2, อ้างใน พระราชวนมุนี 
9 สมบัติ จันทรวงศ์, ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 1, (กรุงเทพมหานคร:2558) หน้า 175 
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polis หรือประชาคมทางการเมือง ในภาษาอังกฤษไม่มีศัพท์ค าเดียวโดดๆที่ใช้แปล polis ได้ และการจะเข้าใจว่าท าไมจึงเป้นอ
ย่างนั้นก็เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการเริ่มท าความรู้จักกับปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล แรกทีเดียวมนุษย์สร้างครอบครัวข้ึนมา
เพื่อช่วยกันแสวงหาปัจจัยในการด ารงชีพ เมื่อมีครอบครัวจ านวนมากข้ึนก็เดการรวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน จากนั้น หมู่บ้านทั้งหลาย
ได้รวมตัวกันเป็นเมืองหรอืนคร ซึ่งอริสโตเติลเรยีกว่า “รัฐ” ดังนั้น ค าว่า “รัฐ” ในปรัชญาของอริสโตเติล หมายถึง นครรัฐ (City-
state) ของชาวกรีกยุคนั้น ไม่ได้หมายถึง ประเทศชาติ (Nation) หรือจักรวรรดิ แต่อย่างใด แม้รัฐจะเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ แต่อริสโตเติลก็ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่รัฐมากเสียจนมนุษย์หมดความส าคัญ ทัศนะทางการเมืองของอริ
โตเติลอยู่กึ่งกลางระหว่างทัศนะ 2 ประการ คือ 
 1. ทัศนะที่ว่า ปัจเจกชนมีความจริงแท้ รัฐไม่มีความจริงแท้ ปัจเจกชนมีจุดหมายในตัวเอง ประชาชนสร้างรัฐข้ึนมาด้วย
สัญญาประชาคม เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากรัฐมีไว้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของปัจเจกชน รัฐจึงไม่มีจุดหมายใน
ตัวเอง ปัจเจกชนส าคัญกว่ารัฐ 
 2. ทัศนะตรงกันข้ามที่ว่า รัฐมีความจริงแท้ ปัจเจกชนไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงไม่มีความหมายอะไรเลย รัฐเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 
ปัจเจกชนต้องอุทิศตัวเองเพื่อความรุง่เรืองของรฐั นี่คือ ทัศนะ แบบสังคมนิยมของ   พลาโต้ที่ได้เสนอให้ล้มล้างสถาบนัครอบครวั
และสิทธิในทรัพย์สมบัติส่วนตัว เพื่อว่าปัจเจกชนจะได้อุทิศตัวท างานให้รัฐอ่างเต็มที่ 
 อริสโตเติลไม่เห็นด้วยกับพลาโต้ในประเด็นเกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันครอบครัว อริสโตเติลกล่าวว่า การแยกเด็กออก
จากบิดามารดา แล้วน าไปเลี้ยงในโรงเลี้ยงเด็กนั้น เท่ากับท าให้เด็กเป็นของกลาง คือเป็นบุตรของทุกคนในรัฐ ผู้เป็นบุตรของทุก
คนเท่ากับไม่ได้เป็นบุตรของใครเลย “เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ยังดีกว่าเป็นบุตรในอุดมรัฐของพลาโต้” นอกจากนั้นอริสโตเติลยัง
วิจารณ์ทัศนะของพลาโต้ที่ว่าด้วยการยกเลิกสิทธิในทรัพย์สมบัติส่วนตัว การท าทรัพย์สมบัติให้เป้นของกลาง ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและความเฉ่ือยชาไร้ประสิทธิภาพ ทรัพย์สมบัติก่อให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี เมื่อไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนตัว ประชาชนจะ
เพลิดเพลินยินดีและมีความสุขได้อย่างไร อริสโตเติลมีทัศนะว่า รัฐมีความส าคัญและมีจุดหมายในตัวเองก็จริง แต่ความส าคัญ
ของรัฐไม่ได้บดบังความส าคัญของครอบครัวและปัจเจกชน ทั้งนี้ เพราะครอบครัวและปัจเจกชนก็มีความจริงแท้ในฐานะเป็น
ส่วนประกอบที่แท้ของจริงของรัฐ ครอบครัวและปักเจกชนก็มีจุดหมายในตัวเองและมีสิทธิสมบูรณ์ไม่อาจริดรอนได้ อย่างไรก็
ตาม จุดหมายของครอบครัวและปัจเจกชนเป็นจริงได้ภายในรัฐเท่านั้น ในสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์หลายอย่างคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาส สามีกับภรรยา และ บิดามารดากับบุตรธิดา อริสโตเติลเห็นว่า การมีทาสเป็นเรื่องธรรมชาติ 
ทาสเป็นผู้ช่วยท างานให้นาย “ตั้งแต่วันที่ถือก าเนิด คนบางคนถูกก าหนดให้เป็นทาสบางคนถูกก าหนดให้เป็นนาย” สิ่งที่ก าหนด
คือ ระดับปัญญา คนด้อยปัญญารู้จักแต่การใช้แรงงานจะได้รับประโยชน์จากการเป็นทาส คือ ได้อาศัยปัญญาของนายน าทาง
ชีวิต อริสโตเติลเห็นด้วยกับการมีทาสโดยวิธีนี้ แต่ท่านไม่เห็นด้วยกับการกดประชาชนในประเทศที่แพ้สงครามให้เป็นทาส ทาส
ชนิดนี้ไม่ยุติธรรม เพราะผู้แพ้สงครามอาจมีปัญญาดีก็ได้พลเมืองของรัฐคือบุคคลผู้มีสิทธิมีส่วนในการปกครองของรัฐที่เขาอาศัย
อยู่ เนื่องจากทาสไม่ถือว่าเป็นพลเมือง จึงไม่มีสิทธิมีส่วนในการปกครองรัฐ เมื่อพลเมืองจัดต้ังรัฐบาลปกครองรัฐ จึงเกิดรูปแบบ
การปกครอง 6 ระบอบ ด้วยกัน เกณฑ์ที่อริสโตเติลใช้ในการแบ่งระบอบการปกครองมีอยู่ 2 ประการ คือ  

(1) จ านวนบุคคลผู้ใช้อ านาจอธิปไตย  
(2) จุดหมายของการปกครองอยู่ที่ประโยชน์ของประชาชนหรือของผู้ปกครอง 
ระบอบการปกครองที่ดี 3 แบบ และ ระบอบการปกครองที่เลว 3 แบบ ได้แก่ 
1. ราชาธิปไตย (Royalty) เป็นการปกครองโดยบุคคลเดียวผู้มีปัญญาและความสามารถเหนือคนทั้งหลายเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหมด ผู้ปกครองทรงธรรมเป็นธรรมิกราชา ราชาธิปไตย ก็จะเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด ส่วน
ระบอบคล้ายกัน  
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 2. ทรราช (Tyranny) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียว ผู้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ เพื่อผลประโยชน์ของเขาเพียงคน
เดียว จัดเป็นระบอบที่เลวที่สุด 
 3. อภิชนาธิปไตย (Aristrocracy) เป็นการปกครองโดยอภิชนตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งหมด อภิชนคือคณะบุคคลจ านวนน้อยที่ฉลาดและดี ทั้ งมีฐานะทางสังคมเหนือผู้อื่น การปกครองระบอบนี้ดีที่สุดรองจาก
ราชาธิปไตย ส่วนการปกครองด้วยคณะบุคคลอีกแบบหนึ่งก็คือ 
 4. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยที่มั่งค่ังและมีอ านาจ เพื่อประโยชน์ของพวกตนเพียง
กลุ่มเดียว จัดเป็นระบอบที่เลวรองจากทรราช 

5. มัชฌิมชนาธิปไตย (Polity) เป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนทั้งหมด ผู้ปกครองใช้อ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนทั้งหมดมีสิทธิในการเลือกผูป้กครอง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งต้องเป็นคนมีทรัพย์สมบัติจ านวนหนึ่ง อยู่
ในระดับชนช้ันกลาง (มัชฌิมชน) ระบอบการปกครองนี้ดีน้อยที่สุด  

6. ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจน ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสังคม เพื่อประโยชน์ของคนจน
เท่านั้น อริสโตเติล ใช้ค าว่า ประชาธิปไตย ในความหมายที่ว่า เป็นการปกครองโดยคนจน เพื่อคนจน และตามปกติคนจนเป็น
เสียงส่วนใหญ่ในรัฐ ดังที่อริสโตเติล กล่าวว่า “มีประชาธิปไตยเมื่อคนจนเป็นผู้ปกครองหาใช่คนมั่งมีเป็นผู้ปกครองไม่ ” 
ประชาธิปไตยระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด 

อริสโตเติลเช่ือว่า รัฐอาจจะเป็นรัฐที่ดีที่สุด แม้ว่าปราศจากความสมบูรณ์และคนน้ันอาจจะประพฤติดีที่สุดได้แม้ว่าเขา
จะอยู่ในรัฐที่เลว มาตรการที่ใช้วัดความดีหรือความยุติธรรมของรฐัคือความสามารถที่จะรับใช้ผลประโยชน์รวมของคนในรัฐ รัฐที่
เลวคือรัฐที่มีรูปการปกครองที่อ านวยประโยชน์แก่ผู้ปกครองเท่านั้น เขาเขียนไว้ใน Politics ว่า “รัฐธรรมนูญจ าพวกที่ค านึงถึง
ผลประโยชน์รวมเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง เมื่อตัดสินด้วยมาตรฐานแห่งความยุติธรรมอันสูงสุด ส่วนรัฐธรรมนูญซึ่งค านึงถึงแต่
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ปกครองเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบที่ถูกต้อง รัฐที่ดีที่สุดในทรรศนะของอริสโตเติล 
คือรัฐที่ปกครองโดยคนคนเดียวและมวัีตถุประสงค์เพือ่ความสุขของประชาชนทั้งหมดหรือที่เรยีกว่าราชาธิปไตย อย่างไรก็ตามหา
กว่าการปกครองโดยคนคนเดียวนี้ด าเนินการตามอ าเภอใจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของเขาเพียงคนเดียวก็จัดได้ว่าเป็นการ
ปกครองที่ เลวที่สุด อริสโตเติล เรียกว่า ระบบทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช อริสโตเติลพูดถึงรัฐในอุดมคติ ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี1้0  

1. พื้นที่ของรัฐต้องไม่กว้างหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยู่ว่า ถ้าใหญ่จนเกินไปก็ยากที่จะป้องกันและการบังคับใช้
กฎหมาย ถ้าเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไม่ได้ 
 2. พลเมืองของรัฐปฏิบัติหน้าทีต่ามวัย นั่นคือ คนวัยหนุ่มเป็นทหาร คนวัยกลางคนเป็นผู้ปกครอง คนวัยชราเป็นนักบวช
สอนธรรม รัฐจ าเป็นต้องมีกรรมกรและช่างฝีมือไว้ช่วยท างานที่ต้องใช้ก าลัง กรรมกรไม่มีสิทธิเป็นพลเมือง 

3. การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาพลเมือง รัฐจัดการศึกษาให้กับประชาชน  วิชาที่ก าหนดให้ศึกษา
ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน วาดภาพ ยิมนาสติก และดนตรี วิชาที่ส าคัญก็คือ จริย -ศึกษา ไม่มีการกล่าวถึง วิชาปรัชญา 
เพราะเป็นที่น่าเสียดายว่า อริสโตเติล ยังเขียนวิชารัฐศาสตร์ (Politics) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 
 

                                                             
10 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร:2550), หน้า 295-296  
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 5.1 ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติลไปแล้วนั้นมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงการน าไปประยุกต์ใช้ 

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย ของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
ในทัศนะของอริสโตเติล 

หัวข้อ ข้อด ี ข้อด้อย 

การรวมอ านาจ 

การรวบรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง 
คื อ  ผู้ ที่ มี อ า น า จ สู ง สุ ด  คื อ 
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้รวบรวม
อ าน าจ แ ล ะ ใช้ อ า น าจ เพี ย ง
พระองค์เดียว 

เมื่อมีการเปลี่ยนผลัดแผ่นดินใหม่  เป็นการยากที่
ประเทศราชจะยอมรับหรือเกรงบารมีในตัวกษัตริย์
พระองค์ใหม่เท่าองค์เดิม 

การกระจายอ านาจ 

ก าร ก ระ จ าย อ าน าจ ใน ก า ร
ปกครองมีส่วนท าให้บ้านเมือง
เจ ริญ เร็ ว ข้ึน  ผู้ ป กครอ งดู แล
บ้านเมืองได้ทั่ วถึงเพราะมี เจ้ า
เมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมือง
หลวงออกไปปกครองดูแลแทน 

เมื่อใดกษัตริย์ไม่มีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองต่างๆมกั
ไม่เกรงบารมีและหาโอกาสแยกตนเป็นอิสระจึงยากที่
จะรักษาอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไว้ได้ 

การเมืองการปกครองที่ดี
ที่สุดตามทศันะของ

อริสโตเติล 

การปกครองแบบธรรมราชา หรือ 
ราชาผู้ให้ธรรมะในการปกครอง
ประชาชน ลักษณะการปกครอง
แบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือ
ในหลักธรรมของพุทธศาสนา 
พระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคทกุ
ส มั ย ก็ ได้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ถึ ง
คุณธรรมในการใช้อ านาจปกครอง
ประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี 

พื้นที่ของรัฐต้องไม่กว้างหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยู่
ว่า ถ้าใหญ่จนเกินไปก็ยากที่จะป้องกันและการบังคับ
ใช้กฎหมาย ถ้าเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดม
สมบูรณ์ทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไม่ได้ 
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  1. หากในอนาคตมีการเลือกตั้งผู้น าทางการเมือง ผู้วิจัยพบว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองจะด าเนินไปด้วยดี 
และ สามารถท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้ หากผู้น า น าหลักการและรูปแบบการบริหารในสมัยสุโขทัย มาปรับใช้ เช่น การ
น าหลักธรรมเป็นหลักในการปกครอง เพราะ หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ไม่ได้ถูกก าหนดมาให้ใช้ส าหรับกษัตริย์เท่าน้ัน 
หากแต่ในระดับผู้น าสถาบันต่างๆ ก็สมารถน าไปเป็นหลักในการบริหารได้เช่นกัน 
  2. หากมองในมุมของอริสโตเติล เรื่อง “รัฐในอุดมคต”ิ แล้ว ก็จะสามารถน าลักษณะของรัฐทีด่ีที่สดุ ตามทัศนะ
ของอริสโตเติลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายแล้วยังส่งผลดีต่อทั้งประชาชนเองและประเทศชาติด้วย คือ การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาพลเมือง รัฐจัดการศึกษาให้กับประชาชน ในเรื่องนี้ ปัจจุบันพบว่า มีโครงการเรียนฟรี 12 ปี จากรัฐบาลยุค
ปัจจุบัน (ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งหวังว่าจะเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต  

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาวิจัย เรื่องการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ดังนี ้
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในยุคสมัยอื่นของไทยด้วย เพื่อให้

เห็นภาพความชัดเจนในวิวัฒนาการการเมืองการปกครองหลังสุโขทัยล่มสลาย 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองในรูปแบบต่างๆที่กว้างข้ึน 

เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นภาพ ที่ชัดเจนและกว้างขึ้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับทัศนะอื่นๆ  
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มขอบเขตการศึกษาเพื่อที่จะสามารถหาข้อดีและข้อด้อยในแต่ละช่วงเวลา หรือ 

แต่ละยุคสมัยของการปกครอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ละครั้ง เพื่อที่จะสามารถพบปัญหาที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้หลายทางขึ้น หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีก จะสามารถน าปัญหาต่างๆที่เคยเกิดข้ึนแล้ว มา
เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที 
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บทคัดยอ่ 

 พระพุทธศาสนายังมีความมั่งคงเข้มเข็ง ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันก็ว่าได้
องค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ทั้งทางด้านศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี จึงถือเ ป็น
ความส าคัญของบุคลากรชาวพุทธ ทั้งภาครัฐ ภาคพระสงฆ์ ภาคประชาชน  และองค์กร ซึ่งน าหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น การน าหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” มาใช้ในการท างานในองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นคุณธรรมประจ า
ตนในการท างาน 
 เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาแล้วว่างานที่ได้มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท านั้น ถูกต้องเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งในการที่ได้รับมอบหมายงานให้
ด าเนินการนั้นเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถท าให้เกิดความเช่ียวชาญในด้านใดด้ านหนึ่ง การมอบหมายงานนั้นมาจาก 
ความขยัน ความพยายาม เวลาของผู้รับมอบหมาย และสมรรถนะ 
 หัวใจหลักของอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางใช้ชีวิตด้วยวิธีแห่งปัญญาและสิทธิและหน้าที่ของคนทุกคนที่เกิดมาภายใต้
เงื่อนไข ถูกบังคับด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ท าให้เรากลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยปริยาย แต่หากเราเข้าถึงหลักและหัวใจ
แห่งอิทธิบาท ๔ ถือว่าหัวใจทั้ง ๔ ก็คืออาวุธที่เราจะใช้ในการด าเนินชีวิตให้รู้แจ้งด้วยสติและปัญญาได้โดยแท้ 
คําสําคัญ : บทบาทหน้าท่ี , อิทธิบาท ๔ 

Abstract 

Buddhism also has a strong patent applied stability. Thailand is the center of Buddhism in the world 
today is that the various elements. Harmonies All the artifacts religious person teaching and ordinances 
such as the importance of personnel Buddhist public sector priests sector individuals and organizations 
who bring the Gospel of the Lord Buddha used to live as the main navigation. unfair "Itthipada" used to 
work in the organization. To make a virtue of their work. 

When assigned by the supervisor. Which was considered by the supervisors that the assigned tasks 
to subordinates to do so. Legitimate knowledge and ability of the individual. In order to perform the 
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assigned tasks is the development of knowledge. The cause can specialize in one side. The delegation is 
due to the diligent efforts of the delegate and performance. 

The main achievement of "Itthipada" is guided by means of intellectual life and the rights and duties 
of all the people who were born under. Was assigned with the duty to make us become subordinate 
implicitly. But if we reach the core and heart of the heart is influenced "Itthipada" is a weapon that we use 
in everyday life with an enlightened consciousness and intelligence was genuine. 

Key word : Role , Itthipada 
 

๑. บทนํา  

มนุษย์กับสังคมเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กัน และเมื่อมนุษย์มารวมกลุ่มเป็นสังคม มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางทรรศนะ
ระหว่างกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกันตลอดมา ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และการปรับตัวตลอดจนการ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ การท างานติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์ในการระดมสรรพก าลงั แสวงหาความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จึงจ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ถูกก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของผู้ร่วมงานกับคนอื่นๆ อยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่ระบุไว้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ทางการก าหนด เพระถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบในยุคสมัยปัจจุบัน
นี้ ภาระหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติ ตามสถานภาพที่ก าหนดข้ึน  และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
บุคคลที่กระท าตามต าแหน่งทางสถานภาพที่อยู่กับสังคมหรือหน่วยงานน้ัน ๆ ให้ท าหน้าที่ของตนเองไปพร้อมกับนโยบายองค์กร
ที่วางไว้ บทบาทเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือตามภาระหน้าที่
ส าคัญก าหนดข้ึน ทั้งนี้บุคคลแต่ละคนอาจจะมีบทบาทได้หลายอย่างตามสถานะของตน เช่น เมื่ออยู่ในสถานที่ท างานก็มีบทบาท
ไปตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ      การแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่ ๑ บทบาทจึงถือเปน็เรือ่งจ าเปน็และส าคัญส า  หรับผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานต่างๆ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมแสวงหาผลสะท้อนกับจาการท างานของตน เพื่อเป็นเครื่องช้ีพฤติกรรมในอนาคต ความต้องการ
เครื่องช้ีน าจะมีมากในหมู่ของผู้เริ่มงานใหม่ ซึ่งพยายามท าความเข้าใจในงานและงานที่ตนต้องท า ซึ่งจะเป็นเครื่องช้ีน าที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีส่วนให้ผู้บังคับบัญชาน ามาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือน 
การเลื่อนข้ัน การเลื่อนต าแหน่ง และพิจารณาการบรรจุแต่งตั้ง 

พระพุทธศาสนายังมีความมั่งคงเข้มเข็ง ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันก็ว่าได้
องค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ทั้งทางด้านศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี จึงถือเป็น
ความส าคัญของบุคลากรชาวพุทธ ทั้งภาครัฐ ภาคพระสงฆ์ ภาคประชาชน  และองค์กร ซึ่งน าหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น การน าหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” มาใช้ในการท างานในองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นคุณธรรมประจ า
ตนในการท างาน ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องน าพาให้ประสบความส าเร็จในการท างาน อันประกอบไปด้วย 
ฉันทะ ความพอใจในการท างาน ต้องการที่จะท าให้ดีย่ิงข้ึน  วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร อดทนและไม่ท้อถอย  จิตตะ ความเอา
ใจใส่ในงานที่ท า อุทิศตัวและใจให้กับสิ่งที่ท า และวิมังสา มีความไตร่ตรอง ตรวจสอบ วางแผน วัดผล และปรับปรุงแก้ไข



  ๑๕๙๓ 

 

ข้อผิดพลาด  หลักของอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ หากมีอยู่ในบุคคลใดก็ตามในองค์กร การท างานของบุคคลนั้นย่อมท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและงานที่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย เพราะเมื่ อคนท างานมีใจรักที่จะท างาน มีความ
พยายาม เอาใจใส่งานที่ตนรับผดิชอบ ตลอดจนมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรงุแก้ไขสิ่งที่บกพรอ่งแลว้ ผลงานที่ได้ย่อม
ที่จะมีความสมบูรณ์ ถูกต้องตรงกับความต้องการและคุณภาพ 

บทความนี้ ต้องการช้ีให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีหนทาง
หรือรากฐานไปสู่ความส าเร็จในการท างานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อเป็นคุณธรรมประจ าตนในการประพฤติปฏิบัติตนในการท างาน
สืบต่อไป 

๒. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
พฤติกรรมที่แสดงออกตามสถานภาพหรือฐานะต าแหน่งทางสังคมของบุคคลตามอ านาจหน้าที่การงานที่ได้รับ

มอบหมาย บทบาทเป็นแบบแผนความต้องการ เป้าประสงค์ ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าของบุคคลที่ชุมชน
คาดหวังว่าจะต้องเป็นตามลักษณะของต าแหน่งนั้นๆ บทบาทที่ประสบผลส าเรจ็ต้องมีพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และ
แรงจูงใจของบุคคลประกอบ หรืออาจกล่าวสั้นๆ   ว่าบทบาทคือ สิทธิหน้าที่ในการกระท าของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลอื่นใน
สังคมตามสถานภาพของตนเอง 

๒.๑.๑ ความหมาย 
บทบาท หรือ หน้าที่ คือ บทบาทเป็นพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง ต าแหน่งใดก็ตาม ที่มักอาศัยการคาดคะเนว่า

ผู้อื่นหวังที่จะเห็นผู้ด ารงต าแหน่งนั้นควรปฏิบัติเช่นไร เป็นแนวทาง ส่วนมากมักจะสังเกตผู้ด ารงต าแหน่งอื่น แล้วมาก าหนด
บทบาทของตนเอง การคาดคะเนว่าผู้อื่นต้องการให้ตนท าอะไร  ไม่จ าเป็นต้องตรงตามลักษณะงานและภาระหน้าที่ของต าแหน่ง
นั้นๆ  (Sarbin, 1975) 

บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดย
กลุ่มคนหรือสังคม เพื่อท าให้ผู้สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกับทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนได้  
(สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๓๘) 

ทฤษฏีบทบาทเป็นทฤษฏีย่อยในทฤษฏีการกระท าระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic interaction Theory) โดย
กล่าวถึงลักษณะของสังคมมนุษย์ และลักษณะของปัจเจกบุคคลแล้วย้ าให้เห็นว่าตัวเช่ือมระหว่างมนุษย์กับสังคมนั้นก็คือบทบาท 
สังคมมนุษย์คือโรงละครมนุษย์แต่ละคนคือตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนส าหรับแสดง  มีบทละครในตัวก ากับมนุษย์แต่ละคนมี
ต าแหน่งต่าง ๆ ชัดเจนที่จะต้องด ารง มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม ตัวละครต้องเช่ือฟังผู้ก ากับมนุษย์ทุกคนก็เช่ือฟังผู้มี
อ านาจในสังคม ตัวละครแสดงเรื่องราวกับเพื่อนนักแสดงมนุษย์ทุกคนก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้ชม ต้องสวมบทบาทผู้ชมประเภทต่าง 
ๆ (Generalized others) และประการสุดท้ายต้องอาศัยความรู้ความช านาญของตนช่วยในการแสดงอาศัยศักยภาพของตน  
และทักษะในการแสดงบทบาทเข้าช่วย เป็นสไตล์ของตนในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ๒๕๔๓)  

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ หรือภาระหน้าที่อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่งทีต่้องปฏิบัติ ตามสถานภาพที่ก าหนด
ข้ึนและยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลที่กระท าตามต าแหน่งทางสถานภาพที่อยู่กับสังคมหรือหน่วยงานน้ัน ๆ ให้ท าหน้าที่
ของตนเองไปพร้อมกับนโยบายองค์กรที่วางไว้ 
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๒.๑.๒ ประเภทของบทบาท 
ประเภทของบทบาทของคนในสังคมไว้ดังนี้ คือ ๑. บทบาทที่ก าหนดไว้หรือ บทบาทตามอุดมคติ (The Socially 

prescribed or ideal Role) เป็นบทบาทตามอุดมคติที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่งไว้ ๒. บทบาทที่ควรกระท า 
(Perceived Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลเช่ือว่าควรจะกระท าในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่ตรง ตามบทบาทตาม
อุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลก็ได้  ๓. บทบาทที่กระท าจริง (The performed Role) เป็นบทบาทที่
บุคคลได้กระท าจริงตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระท าในแต่ละสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง 
(กรรณิกา ขวัญอารีย์, ๒๕๓๕)  

ประเภทของบทบาทสามารถแยกออกได้ดังนี้ ๑. บทบาทในอุดมคต ิ(Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมาย
หรือตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคมเปน็แบบฉบับทีส่มบูรณ ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควรกระท าตามหรืออาจไม่มีใคร
ท าตามนั้นก็ได้  ๒. บทบาทที่บุคคลรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ที่คาดหวังด้วยตนเองว่า ควร
เป็นอย่างไร ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  ๓. บทบาทที่แสดงออกเป็นจริง 
(Actual or Enacted Role) เป็นการกระท าทีบุ่คคลปฏิบัติจรงิ ซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณ 
ดังกล่าวอาจเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม  เช่น การกดดันของกลุ่มต่าง ๆ และบทบาทที่ได้กระท าจริงอาจ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติที่บุคคลรับรู้ก็ได้ (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, ๒๕๔๐) 

ลักษณะบทบาทออกเป็น ๕ ประเภท คือ  ๑.บทบาทที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือองค์กรก าหนด
ไว้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์กรนั้นๆ  ๒. บทบาทที่ผู้อื่นคาดหวัง หมายถึง 
บทบาท หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอื่น (ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ เช่น นักเรียนคาดหวังว่าครูจะ
ช่วยอธิบายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับบทเรียนให้กับตน  เป็นต้น บทบาทนี้มักจะสอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนด            ๓. 
บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บคุคลผูอ้ยู่ในต าแหน่งคิด และเช่ือว่าเป็นบทบาทของ
ต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  ๔. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติ หรือแสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมัก
เป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัวผู้อยู่ในต าแหน่ง   และ ๕. บทบาทผู้อื่นรับรู้ หมายถึง รูปแบบ
พฤติกรรมที่ผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อื่นในต าแหน่ง (สงวนศรี วิรัชชัย, ๒๕๒๕) 

ประเภทของบทบาท คือ ประเภทของบทบาทนั้น แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท หรือ ๔ ประเภท หรือ ๓ ประเภท หรือ
มากกว่า ๕ ประเภท และ น้อยกว่า ๓ ประเภทนั้น  ประเภทของบทบาทเปน็การแสดง หรือการกระท าให้เกิดผลข้ึนจากหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยสภาพของบุคคล อันจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น เพราะจะมาจากพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลไปพิจารณา
ตัวเองจะมีพฤติกรรมเหมือนหรือท าตามความส าคัญของบทบาทที่พึงได้รับ 

๒.๒. แนวคิดเก่ียวกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ผู้ที่ท างานอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่มีต าแหน่งงานสูงกว่า มีหน้าที่ท างานตามค าสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย ภาษาชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่าลูกน้อง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
ท างานภายในองค์กร เพราะว่าผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ไม่สามารถที่จะท างานทุกๆ อย่างได้ด้วยตัวคนเดียว จึง
จ าเป็นต้องมีผู้ที่มาช่วยในการท างาน ท างานตามที่จะมอบหมายให้ ซึ่งคนน้ันก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาน่ันเอง โดยผู้ใต้บังคับบัญชาก็
จะมีมากมายหลายประเภท ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย  
 ๑. ทัศนคต ิ
 ความเช่ือมั่นในตัวเอง  ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีทัศนคติด้านบวกต่อตนเองว่า ตนเองมีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ มากเพียงพอในการท างาน หรือท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 ความสามารถในการประเมินศักยภาพตัวเอง มีพื้นฐานบนความรู้และความเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ไม่
คาดหวังถึงผลลัพธ์ที่สูงโดยขาดการพิจารณาถึงพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจถึงศักยภาพที่แจ้งจริงของตนเอง 



  ๑๕๙๕ 

 

 การยอมรับคนเอง หรือการให้เกียรติตัวเอง เป็นทัศนคติต่อตัวเองที่มีพื้นฐานร่วมมากับการมีความเช่ือมั่นในตนเอง และ
การประเมินศักยภาพของตนเอง คือการมีความเช่ือมั่นในตนเองและสามารถประเมินศักยภาพของตนเองได้ และต้องยอมรับผล
ที่ออกมา 
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดที่เป็นอิสรเสรีภาพ แต่ต้องมีพื้นฐานอยู่ที่ความรู้ ความเข้าใจตามสภาพความเป็น
จริงที่ปรากฏ ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
 ด้านกรรกะ คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยหาเหตุปัจจัยที่เป็นที่มาของปัญหา และแก้ปัญหาอย่างมีสติ ไม่ท าให้ปัญหา
หรือความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาแล้วส่งผลกระทบมากขึ้นต่อการท างาน  
 ๒. ลักษณะนิสัย 
 ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และการแสดงออก จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ มาประกอบกับการท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตนเองและองค์การ 
 ๓. การจูงใจ 
 สิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ คือ แรงจูงใจในการท างาน เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเต็มที่ เพราะว่าแต่ละคนมี
การตอบสนองต่องานและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ประเภทของแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) เป็นสิ่งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการต่อสิ่งต่างๆ ๒) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motives) เป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่ออกมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ รางวัล เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับในหมู่ ยกย่อง  
 ลักษณะของแรงจูงใจ ประกอบด้วย ๑) พลัง (energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า หรือ พฤติกรรมของ
มนุษย์ในการท างาน ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานย่อมท าให้ขยัน กระตือรือร้น ๒) ความพยายาม (persistence) เป็นการ
ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน าความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่องาน ๓) การเปลี่ยนแปลง (variability) เป็นรูปแบบการท างานหรือวิธีการท างานในบางครั้งก่อให้เกิดการค้นพบแนวทาง
ด าเนินงานที่ดีกว่า หรือประสบความส าเร็จมากกว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง ถึงแม้การท างานไม่ประสบความส าเร็จ 
บุคคลนั้นก็มักพยายามค้นหาสิ่งที่ผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีข้ึน 
 ๔. การรับมอบหมายงาน 
 เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาแล้วว่างานที่ได้มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท านั้น ถูกต้องเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งในการที่ได้รับมอบหมายงานให้
ด าเนินการนั้นเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถท าให้เกิดความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง การมอบหมายงานนั้นมาจาก 
ความขยัน ความพยายาม เวลาของผู้รับมอบหมาย และสมรรถนะ 
 
 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔  
จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย ทุกขนิบาตร  ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ใน

อิทธิปาทสูตร ดังนี ้
ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียนสร้างสรรค์) เจริญ

อิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีริยสมาธิปานสงัขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสรา้งสรรค์) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิต
สมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์)  

การน าอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน อาจจะกล่าวโดยสรุปดังนี้ 



  ๑๕๙๖ 

 

๑. ฉันทะ ความพอใจหรือความรักในงานที่ท า คือมีความพอใจกับงานของตนที่ท าอยู่ มีความชอบหรือศรัทธาในงาน 
และมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

๒. วิริยะ ความพากเพียร ขยันหมั่นเพียรกับงานของตน คือจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานตามที่ได้รั บ
มอบหมาย หมั่นที่จะฝึกฝนตนเองให้เกิดความช านาญในงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ในงาน มีความรับผิดชอบ คือจะต้องมีจิตใจหรือจิตจดจ่อกับงานที่ท า มีความมุ่งมั่นและ
รอบคอบ รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่องานที่ท าอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ 

๔. วิมังสา มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล คือรู้จักที่จะพินิจพิเคราะห์หาเหตุและผล และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน ท างาน
ด้วยปัญญา คิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งในทุก ๆ  ส่วนของงาน ทั้งข้ันตอน วิธีการ และผลส าเร็จตามเป้าประสงค์
ของงาน 

๓. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ ก็คือพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แยกเป็นประเด็นดังนี้ คือ 
 บทบาทหน้าที่ตามหลักฉันทะ อันได้แก่ ความพึงพอใจในการท างาน หากว่าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ท า 
หรือสร้างความพอใจในงานของตนให้เกิดข้ึน การท างานย่อมมีความสุข เกิดความรู้ สึกอยากที่จะท า ไม่มีความเบื่อหน่ายใน
หน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ ความท้อแท้ไม่เกิดข้ึน ผู้ปฏิบัติงานจะท างานด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะให้งานประสบ
ความส าเร็จ ท าให้งานด าเนินต่อเนื่องไม่ขาดตอนจนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจ 
หรือความชอบ ความรักในงานมีส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงานและผลส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง 
 บทบาทหน้าที่ตามหลักวิริยะ อันได้แก่ความพากเพียรหรือความเพียรพยายามในการท างาน ความพากเพียรเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน เพราะการท างานทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป ผู้ปฏิบัติงานที่มีวิริยะประกอบในการท างาน ย่อมเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่เกียจคร้านที่จะท าการ
งานให้ส าเร็จ และตรงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานที่ออกมาย่อมมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากวิริยะจะ
หมายถึงการมีความเพียรในการท างานแลว้ยังหมายรวมไปถึงการทีผู่้ปฏิบัติงานหมั่นที่จะฝกึฝนพฒันาตนเองอยู่สม่ าเสมอ เพื่อให้
เกิดความช านาญและเช่ียวชาญในการงานที่ตนรับผิดชอบ 
 บทบาทหน้าที่ตามหลักจิตตะ  อันได้แก่ การเอาใจใส่ การไม่ทอดทิ้งธุระ หมายถึงการมีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชาย่อมมีความปรารถนาที่จะมีผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องที่มีความรับผิดชอบต่องาน มีความ
มุ่งมั่นและจดจ่อกับงานที่ท า มีความแน่วแน่มั่นคง มีสมาธิกับการท างาน รอบคอบ เอาใจใส่ การปฏิบัติงานที่ยึดตามหลักจิตตะ
จึงเป็นการท างานที่มีความรอบคอบและเกิดข้อผิดพลาดน้อย ผู้ปฏิบัติงานเช่นนี้จึงเป็นที่ปรารถนาของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่าง
มาก 
 บทบาทหน้าที่ตามหลักวิมังสา อันได้แก่การหมั่นตริตรอง พิจารณา หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลงาน ที่ตนได้กระท าไว้ ท างานด้วยสติปัญญา รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล ท าให้เข้าใจข้ันตอนและวิธีการใน
การท างานที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างง่ายดาย มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบและ
ด าเนินการท างานตามกรอบหรือแผนงานที่วางไว้ให้ประสบความส าเร็จ   
 ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ ทั้ง ๔ ข้อนั้นเป็นหลักธรรมที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกัน คือเมื่อมีใจรักที่จะท างาน ก็
ย่อมมีความพากเพียรพยายามที่จะท าให้ประสบความส าเร็จหรือให้งานเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีความเพียรก็ย่อมมีความเอาใจใส่ มี
ความขยันหมั่นเพียรที่จะท างาน และหากมีปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้องก็จะมีการพิจารณาหาเหตุหาผล คิดวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไข จนท้ายที่สุดงานที่รับผิดชอบย่อมส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 



  ๑๕๙๗ 

 

๔. สรุป  
 ด้วยสังคมปัจจุบันในยุคสังคมก้มหน้า ผู้บังคับบัญชาที่หลงลืมคุณธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขาดธรรมศึกษา ท าให้สังคม
ก้มหน้าจะจมดิ่งลง ถึงวันข้างหน้าถ้าขาดคุณธรรมสี่ประการที่มนุษย์เราหลงลืม หลังจากปิดต าราทางพระพุทธศาสนา เมื่อครั้ง
สมัยเรียนในระดับประถมศึกษา หรือแม้แต่กระทั่งมัธยมศึกษา เมื่อกระแสเวลาชีวิตว่ิงตามกระแสโลก มนุษย์ผู้ท างานภายใต้การ
บังคับบัญชาของกฎหมายต่างๆ ก็หลงลืมธรรมชาติ วิธีทางแห่งธรรมะของกฎต่างๆ ก็หลงลืมธรรมชาติวิธีแห่งธรรม ที่มุ่งเน้นถึง
สิทธิและหน้าที่อันธรรมดาซึง่เคยอยู่ในหนังสอืพระพุทธศาสนาของเด็กยุคพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ว่าด้วยเรื่อง “อิทธิบาท ๔” 
 “อิทธิบาท ๔” หากว่ากันตรงตัวตาหลักค าอธิบายของพระพุทธศาสนานั่นคือ หนทางหรือรากฐานสู่ความส าเร็จ ๔ 
ประการ ถึงแม้ว่าแนวทางค าสั่งสอนน้ันจะถูกถ่ายทอดมาแต่สมัยพุทธกาล แต่ด้วยความอับจนหนทางแห่งสติปัญญาอันแจ่มแจ้ง
ในปัจจุบัน ด้วยอาศัยพลังชีวิตจากเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมากเกินไป ก็ท าให้เราหลงลืมแนวทางปฏิบัติ ๔ ข้อ ซึ่งใน
ความเป็นจริงสามารถน ามาปรับใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย อันประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา อันเป็นหัวใจหลักแห่ง
สติปัญญา แนวทางอันบ่งช้ีถึงสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในบ้านและในที่ท างานทุกกิจการควรน ามาใช้ในการท างาน 
 มนุษย์จะเล็งเห็นความเป็นจริงของหน้าที่การท างาน ไม่ทะเยอทะบานอยากจนเกิดความทุกข์ก็คือ “ฉันทะ” คือความ
พอใจ พอใจที่ได้ท าในสิ่งนั้น ซึ่งแน่นอนต้องท าด้วยความรักและความพอใจในการท าสิ่งนั้นอยู่ เพราะความรักและพอใจในการ
ท างานในหน้าที่ ท าให้งานนี้บรรลุเป้าหมายหากอยู่ในหัวใจของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว เช่ือว่าจะเกิดผลผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
และก้าวหน้า  ส่งผลต่องานนั้นตั้งแต่งานในครัวเรือน รวมไปถึงการท านุบ ารุงสถาบันทั้ง ๓ สถาบัน  อันประกอบไปด้วย ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หากทุกคนมี “ฉันทะ” เป็นเครื่องประดับกายและใจแล้ว ทั้ง ๓ สถาบันทีกล่าวนี้จะเข้มแข็งและ
เจริญมากเพียงใด 
 ในความรักและความพอใจในงานที่ท า ในฐานะปุถุชนคนธรรมดา อีกข้อที่ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นเส้นทางสู่
ความส าเร็จ ก็คือ “วิริยะ” ความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เป็นขวากหนามในหนทางที่จะผลักดันไปยั ง
เป้าหมาย หากผู้บังคับบัญชาเป็นดุจผู้สัง่การบนป้อมปราการปนืใหญ่ และผู้ใต้บังคับบัญชาก็เปน็เพยีงผูบ้รรจุดินปืนกระสุนดินด า  
แม้ศัตรูอยู่ข้างหน้าตราบที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งยิง เราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่อาจยิงได้ สิ่งเดียวที่เราจะเอาชีวิตรอดก็ด้ วย
สมอง สองมือ ความพากเพียรตลอดมากเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็คือ หัวใจอันตระหนักถึงหน้าที่ความพยายามที่จะปกป้องที่จะ
กระท าแม้ต้องตีดาบเหน็บเอวด้วยสองมือเพื่อจะเอาชีวิติรอดในเวลาสั้นๆ ก็ต้องท าในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต้องท าสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมากกว่าด้วยความเสียสละหากขาดความเพียร “วิริยะ” ความเอาใจใส่ต่องานที่ท าน้ีแล้วทุกสิ่งย่อมส าเร็จไม่ได้ฉันใดก็ฉันน้ัน
ทุกองค์ประกอบจึงจะน าพาให้บรรลุถึงเป้าหมายสู่ความส าเร็จในที่สุด 
 ด้วยยุคสมัยปัจจุบันพนักงานรักความสบายเป็นที่สุด จะเห็นว่าสิ่งที่เห็นจนเคยชินคือการเรียกร้อง ไม่ได้ดังใจก็ประท้วง 
ทวงสิทธิต่างๆจนลืมไปว่า สิทธิและหน้าที่ของคนทุกคนมันถูกก าหนดบทบาทไว้หมดแล้ว เราไม่ชอบคิดจนลืมแม้แต่การเปิดต ารา
ค้นคว้าทดลอง ยุคเทคโนโลยีท าให้เราหาผลลัพธ์บางอย่างแม้สิ่งที่จ าเป็นจากค่าการประมวลผลจากระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเรา
อาดขาดความมุ่งมั่นศรัทธา และปล่อยจิตปลอ่ยใจให้มันไปตามยุคสมัยมากจนเกินไป ทั้งการเรียน การท างาน จนถึงสิ่งใกล้ตัวคือ
สถาบันครอบครัว เราจึงขาดการควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ เรื่องนี้จึงเป็นหัวใจส าคัญของข้อที่สาม “จิตตะ” หากเรารู้สติ ต่อเนื่อง
จนเกิดปัญญาแล้ว มีการควบคุมจิตใจให้ไปถึงเป้าหมายที่จะพยายามหาหากเราเอามาปรับใช้แม้ในการศึกษาเราผู้ถูกสวม
บทบาทในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ คือผู้บังคับบัญชา หาเรามีความมุ่งมั่น มั่นคง ไม่ย่อท้อ  
 อิทธิบาท ๔ มีล าดับข้ันตอนของวิธีคิด ใช้ชีวิตด้วยสิทธิและหน้าที่ แต่ทุกข้อต่างผลักดันกันและกันให้ส าเร็จตาม
เป้าประสงค์แห่งหนทางของความส าเร็จทั้งสิ้น เมื่อทุกอย่างเริ่มใกล้บรรลุจุดหมายปลายทาง ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ตรงนี้เรา
เป็นต้ังแต่ในบ้านทั้งหน้าที่ลูกน้อง หลังสุดท้ายของผู้ใต้บังคับบัญชา  สิ่งที่เราต้องเล็งเห็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือเล็งเห็น
ตามความเป็นจริง คือการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผดิ เราจึงต้อน าข้อสุดท้ายในอิทธิบาท ๔ น ามาใช้ประคับประคองทุกๆ ข้อ
ทีผ่านมา คือ “วิมังสา” ภายใต้การท างานทุกอย่าง เช่น พ่อสอนให้ลูกขโมยของ นายสอนให้ลูกน้องคิดคดโกง ท าการสิ่งใดเอา
เหนือจากหน้าที่ เราควรวิเคราะห์ตรึกตรองว่าสิ่งที่ก าลังท าถูกต้องหรือไม่ มีผลเป็นเช่นไร หากไม่ดีไม่ถูกต้องก็ปรับปรุง แก้ไข  
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 เป้าหมายในแต่ละเป้าหมายเหมือนการเดินทาง การเดินทางก็คือในการด าเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละวัน ทุกย่างก้าวต้อง
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ด้วยวิธีแห่งปัญญาและสทิธิและหน้าที่ของคนทกุคนที่เกิดมาภายใต้เงื่อนไข ถูกบังคับด้วยหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายทีท่ าใหเ้รา
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สังคมศาสตรเ์ปน็ศาสตร์หรือไม่ ? 
IS The Social Sciences as the sciences ? 

ดร.ฉัตรชัย แนวพญา1 
ดร.วรพจน์ ก้องเสนาะ2 

ณรงค์ เชื้อบัวเย็น3 
บทคัดย่อ 
สังคมศาสตร์เป็นการศึกษาสังคมมนุษย์ในแง่มุมที่หลากหลาย สลับซับซ้อนและลุ่มลึก เพื่อให้เห็นความจริงของมนุษย์ในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม แต่ความจริงของสังคมศาสตร์และความจริงของวิทยาศาสตร์เหมือนกันหรือไม่ ? และจะสามารถใช้วิธี
การศึกษาอย่างเดียวกันได้หรือไม่ ? ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ ยังไม่ยุติ เพราะว่า 1.วิทยาศาสตร์เห็นว่า ความจริงเป็นสิ่งที่
สังเกต ทดลอง และพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์  2.วิทยาศาสตร์พิสูจน์ซ ้าได้ สามารถแยกค่านิยมออกจากความจริง โดยปราศจาก
อคติได้ ขณะที่สังคมศาสตร์รับเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาสังคมมนุษย์ และเรียกตัวเองว่า เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม 
แต่ก็มิอาจค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ได้ในทุกขั นตอน ซ ้ายังเจือสมด้วยค่านิยมส่วนตัวของผู้ศึกษาอีก แล้วสังคมศาสตร์จะ
เรียกตัวเองว่า เป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า แม้ความจริงทางสังคมจะแตกต่างจากความจริงตาม
ธรรมชาติในตัวมันเอง แต่ก็สามารถใช้ระเบียบวิธีที่มีอยู่เพื่อศึกษาและเพื่อให้เข้าถึงความจริงนั นๆได้เช่นกัน ในแง่นี  สังคมศึกษา
จึงสามารถใช้วิธีการที่สังคมมนุษย์มีอยู่เพื่อศึกษาความจริงทางสังคม อันท้าให้สังคมศึกษากลายเป็นสังคมศาสตร์ได้ แม้จะเป็น
สังคมศาสตร์ที่แยกจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ตาม. 
ค าส าคัญ : สังคมศึกษา,สังคมศาสตร์,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ.  
Abstract  

The Social Sciences is the complex and depth study of human society in various aspects in order to 
see the truth of human coexistence in society. However, the truth of social sciences and the truth of science 
are similar or not ? And we can use the same method or not ? They have still been debating issue until now, 
because : 1. According to the scientists, the truth is empirically observable, testable and approvable. 2.The 
science has proved that it can be separated from the actual values without bias while the social sciences 
has taken a scientific approach to the study of human society and called itself the social sciences. However, 
it is not only a scientific search for the truth in every step but also mix together with personal popularity of 
the study.  Then how can the social sciences call itself science? However, according to the author, although 
the social reality is different from natural reality in itself, existing methods can be used for study and 
approaches to the truth together.  In this aspect, social studies can use methods in human society for social 
fact studies that made the social studies become the social sciences although the social sciences separated 
from natural science. 
Keywords: The Social Studies, The Social Sciences, The Natural Science. 
1. บทน า  

 ในการศึกษาสังคมมนุษย์นั น เกิดขึ นมาพร้อมกับการที่มนุษย์ได้มาอยู่รวมตัวกันเป็นสังคมมาตั งแต่บรรพกาล เพราะ
ธรรมชาติมนุษย์นั นมีความกระหายใคร่รู้ มีข้อสงสัย และตั งค้าถามกับสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัว ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาอยู่รวมตัวกัน
นั น มนุษย์ก็ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตนตามสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ และตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั นด้วยความจ้าเป็น 
เพื่อการเอาตัวรอดเป็นหลัก แต่เมื่อได้มาอยู่รวมตัวกันเป็นชนเผ่า ชุมชน และสังคมแล้ว จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องศึกษา เรียนรู้

                                                
1 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี 
2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี 
3 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี 



๑๖๐๐ 
 
ทางสังคมเพื่อการด้ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข (เสนีย์ ค้าสุข,2550:20)เพราะสภาวะของสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่มี
ความเป็นพหุลักษณ์ (Pluralistic)อย่างมาก รวมทั งมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นพลวัต(Dynamic)ในตัวเอง
จากอดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาสังคมมนุษย์นั น เมื่อลงลึกไปในเนื อแท้แล้ว จะเห็นว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
ที่มาอยู่รวมตัวกันว่า มีโครงสร้าง แบบแผนพฤติกรรมเป็นอย่างไร สามารถอธิบายได้หรือไม่ อย่างไร และรวมถึงความสามารถใน
การท้านายได้ด้วย (Predictability)หรือไม่  การศึกษาสาขาวิชาต่างๆในสายสังคมศาสตร์ จึงถูกตั งค้าถามที่ท้าทายอยู่ไม่น้อยว่า 
มีความสามารถในการเป็นศาสตร์(Science)ได้จริงหรือไม่ มีเอกภาพแห่งศาสตร์อยู่จริงหรือไม่ (Unity of  Science)สามารถ
ศึกษาสังคมศาสตร์ในรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์วางหลักเกณฑ์เอาไว้ได้หรือไม่ และสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods)ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ซึ่งในบทความนี ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบค้าถาม อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้น ว่า
สังคมศาสตร์ มีความเป็นศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด ? หรือว่าสังคมศาสตร์มาถึงทางแยกของศาสตร์เสียแล้ว  
 
2.วิทยาศาสตร์ท่ีครองอ านาจน า (Hegemony) เหนือพ้ืนท่ีเชิงเหตุผลของสังคม 
 

สังคมศาสตร์มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่ไม่น้อย ซึ่งเรียกร้องให้นักปรัชญาเข้ามาศึกษา 
และท้าความคิดเห็นของตนให้กระจ่างแจ้ง ผลการศึกษาที่ปรากฏออกมาของแต่ละคน/ส้านักความคิด ในแต่ละช่วงเวลานั น จะ
สะท้อนให้เห็น ภวะวิทยา(Ontology) และญาณวิทยา (Epistemology)ที่ตนเองเช่ือถือศรัทธา และเช่ือมั่นว่า เป็นความจริง 
หรืออย่างน้อยก็เช่ือว่า มีอยู่จริงปรากฏในระเบียบวิธี (Methodology) แต่ถ้ากล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ก็ขึ นอยู่กับว่า เขานั นได้
สมาทานแนวคิดของบุคคล และหรือส้านักคิดไหน (School of Thought)มาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองนั่นเอง 
มีนักวิชาการหลายคนมองวิทยาศาสตร์ (Science)ในฐานะความเป็นศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Hard Science) ชัดเจน ก้าวหน้า และมี
ลักษณะครอบง้าแนวคิดทางศาสนา เทวะวิทยา(Theology) และสังคม แต่ก็มีความเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน
ไปเสียทั งหมด ทั งนี เป็นเพราะการรับรู้ และบริบท (Context) ที่น้าไปใช้ต่างกัน ค้าว่า “วิทยาศาสตร์” หรือ Science นั นมีราก
ศัพท์มาจากภาษาละติน คือ Scientia มีความหมายรากฐานคือ การรู้ (To Know)จากค้ากิริยาว่า Scire แนวทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ เพราะการนิยามศัพท์ (Definition)ก็อาจเกิดขึ นบนความ
สับสนและความคลุมเครือได้เช่นกัน ระหว่างเนื อหาสาระ(Content)กับวิธีการศึกษา(Methods) วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิธีการศึกษา
จึงไม่มีเนื อหาสาระในตัวมันเอง ผลการศึกษาปรากฏการณ์หลายประเภทจึงไม่ใช่ศาสตร์ (Science) เช่น โหราศาสตร์ เป็นต้น 
เพราะวิธีการศึกษาและเป้าหมายการศึกษา คือ การท้านายเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ น ไม่ใช่วิธีการของศาสตร์ที่แท้จริงตาม
ความหมายข้างต้น เพราะวิธีการของวิทยาศาสตร์ คือการสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ โดยสามารถแยกค่านิยม(Values)ที่แอบแฝง
อยู่ออกไปได้ และมีเป้าหมายเพื่อการอธิบายความเป็นจริงของโลกเชิงประจักษ์ได้ (Empirical World) (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
,2531:17-19)ซึ่งสอดคล้องกับที่ Sills ได้สรุปเป็นเบื องต้นไว้ว่า Science นั นเป็นได้ทั งกิจกรรม(Activity)และองค์ความรู้ 
(Body of Knowledge)ที่เกิดจากการค้นพบโดยความคิดริเริ่ม การสังเกต ทดลอง และการวิเคราะห์มาตามล้าดับ ดังนั น 
Science จึงเป็นวิทยาการเชิงประจกัษ์ (Empirical Science) (Sills,1972:84) การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Methods) มีมายาวนานด้วยการแสวงหาการอธิบายเชิงประจักษ์ (Empirical Explanation) และด้าเนินการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยระบบ ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน จึงท้าให้เห็นหมดจด น่าเช่ือถือ หมดสงสัยจนสิ นกระแสความ และมี
ลักษณะครอบง้าสังคมยุโรปในศตวรรษที่ 17 จนถึง ศตวรรษที่ 19 จนมีผลต่อระบบความคิด ความเช่ือ และโครงสร้างแบบแผน
พฤติกรรมของคนในยุคนั นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า ความรู้แบบวิทยาศาสตร์นี ตอบสนองต่อความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์ได้ จน
เป็นกระแสหลักของตรรกะเหตุผลต่างๆ (Logical Mainstream)ในระบบความคิดของมนุษย์ ความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ จึงเข้ายึดครองอ้านาจน้า(Hegemony)พื นที่เชิงเหตุผลคนในสังคม ซึ่งถือได้ว่า เป็นยุครุ่งโรจน์ทางวิทยาการ 
(Enlightenment Era) อย่างไรก็ตาม มีนักคิดอีกจ้านวนไม่น้อยที่เช่ือมั่นว่า การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นนี 
ไม่ใช่ค้าตอบสุดท้าย ที่จะพบความจริงและผูกขาดการค้นพบความจริงได้เพียงหนทางเดียว อย่างเช่น Popper ที่โต้แย้งหลักการ
ให้เหตุผลแบบวิธีการอุปนัย (Inductive Methods)โดยการใช้หลักพิสูจน์ผิด(Falsification) และการให้เหตุผลแบบนิรนัย
(Deductive)ประกอบการอธิบายแนวทางของตน (Popper,1934:123) 
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3.ภวะวิทยา (Ontology) เป็น อยู่ คือ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  
  

วิทยาศาสตร์ (Science) เป็น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มนุษย์เราได้ประสบ
พบเห็น สัมผัส และมีประสบการณ์สะสมมาตั งแต่อดีต ปัจจุบัน และกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ที่มีระบบ 
กฎเกณฑ์ชัดเจน และถูกจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนแน่นอน การได้มาซึ่งความรู้แบบวิทยาศาสตร์นั นก็เป็นระเบียบวิธี 
(Methodology)ไปในตัว วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั นก็จะมีข้อตกลงเบื องต้น(Assumption)ในการแสวงหาความรูก้อ่น 
และมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้าง การผลิต และการสั่งสม องค์ความรู้ที่เช่ือถือได้ ท้าให้สามารถเข้าใจ (Understand) อธิบาย
(Explain) และพยากรณ์(Predict) ปรากฏการณ์ในเชิงประจักษ์ได้ (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ,2548:10)  ซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญ
ของส้านักคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) โดย Babbie(2001) ได้ก้าหนดลักษณะพื นฐานที่เป็นอุดมการณ์ของศาสตร์ (Science) 
ที่สอดคล้องกับส้านักคิดของพวก Positivists ไว้ดังนี  คือ 

 ประการแรก ศาสตร์เป็นเรื่องที่มีตรรกะเป็นพื นฐาน(Logical) เป็นกิจกรรมที่มีสาระ มีเหตุมีผล มีค้าอธิบายเชิงศาสตร์
บนพื นฐานของเหตุผลที่หนักแน่น ประการที่สอง ศาสตร์เป็นการเข้าไปก้าหนดข้อตกลง หรือข้อสันนิษฐานเบื องต้น
(Deterministic Assumption)ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ นมีสาเหตุที่มา จะต้องค้นให้พบ เข้าใจอย่างเป็นตรรกะ และสามารถ
อธิบายได้ด้วยเหตุผล ประการที่สาม ศาสตร์มีลักษณะทั่วไปที่มุ่งท้าความเข้าใจเหตุการณ์ ที่เป็นไปได้  มากกว่าการอธิบาย
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ จากนั นจึงก้าหนดตั งเป็นข้อสรุปทั่วไป (Generalizability) เป็นข้อค้นพบ ประการที่สี่ 
ศาสตร์มีลักษณะที่เป็น Parsimonious ที่มุ่งเข้าใจเหตุผลของปรากฏการณ์โดยใช้วิธีการ หรือสิ่งที่อธิบายให้น้อยที่สุด/สั นที่สุด 
เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพของ Einstein คือ  อันโด่งดัง และประการสุดท้าย  ศาสตร์สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 
อันก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ทั่วไป โดยมีการรวบรวมข้อมูลและจัดการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) และเปิดกว้างเพื่อให้
สามารถที่จะแก้ไข ปรับปรุงได้ตลอดเวลา (Babbie,2001:2-4) ภวะวิทยาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จึงเป็นปัจจัยหลักที่
ก้าหนดถึงหลักการและวิธีการแสวงหาความรู้ที่เน้นการพิสูจน์ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์นิยม (Empiricism)และเป็นการ
แสวงหาความรู้ที่เป็นกฎอ้างอิงได้ทั่วไป(Generalization) อันเป็นการใช้เหตุผลแบบอุปนัย(Inductive)ขณะเดียวกันก็มีลักษณะ
ที่ครอบง้าการแสวงหาความรู้ และความจริงของวิธีการอื่นๆไปด้วยในตัว ไม่ว่าจะโดยตั งใจหรือไม่ก็ตาม  

 
4. ภวะวิทยา (Ontology) ของปรัชญาสังคมศาสตร์ 
 
 การด้ารงอยู่ร่วมกันในสังคมนั น มนุษย์มีความสงสัย หรือข้อค้าถามขัดข้องอยู่ในใจตนระดับปัจเจก หรือในระดับสังคม 
ที่องค์ความรู้ในขณะนั น ไม่สามารถให้ค้าตอบได้เป็นที่น่าพอใจ ท้าให้ค้างคาใจ ติดใจอยู่  และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบสนอง
ค้าถามในเชิงปรัชญาได้อย่างหมดจด จนสิ นสงสัย และ ท้าไมวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบค้าถามเช่นนี ได้ เป็นเพราะสาเหตุใด? 
นี คือ ค้าถามพื นฐานด้านภวะวิทยา (Ontology)ของปรัชญาสังคมศาสตร์  

ประเด็นส้าคัญ ก็คือ การที่จะเข้าใจสังคมภาพรวมได้เป็นอย่างดี และอธิบายคุณค่าที่มนุษย์สร้างขึ นนั น (Value 
Construct) เราไม่อาจศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นวัตถุ เพียงอย่างเดียว และไม่อาจเรียนรู้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแล้วใช้มองโลกใบนี 
ได้ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกแง่มุม เพราะปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ นมักจะเช่ือมโยง ซับซ้อน ผูกกันเข้าไว้หลายเงื่อนปม 
โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน และมีผลกระทบต่อกันและกัน (อนุสรณ์  ลิ่มมณี,2550:33) ซึ่งมนุษย์ไม่อาจศึกษา
ให้ทะลุทะลวงและแทงตลอดได้ (Penetration)ทุกแงมุ่มในเงือ่นไขที่จ้ากัด ซึ่งเป็นลักษณะจ้าเพาะตัวของสังคมศาสตร ์ซึ่งน้าไปสู่
ปัญหาพื นฐานของความพยายามที่จะสร้าง ความเป็นศาสตร์ของตัวเอง  และยังมีหลายปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่
เกี่ยวข้องเ ช่ือมโยงกับคน(Man)พื นที่ (Spaces)  และเวลา(times)ท้าให้ไม่สามารถจัดวางกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว
(Regularity)และใช้อ้างอิงเป็นการทั่วไปเหมือนวิทยาศาสตร์ได้ ดังนั น การศึกษาเหตุการณ์ทางสังคม จึงด้าเนินไปในแนวทางที่
แตกต่างกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และจ้าเป็นต้องประเมินข้อตกลงด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติด้วย อัน
จะท้าให้สังคมศาสตร์มี ข้อตกลงเบื องต้นที่ เ ข้มแข็ง (Strong Presuppositions)ในตัวเองที่ เกี่ยวข้องกับจุดมุ่ งหมาย
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(Rosenberg,2008:1-7) ซึ่งเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมที่จดัตั งขึ น และเช่ือมโยงการกระท้าของปัจเจกเข้าสู่โครงสร้างสงัคมอนัมี
ลักษณะที่เป็นอัตวิสัย (Subjective) (Jarvie,2011:3)เมื่อเป็นเช่นนี  แน่นอนทีเดียวว่า ก็ต้องถูกอีกฝ่ายโต้แย้งกลับในท้านองว่า 
การศึกษาทางสังคมมีความเป็นศาสตร์  (Science) ในตัวเองหรือไม่ ? หรือยอมรับเอาระเบียบวิธี (Methodology) ของ
วิทยาศาสตร์มาใช้ และทึกทักเอาเองว่า ตัวเองมีความเป็นศาสตร์เต็มตัว ? ซึ่งน้ามาสู่ประเด็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า 
สังคมศาสตร์มีความเป็นศาสตร์หรือไม่ ? หากเป็นศาสตร์ เป็นในลักษณะไหน ? และหากไม่เป็นศาสตร์ ไม่เป็นในลักษณะไหน 
อย่างไร ?  

 
5. เส้นแบ่งระหว่างปรัชญาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 

ค้าถาม จากส้านักปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่มีต่อปรัชญาสังคมศาสตร์ ถึงเรื่องวัตถุที่ศึกษา(Object of Study) การ
ทดลองซ ้า, การสร้างกฎเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงได้ทั่วไปที่มีความเป็นสากล,เอกภาพของระเบียบวิธี(Unity of Methods),การหา
รูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผนของสิ่งที่สัมพันธ์กันในลักษณะความเป็นเหตุเป็นผล , พลังการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์, รวมทั ง
ความสามารถในการพยากรณ์(Predictability) ปรากฏการณ์ต่างๆได้ด้วย(Jarvie,2011:7-8) ว่า ปรัชญาสังคมศาสตร์ไม่
สามารถสร้าง/เป็น/และเข้าถึงความจริงด้วยระเบียบวิธี อย่างวิทยาศาสตร์ได้ นัยว่า แล้วสังคมศาสตร์ จะมีความเป็นศาสตร์ 
(Science)ได้อย่างไรเล่า ? เพราะความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้นั นจะต้องมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาข้างต้น หรืออย่างน้อยก็ต้องมี
หลักการส่วนใหญ่เป็นวิทยาศาสตร์กระแสหลัก เส้นแบ่งของความเป็นปรัชญาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงมีตรรกะที่
จะต้องพินิจพิเคราะห์อยู่หลายประการ ต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เป็นเหตุเป็นผลโดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 
ดังต่อไปนี  คือ 

 
ประการแรก สังคมศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ (Science) หรือไม่ อย่างไร ?   
หากมองสังคมศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ในสังคมยุคนั นเห็นว่า สังคมศาสตร์

จ้าเป็นต้องรับเอาวิธีการ หลักการ และเงื่อนไขบางประการของวิทยาศาสตร์ มารองรับสถานภาพตัวเองให้มีความเป็นศาสตร์ 
(Science) ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลความจริงเท่าใดนัก เพราะแท้ที่จริง ค้าว่า Science ก็คือ การศึกษาเพื่อรู้ (To 
Know) หรือลักษณะที่เป็นความรู้(Knowledge) หรือสิ่งที่เป็นองค์ความรู้(Body of Knowledge) เท่านั น เพราะค้าว่า “ 
Science ” ดั งเดิมในภาษาเยอรมัน คือ Wissenschaft  หรือในภาษารัสเซีย ว่า Nauk มีความหมายในแง่ที่ เป็นองค์ความรู้ที่
เกิดจากการค้นคว้าและจัดระบบระเบียบเท่านั น ไม่ได้หมายถึงการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการพิสูจน์อย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) อย่างที่รับรู้กัน และนักสังคมศาสตร์ก็พยายามศึกษาและสร้างองค์ความรู้ขึ นมา 
แม้บางคนอาจเช่ือมั่นในเอกภาพแห่งศาสตร์ (Unity of Science) และรับเอาญาณวิทยา (Epistemology) ของวิทยาศาสตร์มา
ใช้บ้าง ซึ่งน้าไปสู่การต่อสู้ระหว่างสกุลของแนวคิด เช่น Russell กับ Whitehead เป็นต้น ก็ตาม  (Outhwaite,1999:47-
52)ยิ่งท้าให้แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ถูกท้าทายมากยิ่งขึ น ค้าถามถึงความเป็นศาสตร์ทางสังคมจึงถูกอธิบายด้วย
เหตุผลหลายประการ โดยมีเหตุผลหลัก ดังต่อไปนี  คือ (จักษ์ พันธ์ชูเพชร,2555:2-4) 

 
 1.วิทยาศาสตร์ทดลองไดแ้น่นอน แต่สังคมศาสตร์สามารถทดลองได้หรือไม่ ? 
 
       ประเด็นที่ว่า สังคมศาสตร์สามารถท้าการทดลองได้หรือไม่นั น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การทดลองเป็นเพียงเทคนิควิธีใน
การหาความรู้อย่างหนึ่งที่สามารถควบคุมปัจจัย หรือตัวแปรบางตัวที่ท้าการศึกษาได้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเกตดูความ
เช่ือมโยง รูปแบบ ผลกระทบ และปัจจัยเชิงตรรกะที่น้าไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ได้ แม้จะมีข้อจ้ากัดอยู่บางอย่างก็ตาม 
(Neuman,2011:275-277) แต่อย่างน้อยที่สุดก็มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างการเกิดขึ น กับการ
ไม่เกิดขึ นของปรากฏการณ์ และเพื่อตรวจสอบถึงปัจจัยที่มีผลมีอิทธิพลท้าให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนั นขึ นมา ค้าถามนี  อาจ
จ้าเป็นที่จะต้องย้อนถามกลับเช่นกันว่า ประเด็นความเป็นวิทยาศาสตร์(Science) จ้าเป็นต้องขึ นอยู่กับการทดลองเสมอไป
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หรือไม่ ? ในประเด็นนี  พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่จ้าเป็นต้องเป็นเช่นนั นเสมอไป เช่น ดาราศาสตร์ที่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เอง ก็
ไม่ได้ใช้วิธีการทดลองในการสร้างองค์ความรู้ของศาสตร์(Body of  Knowledge) แต่ก็นับเป็นศาสตร์ที่แท้จริงได้ ทั งนี  อาจเป็น
เพราะความสับสนระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)  และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Techniques) กล่าวคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางที่ศาสตร์ทุกแขนงใช้ร่วมกันได ้เป็นแนวทางหรือกระบวนการเพือ่ให้
ได้มาซึ่งตัวความรู้ซึ่งจะมีความเหมือนหรือคล้ายกันในศาสตร์หลายแขนง วิธีการดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการตั งปัญหา หรือระบุ
ตัวปัญหา การตั งแนวคิด การตั งสมมติฐาน และการสร้างทฤษฎี เป็นต้น   

ส่วนเทคนิคทางศาสตร์จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขาวิชา ขึ นอยู่กับว่าเทคนิควิธีใดมีความเหมาะสมกับ
ศาสตร์แต่ละแขนงแตกต่างกันไป ในทางสังคมศาสตร์ก็มีการใช้เทคนิคการทดลองในการค้นคว้าเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์กายภาพอยู่บ้าง  เพราะสิ่งที่จะท้าการทดลองมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
เพราะฉะนั น เหตุผลเพียงว่า วิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นปัจจัยส้าคัญในการศึกษา หรือสร้างองค์ความรู้ จึงเห็นว่า ไม่
น่าจะถูกต้อง สมเหตุสมผลมากนัก เพราะศาสตร์บางสาขาแม้จะไม่มีการทดลองและได้ผลเหมอืนกันทุกครั งและในทุกที่ก็มีความ
เป็นศาสตร์ได้เช่นกัน  

2.สังคมศาสตร์เป็นการศึกษาหลักเชิงคุณภาพ ไม่มีความเป็นศาสตร์ ใช่หรือไม่ ?  

จากประเด็นนี  พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากมองที่ประเภทการศึกษาจะพบว่า ส่วนใหญ่สังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาหลกั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เพราะเน้นการให้ความส้าคัญกับน ้าหนักของคุณค่า บุคลิก ลักษณะ อัตลักษณ์ และ
คุณสมบัติของคน ชุมชน สังคม และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นที่ประกอบไปด้วยความคิด ความเช่ือ ค่านิยมที่ด้ารงและครอบง้าอยู่
ในสถานที่นั นๆเฉพาะ แน่นอนว่า สังคมศาสตร์ก็สามารถศึกษาในเชิงปริมาณได้เช่นกัน เพื่อหาความเป็นเหตุเป็นผลในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่การศึกษาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปแบบวิทยาศาสตร์ เพราะสังคมศาสตร์เน้นที่การท้าความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ การตีความปรากฏการณ์ในแง่ของค่านิยมชุมชน และความหมายที่ยอมรับกันในชุมชนเป็นส้าคัญ (อนุสรณ์ ลิ่ม
มณี,2542:20) ในขณะที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักเป็นการศึกษาที่หนักไปเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ที่เน้นการ
สร้างกฎเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ทั่วไป(Generalization) มีการสังเกต ตั งสมมติฐาน ทดลอง พิสูจน์ซ ้า และสรุปผล โดยเน้นการใช้วิธี
การศึกษาแบบอุปนัย (Inductive) แต่การสรุปแบบรวบรัดว่า เฉพาะการศึกษาเชิงปริมาณเท่านั นที่เป็นวิทยาศาสตร์ ดูจะเป็น
การด่วนสรุปเกินไป  เป็นมุมมองที่คับแคบในการมองโลก ซึ่งดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหรน่ัก ทั งนี  เพราะพิจารณาจากแนวคิดเชิง
ปริมาณ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นในการให้ความหมาย และให้น ้าหนักในเชิงตัวเลข และจ้านวนนับว่า  สิ่งนั นมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง 
เป็นจ้านวนเท่าใดทดแทนด้วยตัวเลขไหน  ซึ่งในความเป็นปริมาณกลับแฝงไปด้วยนัยทางคุณสมบัติ และคุณภาพอยู่เสมอ อีกนัย
หนึ่ง ก็คือ ตัวเลขเป็นเพียงสัญลักษณ์ของคุณสมบัติ และยังเป็นเพียงสิ่งสะท้อนคุณลักษณะภายในบางประการเท่านั น  ดังนั น 
การกล่าวว่าการศึกษาเชิงคุณภาพไม่มีความเป็นศาสตร์จึงเป็นการกล่าวที่ด่วนสรุปเกินไป รวมทั งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงใน
การศึกษา และเป็นการมองโลกที่ผิดพลาดประการหนึ่งด้วย 

3.สังคมศาสตร์มีความซับซ้อนเกินไป จึงท าให้ไม่มีความเป็นศาสตร์ใช่หรือไม่ ? 

ปรากฏการณ์สังคมดูสลับซับซ้อนมากมาย รวมทั งวิทยาศาสตร์ด้วย และถึงแม้ว่าสังคมศาสตร์มีความซับซ้อนมากกว่า 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะศึกษาเชิงระบบไม่ได้เอาเสียเลย เพราะหากมีรูปแบบและเทคนิควิธีในการศึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการศึกษา ความซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมก็ไม่ใช่ปัญหาสลักส้าคัญเท่าใดนัก ในทางตรงกันข้าม  การศึกษา
วิทยาศาสตร์เองก็ใช่ว่าจะสามารถเข้าใจสารัตถะส้าคัญ(Essential)ในศาสตร์ของตนเองเสมอไปไม่ (จักษ์ พันธ์ชูเพชร,2555:3-
5) ยกตัวอย่างเช่น ควอนตัมฟิสิกส์ก็ยังเป็นปัญหาที่วิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อความ
เข้าใจไม่ เพราะฉะนั นปัญหาความซับซ้อนจึงไม่ใช่ตัวบ่งชี ความเป็นศาสตร์ หากเราสามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาได้และ
อธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล หมดจด  ค้าถามที่ว่า สังคมศาสตร์มีความซับซ้อนเกินไป จึงท้าให้ไม่มีความเป็นศาสตร์ใช่หรือไม่ 
? เห็นว่า มีค้าถามที่ต้องตอบก่อนว่า มีศาสตร์ไหนบ้าง? ศาสตร์สาขาใดบ้าง ? หรือองค์ความรู้เรื่องใดบ้าง ? ที่เราสามารถเก็บ



๑๖๐๔ 
 
รวบรวมข้อมูล (Data Collection) ที่เกี่ยวข้องได้สมบูรณ์ครบถ้วนไร้ข้อจ้ากัดในการเข้าถึงความจริงแล้วจึงท้าการศึกษา ทดลอง 
ค้าตอบที่เป็นจริงก็คือ ไม่มีศาสตร์ในสาขาใดในโลกที่ท้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ความรู้ทั งหลายจึงเกิดจากการสรุปข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั งสิ น ดังนั น ความรู้จึงเป็นเรื่องของการสะสมข้อเท็จจริงเรื่อยมา เพื่อพยามท้าให้เป็นข้อสรุป หรือเป็น
ความพยายามที่จะสร้างให้ความรู้มีความเป็นทฤษฎีสมบูรณ์มากยิ่งขึ นเท่านั นเอง ดังนั น ประเด็นความซับซ้อนในสังคมศาสตร์ 
จึงไม่ควรถูกวินิจฉัยว่า ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะ ความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และมีข้อจ้ากัดที่
ท้าการศึกษา เพราะท้าให้เห็นว่าไม่เป็นธรรมที่จะวินิจฉัยประเด็นส้าคัญ โดยยกหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาตัดสิน
เกณฑ์และวิธีการของสังคมศาสตร์ โดยอ้างเหตุผลว่า มีความสลับซับซ้อนเกินไป เพราะมีหลายปรากฏการณ์และหลายกรณีที่
เหตุผลทางสังคมศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงที่สังคมสร้างขึ น (Social Construct) (Delanty,2005:136-152) 

        4.สังคมศาสตร์ไม่ได้ปลอดจากค่านิยม จะถือว่าการศึกษาเป็นปรนัยไม่ได้ ใช่หรือไม่ ?   

ประเด็นค้าถามมีว่า มีศาสตร์ใดบ้างที่ปราศจากค่านิยม(Value Free)อย่างแท้จริง 100 % แบบสะอาดหมดจด เพราะ
หากเรามองให้ลึกลงไปในเนื อแท้แล้วจะเห็นว่า ศาสตร์ทุกแขนงล้วนวางอยู่บนรากฐานของการเลือกคัดสรรขึ นมาศึกษาทั งสิ น 
(Selected Study) เพราะไม่มีใครที่จะศึกษาและเข้าใจเข้าถึงเนื อในแก่นแท้ของทุกศาสตร์ได้ภายใต้ข้อจ้ากัดล้นพ้น การศึกษา
วิทยาศาสตร์เองก็เป็นการเลือกศึกษาค้นคว้าในแขนงที่ผู้ศึกษามีความเป็นเอตทัคคะ ช้านาญ ช่ืนชอบเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็น
ค่านิยมประการหนึ่งเช่นกัน(จักษ์ พันธ์ชูเพชร,2555:3)  กระบวนการในการศึกษาก็มีค่านิยมประกอบเจือสมในแทบทุกสดัสว่น
อนุภาคการตัดสินใจ เช่น การเลือกใช้ทฤษฎีบางอย่างในการอธิบายวิทยาศาสตร์ ก็เป็นการอธิบายบนเงื่อนไขของค่านิยม
บางอย่างในการเลือกเช่นกัน ซึ่งก็รวมทั ง การปฏิเสธบางเรื่องทั งจงใจ และหาความจงใจมิได้ โดยอ้างว่าไม่อยู่ในขอบเขต
การศึกษา ก็ล้วนเป็นเรื่องของค่านิยมทั งสิ น เมื่อเป็นเช่นนี  ก็ป่วยการที่จะอ้างถึงความชอบธรรมดังกล่าวได้ ประเด็นที่ว่า 
สังคมศาสตร์ไม่ได้ปลอดค่านิยม จะถือว่าการศึกษาค้นคว้าเป็นปรนัยไม่ได้นั น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์ล้วนก้าเนิด
ขึ นมาบนรากฐานของค่านิยม ความเช่ือ ประสบการณ์และบริบท ของผู้ท้าการศึกษาเป็นส้าคัญ การที่ใครจะกล่าวว่าศาสตร์หนึ่ง
ปราศจากค่านิยมจึงเป็นวิทยาศาสตร์ ส่วนอีกศาสตร์เป็นการศึกษาที่เจือสมด้วยค่านิยมจึงไม่เป็นวิทยาศาสตร์ จึงเท่ากับเป็นการ
ปฏิเสธวิญญาณอันเป็นรากเหง้าตัวเอง และที่ส้าคัญ เรื่องค่านิยมในการศึกษา หาใช่เรื่องที่ต้องเอามาตัดสินว่า ใครเป็น ศาสตร์ 
(Science) มากกว่าใครไม่ เพราะทุกค่านิยมล้วนมีอคติ(Bias)แฝงเร้นอยู่เสมอไม่มากก็น้อย. 

ประการท่ีสอง วัตถุท่ีศึกษา(object of studies)ของสังคมศาสตร์ เป็นอย่างไร ?    
การศึกษาข้อเท็จจริงทางสังคม หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นในสังคม มีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjective) เป็นความจริง

โดยการนิยาม หรือมนุษย์ให้ความหมายเท่านั น จึงมีลักษณะเฉพาะ และเช่ือมโยงถึงความเช่ือ คุณค่า วัฒนธรรมบางประการของ
สังคมนั นๆผนวกเข้าไปด้วย หรือแม้กระทั่งเหตุผลก็ยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ น ตัวอย่างกรณี เหตุการณ์เผชิญหน้ากันระหว่าง
กษัตริย์พระเจ้า James ที่ 1 และ Sir Edward Coke ตุลาการอังกฤษยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีกรณีพิพาทกันด้านเขตอ้านาจศาล 
(Jurisdiction) ว่าคดีที่จะต้องวินิจฉัยอยู่ในเขตอ้านาจของใคร และใครชอบที่จะวินิจฉัยคดีนี ได้ และมีการเผชิญหน้ากัน โดยท่าน 
Coke บอกแก่พระเจ้า James ที่ 1 ว่า เหตุผลในทางกฎหมายนั นเป็นเหตุผลประดิษฐ์(Artificial Reason)ไม่ใช่เหตุผลแบบ
ธรรมชาติง่ายๆ (Simple Natural Reason) อย่างที่คนธรรมดาทั่วไปจะมี และเข้าใจได้ แม้แต่กษัตริย์ก็ตามเถอะ หากไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมมาในทางด้านนี โดยเฉพาะแล้ว ก็ไม่อาจวินิจฉัยกรณีพิพาทได้เช่นกัน จากกรณีนี ก็จึงกลายมาเป็นหลักประกัน
ความเป็นอิสระของตุลาการจากการถูกแทรกแซงจากอ้านาจภายนอกในเวลาต่อมา (Klerman and Mahaney,2005:2-12) 
ในทางสังคมศาสตร์วัตถุที่ศึกษามีความเป็นอัตวิสัย (Subjective)สูงมาก ดังนั น การที่จะวางกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะอ้างอิงได้ทั่วไป
(Generalization) เป็นสากล และให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) นั นก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนัก ทั งนี  เพราะการศึกษา
ทางสังคมไม่ได้ศึกษาถึง วัตถุ สิ่งของทางกายภาพ ที่มีลักษณะตายตัว คงทนถาวร และไร้ชีวิตจิตใจ ตรงกันข้ าม กลับเป็น
การศึกษาถึง คน ชุมชน สังคม และปรากฏการณ์สังคมซึ่งเต็มไปด้วยความนึกคิด ความเช่ือ ศรัทธา ค่านิยม ความรู้สึกที่มีต่อสิ่ง
นั น และการให้น ้าหนักความส้าคัญต่อสิง่ๆนั นด้วย ซ ้ายังมีลักษณะที่เป็นอภิปรชัญา (Metaphysics) อีกต่างหาก  การที่จะจัดวาง
กฎเกณฑ์แน่นอน ตายตัว และพิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์(Empirical)นั น ค่อนข้างที่จะท้าได้ยาก ซึ่งอาจน้ามาสู่ปัญหาที่หา



๑๖๐๕ 
 
ทางออกไม่ได้อย่างที่ Jarvie มองว่า สังคมศาสตร์มีลักษณะเป็น Misnomer ซึ่งบางทีอาจควรเป็นสังคมศึกษา (Social Studies) 
มากกว่าที่จะเป็นสังคมศาสตร์ (Social Science)ตามความหมายของ Science จริงๆก็ได้ (Jarvie,2011:15)  
        จะเห็นได้ว่าวิธีการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีขอบเขตคับแคบ และจ้ากัดแนวคิดมนุษย์อย่างมาก  นั่นคือ 
ยอมรับเอาเฉพาะปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกต ทดลอง และสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัสปกติ และปฏิเสธความจริงที่อยู่เหนือ
ผัสสะมนุษย์ โดยเห็นว่า สิ่งเหล่านั นไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีความส้าคัญ และไม่จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาแต่ประการใด 
เมื่อวิธีการศึกษา หรือการแสวงหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์เริ่มจากปรัชญา หรือความเช่ือพื นฐานที่คับแคบ และมีขอบเขต
จ้ากัด ท้าให้การด้าเนินการการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จ้าเป็นจะต้องมีการก้าหนดสมมติฐานล่วงหน้าก่อนทุกครั งใน
การศึกษา นั่นจึงเท่ากับว่า มีการสร้างข้อสมมติฐานเพื่อหาค้าตอบล่วงหน้าไว้แล้ว  หรือสิ่งที่เรียกว่าการมีกระบวนทัศน์แบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Paradigms) (Kuhn,1970:4-24)จนท้าให้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจมากจนทึกทักเอาเองว่า วิธีการแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) นี่แหละคือ หนทางเดียวที่จะค้นหาความจริงสูงสุดได้ (Ultimate Truth ) 
 
6.บทสรุป   

ผลการศึกษาที่สังคมศาสตร์ต้องการพบ อาจเป็นความจรงิที่มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละสงัคม แต่ละเหตุการณ์ ดังนั น จึง
ไม่อาจยืนยันสภาพความเป็นจริงได้ทุกแห่งหน และสร้างกฎเกณฑ์ที่แน่นอนสม่้าเสมอ (Regularity) ที่อ้างอิงได้เป็นการทั่วไป 
(Generalization) ไปทั งหมด หรือมีความเป็นกฎสากล (Universal Law) นั่นคือ สังคมศาสตร์ จะมีผลการศึกษาที่ลงลึก ให้
รายละเอียดค่อนข้างสูงมีความเป็นเฉพาะสูง(Specificity) เพราะผลการศึกษานั น อาจค้นพบได้แค่ เหตุผล ความเช่ือมโยง
ทางด้านพื นที่ เวลา(Spaces and Time)และบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั น  ผลการศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีบุคคล กลุ่มบุคคล 
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พร้อมทั งความเช่ือ อุดมการณ์ และค่านิยมแอบแฝงอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่า สังคมศาสตร์พยายามที่จะเป็น
ศาสตร์ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดข้อบกพร่องในตัวเองอยู่หลายประการ  เช่น การใช้ระเบียบวิธีการศึก ษาแบบ
วิทยาศาสตร์ทั งหมด แม้อาจจะไม่ถูกต้องมากนัก  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สังคมศาสตร์ที่ใช้วิธีการศึกษาเช่นนี เป็นศาสตร์ไม่ได้ 
เพราะการศึกษาสังคมมนุษย์ นักปรัชญาสังคมศาสตร์ ก็เลือกใช้ระเบียบ และเทคนิควิธีเช่นนี  โดยเช่ือมั่นว่า จะสามารถท้าให้
เข้าถึงความจริงได้เช่นกัน ประเด็นส้าคัญ จึงอยู่ที่การเข้าถึงความจริงได้ ดังนั น จึงไม่ส้าคัญ และไม่จ้าเป็นที่จะต้องใช้ช่ือนั น หรือ
ช่ือนี เรียกตนเองว่า เป็นวิทยาศาสตร์ (Science)  

อย่างไรก็ตาม เราสามารถเลือกใช้ระเบียบวิธี (Methodology) และเทคนิค (Technique) วิธีแบบไหนก็ได้ ส้าคัญคือ 
ขอเพียงให้เข้าถึงสัจจะสูงสุด ได้ก็เพียงพอแล้ว แต่แน่นอนทีเดียวว่าวัตถุ (Object) ในการศึกษาแตกต่างกัน ระเบียบวิธีที่จะ
น้าไปสู่การค้นพบความจริงก็ย่อมจะแตกต่างกันตามไปด้วย นอกจากนี ในกระบวนการสถาปนาอ้านาจของวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์จะต้องท้าการหาข้อสรุปทั่วไป เพื่อให้วิทยาศาสตร์สามารถอยู่บนบัลลังก์แห่งอา้นาจอย่างชอบธรรมเหนือศาสตร์
อื่น ๆได้ 4(ฟายเออราเบนด์,2541:5-17.) วิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา และปรัชญาพื นฐานที่
แตกต่างกันกับสังคมศาสตร์ การถกเถียงหรือท้าทายในประเด็น การเข้าถึงความเป็นศาสตร์จึงยังคงด้ารงอยู่  ตราบเท่าที่
สังคมศาสตร์พยายามน้าตัวเองให้เข้าไปสู่ความเป็นศาสตร์ตามแนวของวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะมีอ้านาจในการด้ารง
อยู่บนบัลลังก์แห่งอ้านาจทางวิชาการจนครอบง้าหรือกลบความเป็นศาสตร์ของสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่น  ๆแค่ไหนก็ตาม 
หรือไม่ว่าสังคมศาสตร์จะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้สังคมยอมรับว่าตัวเองมีความเป็นศาสตร์ได้อย่างหนักแน่นแค่ไหนก็
ตาม แต่ก็ต้องมีข้อยกเว้น  เพราะเหตุผล ดังต่อไปนี   

ประการแรก  ไม่ควรน้ากฎเกณฑ์แบบวิทยาศาสตร์ในรูปสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยการสังเกตการณ์ซึ่ง
เป็นไปโดยปลอดจากการสื่อสารระหว่างผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตมาเป็นข้อก้าหนดในการจ้ากัดตัวเอง นั่นคือ สังคมศาสตร์ไม่ควร
จ้ากัดตัวเองที่การอธิบายเชิงอนุมานแบบวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวในการศึกษาสังคมมนุษย์  ประการที่สอง  นักสังคมศาสตร์
ไม่ควรกังวลดิ นรนพยายามเป็นศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์เกินไป เพราะกลัวว่าตนจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นศาสตร์ในกรอบของ

                                                

4 โปรดดูรายละเอียดใน พอล ฟายเออราเบนด์.(2541) วิทยาศาสตร์ในสังคมเสรี. วีระ สมบูรณ์ (แปล). กรุงเทพฯ: คบไฟ, 



๑๖๐๖ 
 
วิทยาศาสตร์ จะท้าให้สังคมศาสตร์ต้องจ้ากัดตัวเองจนเกิดช่องว่างและปัญหามากมาย เพราะสังคมศาสตร์มิได้มีลักษณะเป็นวัตถุ
วิสัย(Objective)  ประการที่สาม  องค์ความรู้สังคมศาสตร์ถูกสร้างขึ นจากพฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นอัตวิสัย(Subjective)จึงต้อง
ประสบกับปัญหาของภาษา ซึ่งไม่ได้มีความเป็นสากลหรือความชัดเจนจนเกิดจากความหมายร่วมกันในแต่ละวัฒนธรรม แต่จะมี
ความหลากหลายและแตกต่างจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาความเป็นสากลอย่างวิทยาศาสตร์ได้  ประการสุดท้าย  อิทธิพลของ
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อสังคมศาสตร์มีมากจนไม่สามารถละเลยได้  ในขณะที่วิทยาศาสตร์ไม่จ้าเป็นต้องพิจารณาแง่มุมของ
ประวัติศาสตร์ เพราะกฎธรรมชาติโดยทั่วไปมิได้ผันแปรไปกับกาลเวลา ขณะที่สังคมศาสตร์ต้องยอมรับความผันแปรทาง
ประวัติศาสตร์ ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่สามารถปรากฏขึ นใหม่ซ ้าในลักษณะเดิมโดยสิ นเชิงได้ 
จึงไม่สามารถท้าการทดลองซ ้าหรือควบคุมได้ เมื่อมีความแตกต่างเช่นนี จึงเกิดปัญหาในการน้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับ
สังคมศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การถกเถียงถึงประเด็นความเป็นศาสตร์ของสังคมศาสตร์ก็ไม่มีวันหมดไป ตราบเท่าที่
สังคมศาสตร์ยังยอมรับเกณฑ์การตัดสินความเป็นศาสตร์ภายใต้กระบวนการหรือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์  สิ่งที่น่าจะเป็น
ทางเลือกในการยับยั งหรือยุติการถกเถียงดังกล่าว ก็คือ การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์น่าจะมีทางเลือกมากไปกว่าการ
ยอมรับในอิทธิพลของวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว (จักษ์ พันธ์ชูเพชร,2555:4) 

 ดังนั น อาจกล่าวได้ว่า สังคมศาสตร์ มีความเป็นศาสตร์เฉพาะของตัวเอง เพราะมีญาณวิทยา (Epistemology)ภวะ
วิทยา (Ontology) และระเบียบวิธีเป็นของตัวเอง แต่ก็ยังต้องอาศัยหลักการและเทคนิคบางอย่างร่วมกันกับวิทยาศาสตร์อยู่ 
และอาจไม่มีความจ้าเป็นอีกต่อไปที่จะต้องเอาระเบียบกฎเกณฑ์แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) เอามาตัดสินเกณฑ์ของ
สังคมศาสตร์ และไม่มีความจ้าเป็นที่นักสังคมศาสตร์จะต้องพยายามท้าตนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ตรงกันข้ามกลับยิ่งต้องเช่ือมัน่
และภาคภูมิในองค์ความรู้และภูมิธรรมในศาสตร์แห่งตน 
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พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย 

The Buddhism with Democracy 

ดร.อาษา ศรีประวัติ 

อาจารย์ประจ า หน่วยวิทยบริการ มจร.จ.ระยอง 

บทน า 

พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่พุทธเจ้าจะทรงมอบ
ให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในกิจการทั้งปวงเสียอีก ลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างดังต่อไปนี้ พระพุทธศาสนา
มีพระธรรมวินัยเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรมคือค าสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระวินัยคือ ค าสั่งสอนเป็น
ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น เมื่อรวมกันเรียกว่า พระธรรมวินัย มีการก าหนดลักษณะของศาสนาไว้เรียบร้อยไม่ปล่อย
ให้เป็นไปตามยถากรรม พระพุทธศาสนามีความเสนอภาคภายใต้พระธรรมวินัย บุคคลที่เป็นวรรณะ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 
ศูทรมาแต่เดิม รวมทั้งวรรณะต่ ากว่านั้น เมื่อเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว มีความเท่าเทียมกัน พระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย มีการแบ่งอ านาจพระเถระผู้ใหญ่ท าหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะ ส่วน
การบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บัญญัติเอง๑จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกันกับหลักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง เพราะหลักประชาธิปไตยนั้น มีหลักการและวิธีการที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น  
ประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นเครื่องมือสูงสุดในการก าหนดกรอบและข้อปฏิบัติส าหรับประชาชนภายในประเทศ 
ในทางกลับกันพุทธศาสนาก็มีหลักการและข้อก าหนดเพ่ือใช้ส าหรับปกครองคณะสงฆ์เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกเหนือ
ไปกว่านั้น พุทธศาสนาและประชาธิปไตยยังมีจุดมุ่งหวังเดียวกันนั้นคือ การเท่าเทียมกันของบุคคลและการอยู่รวมกันในสังคม
อย่างสงบสุขโดยไม่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนในสังคม 

 สังคมปัจจุบันมีการมองภาพรวมของพระพุทธศาสนาและประชาธิปไตยว่า ทั้งสองส่วนนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยสิน
เชิง เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่า พุทธศาสนานั้นเป็นหลักค าสอนและเป็นสังคมที่ได้มีการละทิ้งจากสิ่งยั่วยุต่างๆ จากภายนอก
อย่างสินเชิงมุ่งเน้นแต่หาความสุขและการสร้างความดี ส่วนประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการมุ่งเน้นเพ่ือหาอ านาจที่เรียกว่า
ความเท่าเทียมกันในสังคมและก าหนดการปกครองและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้ว่าทั้ง ๒ สิ่งนี้ จะมี
ภาพลักษณ์ภายนอกที่แตกต่าง ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่า พุทธศาสนานั้นเป็นภาพที่สื่อถึงทางธรรมะและหนทาง
เพ่ือการดับทุกข์ แต่ประชาธิปไตยนั้นเป็นภาพของกิจกรรมทางโลก ที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันในทางกลับกันหากมองอย่างลึกซ้ึงทั้ง 
๒ สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับคนไทยอย่างแยกไม่ได้ แต่เพียงแค่เรามองเห็นพุทธศาสนาเป็นเรื่องของบาป บุญ ผลของการกระท า 
บทสวดมนต์ต่างๆ ส่วนประชาธิปไตยในความคิดทั่วไปของประชาชนเป็นเพียงแค่การเมืองเท่านั้น หากมองให้ลึกลงไปถึงแก่น
หลักปฏิบัติและข้อก าหนด จะเห็นได้ว่าทั้ง ๒ สิ่งนี้ มีหลักปฏิบัติที่เหมือนกัน การเกี่ยวเนื่องกันของพุทธศาสนาและประชาธิปไตย
นั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล แต่เพียงว่าเพ่ิงมาเด่นชัดกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงได้เริ่มรู้จักค าว่าประชาธิปไตยกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย แม้ว่า
พุทธศาสนาและประชาธิปไตย จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันหรือว่าน ามาปรับใช้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ได้ในมุมมองของบุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามาลองจ าแนกหลักการของทั้ง ๒ สิ่งนี้ สามารถท าให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนขึ้นว่า หลักปฏิบัติในทาง
พุทธศาสนาและหลักปฏิบัติหรือวิธีการด าเนินการของระบอบประชาธิปไตยนั้นเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในหลักการของทั้ง ๒ สิ่ง เพราะเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจ าวันเพียงเรามองข้ามข้อส าคัญต่างๆ 
เหล่านั้นไปเช่น การอยู่รวมกันในสังคมหรือคนหมู่มาก การท างานรวมกัน เป็นต้น 

                                                           
๑ Surachai Chenprakhon,พระพทุธศาสนากับประชาธิปไตย,
ออนไลน์,แหล่งที่มา:www.surachaichenprakhon,blogspot.com/2011/05/blog-post html[๔ เม.ย.๒๕๕๖] 



๑๖๐๙ 
 
ความหมายของพระพุทธศาสนา   

 หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีที่มาอันหลากหลาย เนื่องจากว่าพุทธศาสนานั้นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมิใช่
ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่นับถือหลักพุทธศาสนา ยังมีประเทศในแถบเอเชียอีกบางประเทศที่ยึดมั่นและเชื่อฟังใน
หลักค าสอนและปฏิบัติทางพุทธศาสนาอีกด้วย อย่างเช่นในสมัยอดีตกาลพุทธศาสนานั้นมีที่มาจากประเทศอินเดียและเผยแผ่
เรื่อยมาจนถึงประเทศไทย ที่รับเอาหลักค าสอนดังกล่าวมายึดและถือปฏิบัติ เนื่องจากเชื่อกันว่าพุทธศาสนานั้นมีแหล่งที่มาจาก
ประเทศอินเดีย จึงได้มีความหมายของพุทธศาสนาในรูปแบบและความหมายตามความเชื่อของชาวอินเดีย โดยสามารถแบ่งออก 
๔ หัวข้อ๒ซ้ึงพุทธศาสนา(Buddhism) เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขสังคมอินเดียในยุคนั้นให้ดีขึ้น จากการกดขี่ของ
พราหมณ์จากการเหลื่อมล้ าทางสังคมจากการถือวรรณะจากการนิยมบวงสรวงบูชายันต์ด้วยสัตว์เป็นจ านวนมาก จากการกดชี่
สตรี พุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนน้ าทิพย์ชโลมสังคมอินเดียให้ขาวสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมค าสอนของพุทธศาสนาท าให้สังคม
โดยทั่วไปสงบร่มเย็นลักษณะพิเศษหลายประการที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ดั่งนี้ 

 ๑.เป็นศาสนาแห่งความรู้และความจริง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธ
องค์เอง จากปัญญาของพระองค์เองและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ คืออริยสัจ ๔ ก็เป็นความจริงอย่างแท้จริง ทรงตรัสรู้โดยไม่มีใคร
สั่งสอนนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงกล่าวยกย่องว่าเป็นศาสนาที่ประกาศความเป็นอิสระของมนุษย์ให้ปรากฏ
แก่โลกยิ่งกว่าศาสนาใดๆ  

 ๒.เป็นศาสนาแห่งความอิสสระเสรีภาพ พุทธศาสนาแทบจะเป็นศาสนาเดียวที่ไม่ผูกติดกับผู้ดลบันดาลหรือพระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับพระเจ้า เชื่อในความสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ได้โดยไม่ต้องรอดลบันดาล พุทธศาสนาไม่มีการบังคับ
ให้คนศรัทธาหรือเชื่อ แต่ให้สามารถพิสูจน์ได้โดยตนเอง 

 ๓.เป็นศาสนาอเทวนิยม นอกจากศาสนาเชนแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่ง สร้าง
ทุกสิ่ง แม้กระทั้งโลกเพราะเหตุว่าพุทธศาสนาไม่เชื่อในอ านาจการดลบันดาลของพระเจ้าจึงเรียกว่า ศาสนาอเทวนิยม คือ 
ศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า 

๔.เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนาพุทธศาสนาได้รับการยกย่องจากทั่วโลกเป็นศาสนา
แห่งสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นในนามของศาสนาหรือเผยแผ่ศาสนาโดยการบังคับผู้คนให้นับถือ 
ให้เสรีภาพในการพิจารณาให้มีปัญญาก ากับการศรัทธาในขณะที่หลายศาสนากล่าวว่า ศาสนิกชนต้องมีศรัทธามาก่อนปัญญา
เสมอและต้องมีความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ 

ในทางกลับกันประเทศไทยเองก็ ได้แปลความหมายของหลักพุทธศาสนา โดยจ าแนกออกเป็นหัวข้อดังนี้๓

พระพุทธศาสนา (Buddhism) คือศาสนาที่ถือว่าธรรมะเป็นความจริงสากลที่ใครก็ตามหากสิ้นกิเลสก็จะพ้นได้ด้วยตนเอง
ลักษณะค าสอนของพระพุทธศาสนาและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาคือ เป็นศาสนาแห่งการวิเคราะห์ กล่าวคือ เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ทั้งความเป็นจริงและข้อธรรมได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษเช่นการวิเคราะห์จิตได้ละเอียดลอออย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
วิเคราะห์ธรรมะออกเป็นข้อๆ อย่างละเอียดสุขุมและประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบที่แน่นแฟ้น หากจะพยายามอธิบายธรรมะข้อ
ใดสักข้อหนึ่งก็จะต้องอ้างถึงธรรมะข้ออ่ืนๆ เกี่ยวโยงไปทั้งระบบคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้ 
๓ เดือน สาวกผู้ได้เคยสดับฟังค าสั่งสอนของพระองค์จ านวน ๕๐๐ รูป ก็ประชุมท าสังคายนากัน ณ ถ้ าสัตตบรรณคูหาใกล้เมือง     
ราชคฤห์ แคว้นมคธ สอบปากค ากันอยู่ ๗ เดือน จึงตกลงประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าได้ส าเสร็จเป็นครั้งแรกนี่คือบ่อเกิด
ของคัมภีร์พระไตรปิฎกต่อมาเมื่อมีปัญหาขัดแย้งพระเถระผู้ใหญ่ก็ประชุมขจัดข้อขัดแย้งกันเป็นการสังคายนาต่อมาอีกหลายครั้ง 

                                                           
๒ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,(๒๕๓๑),หนังสอืประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 
๓Buddhish information network,(2011),ประวัติประพุทธศาสนา,[ออนไลน์],แหล่งที่มา
www.dhammathai.org/buddhismhistory.php,july6,[4ม,ย.2556] 



๑๖๑๐ 
 
จนได้พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทดังที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ซึ่งถือกันทั่วไปว่าเป็นค าสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าที่นับว่าใกล้เคียง
ที่สุด 

ความหมายของระบอบประชาธิปไตย 

 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้อย่างหลากหลาย ค าว่าประชาธิปไตยในภาษาไทยมาจาก
ค าว่า “ประชา” ซึ่งหมายถึงประชาชนกับค าว่า “อธิปไตย”ซึ่งหมายถึง อ านาจสูงสุด ค าว่าประชาธิปไตยตรงกับค าว่า 
Democracy ในภาษาอังกฤษ และ Demokratia ในภาษากรีก ค าว่า Demokratia มาจากรากศัพท์เดิมว่า Demos ซึ่งแปลว่า
ประชาชนกับค าว่า Kratein ซึ่งแปลว่าการปกครอง ดังนั้น ค าว่าประชาธิปไตยจึงมีความหมายตรงตัวว่า “การปกครองที่อ านาจ
สูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน”หรืออีกนัยหนึ่งประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชาชนหรือการปกครองโดย
ประชาชนนั้นเอง”๔หรือหมายถึง การปกครองแบบหนึ่งซึ่งถือว่าอ านาจในการปกครองเป็นของประชาชน โดยประชาชนในระบบ
การเมืองนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดรัฐบาลและรัฐบาลดังกล่าว จะด าเนินการโดยยึดเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลัก 
แต่อย่างไรก็ตามค าว่าประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความหมาย ในแง่ของระบอบการปกครองแล้วยังหมายถึง แนวคิดและวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยด้วย๕หรือหมายถึง การปกครองแบบหนึ่งซึ่งถือว่าอ านาจในการปกครองเป็นของประชาชน โดย
ประชาชนในระบบการเมืองนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดรัฐบาลและรัฐบาลดังกล่าวจะด าเนินการโดยยึดเจตนารมณ์ของ
ประชาชนเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามค าว่าประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความหมายในแง่ของระบอบการปกครองแล้วยัง
หมายถึงแนวคิดและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยด้วย๖หรือหมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน๗ 

หลักการของระบอบประชาธิปไตย 

หลกัการของระบอบประชาธิปไตย สามารถแยกได้เป็น ๖ หลักการ๘ 

๑.หลักเหตุผล 

   แนวความคิดแบบประชาธิปไตยนั้นเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญญาและเหตุผลของตนเอง การปกครองโดยระบบ
ประชาธิปไตยจึงวางหลักให้มีการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและใช้เหตุผลในปัญหาต่างๆ การตัดสินใจ
ปัญหาใดๆ จะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนที่จะหาข้อยุติ 

๒.หลักเสรีภาพ 

   ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยถือว่าเสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญเพราะถือว่าเสรีภาพเป็นสิ่งเกื้อกูลให้มนุษย์สามารถใช้
สติปัญญา ความสามารถและเหตุผลอย่างเต็มที่เสรีภาพจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีหลักประกันในเรื่องเสรีภาพโดยก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค าว่า เสรีภาพโดยทั่วไป 
หมายถึง การกระท าใดๆ โดยอิสระปราศจากการขัดขวาง อย่างไรก็ตามแนวความคิดระบอบประชาธิปไตยสมันใหม่นั้นค าว่า
เสรีภาพมิได้มีความหมายกว้างแบบไม่มีขอบเขต แต่เป็นเสรีภาพที่มีขอบเขตจ ากัดด้วยกฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี 
และสิทธิของผู้อื่น 

๓.หลักความเสมอภาค 

                                                           
๔ สมบัติ จันทรวงศ์,อธบิายทฤษฏปีระชาธิปไตยอเมริกา:The federalist paper,รัฐศาสตรส์าร,๙(๑)(มกราคม – เมษายน ๒๕๒๖) 
๕ ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล,การเมืองการปกครองของไทย,พิมพ์ครั้งท่ี ๒/๒,กรุงเทพมหานคร:กพล(1996).๒๕๔๑หนา้๘๔ 
๖ อับราฮัม ลินคอล์น,อ้างใน ธีรวุฒ ิโศภิษฐิกุล,การเมืองการปกครองของไทย,หน้า ๘๓. 
๗ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๘๖-๘๘. 

๘ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา,[ออนไลน์],แหล่งที่มา:www.phrabuddhasasana.com.,July9,2011[๔ เม.ย.๒๕๕๖]  



๑๖๑๑ 
 

   ระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันความเสมอในที่นี้ หมายถึง ความเสมอภาคในทางการเมืองและ
ทางกฎหมาย ซึ่งความเสมอภาคนั้นจะต้องหมายความรวมไปถึงในเรื่องสิทธิและโอกาส ในทางการเมืองนั้นระบอบประชาธิปไตย
ถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

๔.หลักความยินยอม 

   ระบอบประชาธิปไตยถือว่า อ านาจในการปกครองเป็นของประชาชน แต่เนื่องจากประชาชนทุกคนไม่อาจเข้าไปท า
หน้าที่พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่โดยการเลือกตั้งเพ่ือบัญญัติกฎหมาย
และบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนหากไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้ว ประชาชน
เจ้าของอ านาจย่อมมีสิทธิถอดถอนผู้แทนและสับเปลี่ยนรัฐบาลได้  

๕.หลักเสียงข้างมาก 

   ระบอบประชาธิปไตย ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญญาความสามารถและมีเหตุผล ดังนั้นการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ จึง
เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและอย่างเต็มที่ โดยอุดมคติแล้วในการตัดสินชี้ขาดปัญหาใดๆ นั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยต้องการสร้างความเห็นพ้องต้องกัน แต่ในทางปฏิบัติการอาศัยเสียงเป็นเอกฉันท์อาจท าไม่ได้ ระบอบประชาธิปไตย
จึงยอมรับความเห็นของเสียงข้างมากเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือด าเนินการ ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงสิทธิของฝ่ายเสียง
ข้างน้อยด้วยตามหลักการที่เรียกว่า “ปกครองโดยเสียงข้างมาก ค านึงถึงเสียงข้างน้อย” 

๖.หลักปกครองโดยยึดกฎหมาย 

   เป็นหลักปกครองโดยค านึงถึงหลักการต่างๆ ข้างต้น โดยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจ าเป็นต้องวางหลักและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ในรูปของตัวกฎหมายไว้เป็นที่แน่นอน เพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดการปกครองบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ์
ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนด้วย 

 กล่าวโดยสรุป หลักการประชาธิปไตยทั้ง ๖ หลักการนี้ เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมี ซึ่งค านึงถึงหรือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งมี หลักของเหตุผล 
หลักของเสรีภาพ หลักของความเสมอภาค หลักของความยินยอม หลักของเสียงข้างมาก และหลักของการปกครองโดยยึด
กฎหมาย  

พุทธศาสนาและประชาธิปไตย 

เมื่อเราทราบความหมายและหลักค าสอนของทั้งพุทธศาสนาและประชาธิปไตยแล้ว เรายังต้องเข้าใจถึงลักษณะ หรือ 
ข้อสังเกตุที่สามารถเป็นเครื่องชี้วัดในการวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้ให้เห็นได้ว่า ทั้ง ๒ หลักการมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักที่ยึดถือกันในทางการเมืองของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประการหนึ่ง คือ การให้ประชาชนปกครองตัวเองในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงถือหลักการนี้เป็นส าคัญท่ีสุด๙ 

หลักและวิธีการประชุม 

                                                           
๙พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย,[ออนไลน์],แหล่งที่มา:www.google,com.,July 8,2011,[๔เม.ย.๒๕๕๖].  



๑๖๑๒ 
 
 ๑.องค์คณะและองค์ประชุม เนื่องจากสังฆกรรมแต่ละอย่างมีความส าคัญแตกต่างกันฉะนั้นพระองค์จึงทรงก าหนด
จ านวนพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิกที่ประชุม ที่จะท ากิจกรรมแต่ละอย่างมากน้อยกว่ากัน ดังต่อไปนี้ 

        ก.ภิกษุสงฆ์ ๔ รูป เรียกว่า จตุวรรค 

        ข.ภิกษุสงฆ์ ๕ รูป เรียกว่า ปัญจวรรค 

        ค.ภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป เรียกว่า ทสวรรค 

        ง.ภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูป เรยีกว่า วีสติวรรค 

        จ.ภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูป ท าสังฆกรรมได้ทุกชนิด 

 ๒.สถานที่ประชุมท าสังฆกรรม คือ กิจของสงฆ์ทุกอย่างต้องมีข้อก าหนดเรื่องสถานที่ประชุม เรียกว่า สีมา สีมาคือเขต
แดนส าหรับก าหนดสถานที่ประชุมนั้นไม่ให้เล็กเกินไปจนไม่อาจให้ภิกษุ ๒๑ รูป นั่งได้และไม่ให้ใหญ่เกิน ๓ โยชน์ วัตถุอันใช้
ก าหนดเขตสีมา ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ จอมปลวกแม่น้ า ดังจะเห็นได้ เช่น การปกครองแคว้นวัชชี ซึ่งมีนครหลวงชื่อ กรุงเวสาลี นั้นมี 
ลิจฉวีสภา คือ สภาของเจ้าลิจฉวี มีการประชุมแบบสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกัน เมื่อเห็นอย่างนี้จะว่าพระพุทธศาสนาเป็น
ตัวอย่างของประชาธิปไตยอันเก่าแก่อย่างไร ตอบว่า การปกครองของเจ้าลิจฉวีมีพระมหากษัตริย์ เหล่านั้นหาใช่ประชาธิปไตยไม่ 
แต่เป็นอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คือกลุ่มคนชั้นสูงเป็นใหญ่โดยการผูกขาดว่า จะต้องเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ลิจฉวีและวงศ์มัลละ 
ประชาชนทั่วไปหามีส่วนเป็นผู้ออกเสียงในสภานั้นไม่ แม้ประวัติของประชาธิปไตยในยุคของกรีกเองเท่าที่เราอ่ านได้จาก
ชีวประวัติของนักปราชญ์คนส าคัญ เช่น ซอเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) ก็เป็นยุคหลังพุทธ
ปรินิพพาน คือ พระพุทธเจ้านิพพานก่อน ซอเครติส เกิดประมาณ ๗๕ ปี ก่อนเพลโตเกิดประมาณ ๑๑๕ ปี และ ก่อน 
อริสโตเติล เกิดประมาณ ๑๕๙ ปี  

 ๓.สิทธิของผู้เข้าประชุม ภิกษุที่เข้าประชุมในการท าสังฆกรรมทุกประเภทย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการแสดงความ
คิดเห็นทั้งในทางคัดค้านและในทางสนับสนุน 

 ๔.มติที่ประชุมในสังฆกรรมทั่วไป มติที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์ จะคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวไม่ได้ วิธีลงมติในกรณีเช่นนี้  
ถ้าเห็นด้วยให้นิ่งอยู่ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้คัดค้าน 

การเกี่ยวเนื่องกันของพุทธศาสนาและประชาธิปไตย 

 คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยระดับประเทศชาติ 

 คนดี หมายถึง การเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสังคมการเป็นพลเมืองดีใน
สังคมประชาธิปไตยมีความหมายและขอบเขตข้อจ ากัดมากกว่าการเป็นคนดีโดยทั่วไปพลเมืองดี นอกจากจะเป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมแล้ว ยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของระบอบการปกครองตามอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐนั้นๆ การเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยหมายถึง การที่พลเมืองมีหลักการด าเนินชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีบทบาทในการ
กระท าที่มีคุณลักษณะทางประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตยมี๑๐ ดังนี้ 

                                                           
๑๐สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย,(๒๕๕๒),ปาฐกถาน าในการประชุมประจ าปีของสมาคมปรัชญาและสาสนาแห่งประเทศ

ไทย พุทธธรรม ศลีธรรมกับประชาธิปไตย,นิตยสารวิภาษา,(๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๑).  



๑๖๑๓ 
 
 ๑.ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมายถึง การที่บุคคลมีความส านึกถึงความส าคัญของความเป็น
คนไทย มีจิตใจใฝ่ศาสนา และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในการผดุงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 ๒.การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ ทุกศาสนามีหลักศีลธรรมที่ช่วยสร้างจิตใจของคนให้กระท าดี ไม่
เบียดเบียนกัน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน สมาชิกในสังคมสมควรศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ แล้วปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ าเสมอ 

 ๓.ความซื่อสัตย์ หมายถึง การกระท าที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่ยึดเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน บุคคลควรซื่อสัตย์
ต่อตนเอง คือ กระท าตนให้เป็นคนดี และบุคคลควรซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่นๆ หมายถึงกระท าดีและถูกต้องตามหน้าที่ต่อผู้อ่ืน 

 ๔.ความเสียสละ หมายถึง การค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและยอมเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผุ้อ่ืนและส่วนรวม 

 ๕.ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับการกระท าของตนเองหรือการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จ
ลุล่วง 

 ๖.การมีระเบียบวินัย หมายถึง การกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สังคมก าหนดไว้ 

 ๗.การตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงทันตรงตามเวลาที่ก าหนดโดยใช้
เวลาอย่างคุ้มค่า 

 ๘.ความกล้าหาญทางจริยธรรม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควรโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ความกล้า
นี้ไม่ใช่การอวดดี แต่เป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผล เพ่ือความถูกต้อง 

พุทธธรรม ศีลธรรมกับประชาธิปไตย 

 ระบอบการปกครองทุกอย่างจะท างานได้ด้วยดีย่อมต้องอาศัยระบบศีลธรรมทั้งของผู้ปกครองและประชาชนเป็นตัว
รองรับ ระบอบประชาธิปไตยก็เช่นกัน ในระบอบนี้ศีลธรรมของผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญก็จริง แต่ที่ส าคัญยิ่งกว่าก็คือ ศีลธรรม
ของประชาชน เหตุผลก็เพราะผู้น านั้นมาจากประชาชน ถ้าประชาชนมีศีลธรรมก็ย่อมได้ผู้น าที่มีศีลธรรมด้วย ใช่แต่เท่านั้น
ระบอบนี้ยังถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ ในความหมายว่า ประชาชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปถึงระดับประเทศ ดังนั้นคุณภาพของประชาชนจึงเป็นปัจจัยส าคัญมากส าหรับสัมฤทธิผลของ
ประชาธิปไตย๑๑พุทธศาสนามีระบบศีลธรรมที่สามารถส่งเสริมคุณภาพของประชาชนให้เกื้อกูลต่อประชาธิปไตยได้ การที่
ประชาธิปไตยสถาปนาในสังคมที่มีพุทธศาสนาหยั่งรากลึกมาช้านาน ย่อมน่าจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี แต่ในกรณีของประเทศไทย
ความจริงดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น เหตุปัจจัยนั้นย่อมมีอยู่มากมาย แต่ก็เป็นไปได้ว่าระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ 
อาจไม่เกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตยมากนัก 

บทสรุป 

 พุทธศาสนาและประชาธิปไตยนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยสามารถมองเห็นได้จากความหมาย
ของแต่ละหลักการ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมค า
สอนค าสอนที่ดี หรือแม้แต่หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็ยังเชื่อมโยงไปยังประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี เช่น การเข้าร่วมในการ
สมาคมของพระภิกษุสงฆ์ ก็ยึดหลักการเดียวกันกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องมีองค์ประชุมและฟังเสียงข้างมากเป็น

                                                           
๑๑  



๑๖๑๔ 
 
เกณฑ์ ซึ่งมีบทบาทที่ช่วยให้ซึมซับว่าทั้ง ๒ สิ่งนี้ เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกัน ส่วนส าคัญที่ท าให้พุทธศาสนาและประชาธิปไตย
นั้นเกี่ยวเนื่องกันเกิดมาจาก หากคนเราขาดซึ่งคุณธรรมประจ าใจ หรือจริยธรรมแล้ว และมุ่งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ก็
จะขาดซึ่งหลักธรรมอันดีงาม เมื่อต้องใช้อ านาจในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ แม้กระทั่งการปกครองคนก็ดี ก็จะไม่สามารถ
ท าได้ เพราะว่าขาดหลักธรรมที่เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
หากเราเพียงแต่มุ่งคิดว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเพียง เรื่องของการท าดีได้ดี การท าชั่วได้ชั่ว หรือเป็นแต่เพียงเครื่องมือที่ใช้เมื่อเวลามี
ความทุกข์ ปัญหาที่เกิดกับบ้านเมือง อย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาต่างๆ ในบ้านเมืองจะด าเนินไปได้ในทางที่ดี ต้องเกิดมาจากที่
ประชาชนมีพ้ืนฐานทางด้านพุทธศาสนา เป็นส าคัญเพราะพุทธศาสนาจะช่วยให้เรามีสติและมีศีลธรรมที่สามารถน าไปใช้เมื่อเกิด
ปัญหาได้ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นสิ่งที่ยื่นยันได้ว่า พุทธศาสนาและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน โดยหลักทางพุทธ
ศาสนานั้นซึมซับอยู่ภายในชีวิตประจ าวันของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา หรือความซื่อสัตย์ล้วนแล้วมา
จากหลักทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งหลักการเหล่านี้ก็ยังรวมอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย จึงเป็นการกล่าวโดยง่ายต่อการ
เข้าใจว่า พุทธศาสนาและประชาธิปไตยนั้นเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดย ๒ หลักการนี้ มีวัตถุประสงค์และข้อก าหนดที่มาจาก
พ้ืนฐานเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
วิจัยส ารวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค/์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
ของประชาชน เกี่ยวกับสถานะ/เพศ อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/รายได้/เดือนต่างกัน/เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไข/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ/ประชาชนที่ได้มาจากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 
2558 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน/144/คน/เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ/0.90 ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี/หาค่าร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า/F – test/ซึ่งผู้วิจัยก าหนดค่าความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งมีประชาชน/25/คนให้ข้อมูลแบบปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง/6/ด้าน/ได้แก/่1)/ด้านค่าใช้จ่าย/2)/ด้านสถานที่ให้บริการ/
3)/ด้านบุคลากร/4)/ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/5)/ด้านประชาสัมพันธ์/6)/อ่ืนๆ/โดยรวมทั้ง/6/ด้านอยู่ในระดับมาก 
เพราะกระบวนการแนะแนวมีขบวนการวางแผนที่ดเีพ่ือให้ได้ซึ่งบุคคลที่จะมาศึกษาต่อ/โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคม/
พุทธศักราช/2558/ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงินและค่าครองชีพสูง/จึงต้องการแหล่งที่ศึกษาเล่า
เรียนซึ่งค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก/เพราะในช่วงนี้เศรษฐกิจก าลังชะลอตัว จะไปศึกษาทีส่ถาบันอ่ืนคงสู้ไม่ได้กับค่าเทอมและค่าครองชีพสูง/
ซึ่งแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา/คือ/เป็นสถานที่เปิดโอกาสในการศึกษาในช่วงนี้ซึ่งเศรษฐกิจก าลังชะลอตัว ซึ่งเป็นวิกฤตและโอกาสของ
มหาลัยที่มีค่าเล่าเรียนไม่สูงมากนักเหมาะกับเศรษฐกิจชะลอตัวเพ่ือรองรับความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างปัญญาให้
สังคม/สร้างสังคมอุดมธรรมซึ่งก าลังมีการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคตต่อไป 

 
Abstract 

The purpose of this research was to (1) study factors influencing decision-making to study at Suratthani 
Expanded Classrooms, Mahachulalongkornrajavidyalaya University ( MCU) , Nakhon Si Thammarat Campus, ( 2) 
compare factors influencing people’s decision-making to study at Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si 
Thammarat Campus regarding to status/gender, age, education, occupation, different income /month (3) suggest and 
solve problems of factors influencing decision-making to study at Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si 
Thammarat Campus. The sample was 144 people promoted to study at a higher education level of 2015 Academic 
Year. Questionnaires with the reliability of 0.90 were used to collect data. Frequency, percentage, mean, S.D., F–test 
were conducted to analysis data.The researchers determined the significant level of 0.05. The in-depth interviews 
with 25 people providing open-ended information. Descriptive analysis was also used to describe the basic features 
of the data in the study.  

The results :  Six factors influenced decision-making to study atSuratthani Expanded Classrooms, MCU, 
Nakhon Si Thammarat Campus. The factors included 1) cost, 2) location for service  3) personnel 4) the construction 
and physical characteristics (5) promotion and (6) others. All six aspects were at a high level because of a good 
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promotion planning. The duration for learning started January to May 2015.The learning promotion was arranged 
systematic. The comparison results showed that factors influencing decision-making to study at Suratthani Expanded 
Classrooms Mahachulalongkornrajavidyalaya University ( MCU) , Nakhon Si Tammarat Campus, classified by 
status/gender, age, education, occupation, income /month were not significant different level of 0.05. They were not 
followed by the hypothesis.  Considering each aspect was showed that the learning promotion was significant 
different level of 0.05 following the hypothesis.  It was due to opening for every person to study here.  This 
educational institute was ready to study at a higher educational level. Thus, they did not affect to expand the 
Suratthani classrooms. 

The suggestions for Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si Thammarat Campus, were the 
problems of high cost of living.  Students wanted to study somewhere inexpensive because the economy   is 
slowing. They did not want to fight against high tuition fees and living expenses and difficult travelling.  The MCU 
served an opportunity for education during the crisis economy.  The University provided both the secular and 
religious to support the credibility. It focused on building social intelligence, created a rich social justice, which is 
currently being developed into university disciplines in the future. 
บทน า 
 ในปัจจุบันนี้แต่ละประเทศย่อมแข่งขันกันพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตนเองก าลังประสบ
ทั้งในเรื่องปัญหาสังคม/ปัญหาเศรษฐกิจจนกระทั่งปัญหาอาชญากรรมต่างๆ/ทุกประเทศย่อมเร่งรัดแก้ปัญหาต่างๆให้หมดไป/แต่ปัญหา
ดังกล่าวจะไม่สามารถหมดไปได้/หากประชาชนในประเทศนั้นๆขาดการศึกษาการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศควรให้ความส าคัญเป็น
อันดับต้นๆ/และประเทศไทยเองก็มีการเร่งรัดพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการวางนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น/ตามพระราชบัญญัติการศึกษา/ประชาชนจึงหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ิมขึ้นและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีกว่า100/แห่งทั่วประเทศ/ซึ่งขณะนี้เริ่ม
ปรับตัวกับการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาเป็นจ านวนมาก/และหนึ่งในนั้นก็/คือ/โครงการขยายของเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/เพ่ือให้รองรับนักศึกษาที่นับวันยิ่งเพ่ิมปริมาณเรื่อยๆ/และ
ประการที่ส าคัญกว่านั้นคือ/สามารถด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าเพ่ือรองรับ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคต 
 ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ได้จัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการ/และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกๆ/ปี
การศึกษาเพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ในการเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดแต่ละคณะ/เรียนด้านใดจบ
แล้วท างานในสายใด/และความต้องการของตลาดแรงงานในทุกๆ/สายอาชีพหลังการส าเร็จการศึกษา/เป็นต้น/ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ/ที่เปิดการเรียนการสอนในโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วดัพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ซึ่งถือได้ว่า/เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น/คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญต่อการศึกษาปัจจัยต่างๆ/ที่มีอิทธิพลต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา/ผลการศึกษาครั้งนี้จะ
ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประชาชนที่สนใจรวมไปถึงเป็นแนวทางในการพัฒนา
ให้กับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนในอนาคตต่อไป 

 

 

 



๑๖๑๗ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1./เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2./เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของประชาชนเกี่ยวกับสถานะ/เพศ/อายุ/ระดับ
การศึกษา/อาชีพ/รายได้/เดือนต่างกัน 
 3./เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัย/มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี”ได้ก าหนดรูปแบบและมุ่งเน้นวิธีการศึกษาในลักษณะ
การศึกษาเชิงส ารวจด าเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed/Methodology/Research)/โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูป
แบบสอบถาม (Questionnaire)/และวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/(In-depth interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้/คือ/ประชาชนที่ได้มาจากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา
2558/ตั้งแต่ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม/– พฤษภาคม 2558/ได้กลุ่มตัวอย่าง/144 คน/(ทุกคนที่มาสมัครสอบ)/
การเลือกสุ่มแบบเจาะจงเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง/และโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/(สอบสัมภาษณ์)/ซึ่งมี
ประชาชน 25 คนให้ข้อมูลแบบปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้/เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น/โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอด
ถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)/แบบปลายปิด/(Clolsed and)/และ
ปลายเปิด/(Open End)/โดยผู้วิจัยแบ่งเนื้อหา แบบสอบถามเป็น/3/ตอน/ดังนี้ 
 ตอนที่/1/เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะ/เพศ อายุ/ระดับ
การศึกษา/อาชีพ/รายได้/เดือน 
 ตอนที่/2/เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/เป็นค าถามปลายเปิด/มีลักษณะค าถามเป็น
แบบเลือกตอบมี/6/ด้าน/คือ 1)/ด้านค่าใช้จ่าย/2)/ด้านสถานที่ให้บริการ/3)/ด้านบุคลากร/4)/ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ/5)/ด้านประชาสัมพันธ์/6)/ด้านอ่ืนๆ/ลักษณะค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating/Scale)/แบบของลิ
เคิร์ท/(Likert)/จ านวน/5/ระดับ/ความพึงพอใจ/กล่าวคือ/ความพึงพอใจมากที่สุด/ความพึงพอใจมาก/ความพึงพอใจปานกลาง/
ความพึงพอใจน้อย/ความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น/5//4//3//2//1//ตามล าดับ  
 ตอนที่/3/เป็นแบบสอบถามปลายเปิด/(Open/End)/ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่มีต่อการด าเนินการของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1./การวิจัยครั้งนี้ประชาชนที่ศึกษาประกอบด้วยประชาชนที่มาสมัครศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของโครงการขยาย
ห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้วิจัย



๑๖๑๘ 
 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ /ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัยครั้งนี้/ได้แก่/ประชาชน
ที่มาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ีอใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน/144/คน/โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
     1.1/มีโครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยของโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/เพ่ือขออนุญาตเข้าไปท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล/พร้อมทั้งชี้แจ้งวัตถุประสงค์และขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.2/คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ให้ผู้เชี่ยวชาญตลอด
สอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
     1.3/คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเก็บรวบรวมข้อมูล  
     1.4/การเก็บรวบรวมข้อมูล/คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด144 ชุด 
 2./ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
      2.1/การสัมภาษณ์/(Interview)/ได้สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกคนที่มาสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของโครงการ
ขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยมีการ
สัมภาษณ์ใช้ค าถามแบบปลายเปิด  เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่/ทั้งนี้เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาในขอบเขตของการวิจัยโดยการใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) 
       2.2/การสังเกต/(Observation)/ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเข้าไปพูดคุยและสังเกตพฤติกรรม
จากการพูดคุย/พฤติกรรมการแสดงออกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการวิจัย 

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี”/นั้นสรุปได้เป็น/2/ส่วน/ดังนี้ 
 1./ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปตาราง 
 1.1/ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม/ทั้งหมด/144/คน/จ าแนกตามตัวแปรอิสระ/
พบว่า/ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง/จ านวน/75/คน คิดเป็นร้อยละ/52.08/ช่วงอายุ/18-25/ปี/จ านวน/80/คน/คิดเป็น
ร้อยละ/55.50/การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/จ านวน/102/คน/คิดเป็นร้อยละ/70.00/มีอาชีพอ่ืนๆ/(นักบวช,นิสิต) 
จ านวน/43/คน/คิดเป็นร้อยละ/29.90/รายได้/เดือน/ต่ ากว่า/10,000/บาท/จ านวน/71/คน/คิดเป็นร้อยละ/50.00  
 1.2/ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมทั้ง/6/ด้าน/อยู่ในระดับมาก/เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน/พบว่า/ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/มีค่าเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาได้แก่/ปัจจัยด้านบุคคลกร/และ
ปัจจัยด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1.2.1/ด้านปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมาก/เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น/พบว่า/ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันต่ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ค่าหน่วยกิจถูกมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

1.2.2/ด้านปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการพบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย
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ในชีวิตประจ าวันต่ าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น/พบว่า/มหาวิทยาลัยสวยงามสะอาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ สิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา ใกล้ภูมิล าเนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

1.2.3/ด้านปัจจัยด้านบุคลากร/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมาก/เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น/พบว่า/อาจารย์มีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาได้แก่/เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 

1.1.4/ด้านปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ
โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์
ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมาก/เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น/พบว่า/เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด/
รองลงมาได้แก่/มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  1.1.5/ด้านปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก/เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับมีค่าเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาได้แก่/การลงพ้ืนที่แนะแนว
ศึกษาต่ออุดมศึกษา/สื่อออนไลน์/สื่อวิทยุ/และอ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  1.1.6/ด้านปัจจัยด้านอ่ืนๆ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรรราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง/เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น/พบว่า/คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาได้แก่ความต้องการของผู้ปกครองและเลือก
ตามเพ่ือนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

1.3/ผลการเปรียบเทียบบทบาทปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีสถานะ/เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/
และรายได้/เดือนต่างกัน/ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่/1/ประชาชนที่มีสถานะ/เพศต่างกัน/ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัย/มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  1.3.1/ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมจ าแนกตาม
สถานะ/เพศ/พบว่า/ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/ส าหรับรายด้าน พบว่า/ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05  
 สมมติฐานข้อที่/2/ประชาชนที่มีอายุต่างกัน/ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  1.3.2/ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวม/จ าแนกตาม
อายุ/พบว่า/ปัจจัยด้านค่าใช่จ่าย ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพและปัจจัยอื่นๆ/ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับรายด้าน/พบว่า/ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานข้อที่/3/ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยาย
ห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/แตกต่างกัน 
  1.3.3/ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า/ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานข้อที่/4/ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน/ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/แตกต่างกัน 
  1.3.4/ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานข้อที่/5/ประชาชนที่มีรายได้/เดือน ต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยาย
ห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.3.5/ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ โครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามรายได้/เดือน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  1.4.1/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา 

1./ปัญหาเรื่องการเงินและค่าครองชีพสูงจึงต้องการสถานทีศ่ึกษาค่าใช้จ่าไม่สูงมากนัก 
2./ช่วงนี้เศรษฐกิจชะลอตัวมากค่าเทอมแต่ละสถาบันก็สูงไม่มีโอกาสได้เรียนเลย 

  1.4.2/แนวทางแก้ไขเก่ียวกับปัญหา 
1./เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่พร้อมทางด้านการเงินได้มาศึกษา(ค่าเทอมไม่สู่มากนัก) 
2./อาจารย์มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเพราะส่วนใหญ่ได้บวชเรียนมาแล้วมีการพูดจาเป็นกันเอง 
3./การเดินทางสะดวกเหมาะแก่การมาศึกษาเล่าศึกษา 
4./เป็นมหาลัยที่ศึกษาท้ังในส่วนของทางโลกและทางธรรมควบคู่ไปด้วย 

2./ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนา 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ปรากฏผลตามการบันทึกสรุป  ดังนี้ 
    2.1/ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 
 โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่เข้ามาศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษามีความหลากหลายทางหน้าที่การงานซึ่งเมื่อตรวจสอบส่วน
ใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงิน และค่าครองชีพสูงเพ่ือท าให้เกิดความสมดุลของรายได้ /เวลา/ระยะทางการเดินทาง แล้วสามารถ
ท างานไปด้วยซึ่งส่วนนี้ทางผู้สมัครต้องการจะศึกษาต่อ เล็งเห็นว่าสามารถศึกษาได้และมีรายได้ช่วงนี้เศรษฐกิจชะลอตัว/ไปศึกษา
ที่อ่ืนสงสัยสู้ไม่ได้กับค่าเทอมและค่าครองชีพสูง/แล้วยังครอบครัวที่ต้องเลี้ยงอีกอย่างนี้แย่แน่เลย จึงตัดสินใจมาศึกษาท่ีนี้ 
    2.2/ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 
 สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยแก่การศึกษาเพราะไกลบ้านและไกลจากสถานที่ท างาน แต่เมื่อมาศึกษาสถานที่แห่งนี้/ความอบอุ่น
และใกล้บ้านสะดวกมีในการเดินทางมาศึกษา/และเป็นสถานที่ให้โอกาสทางการศึกษา/ซึ่งมีเวลาได้ท างานไปด้วยดีกว่าไปศึกษา
อ่ืนๆ ค่าเทอมแพง และก็นิสิตมากเกินไปท าให้อาจารย์ไม่ค่อยสนใจวนวายด้วย/สถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่พร้อมได้มา
ศึกษาเป็นสิ่งที่ดีมากสะดวกใกล้บ้านไม่ต้องไปไกล/และเปิดกว้างให้แก่ผู้ที่สนใจ/โดยไม่ได้แยกฐานของแต่ละคน 
    2.3/ปัจจัยด้านบุคคลการ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบผลส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นมหาลัยที่มี
ความน่าเชื่อถือ/ถ้าไปศึกษาที่อ่ืนคาดว่าจะศึกษาไม่ไหวมีอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเพราะส่วนใหญ่ได้บวชศึกษามาแล้ว
ทั้งนั้น และมีการพูดจาเป็นกันเอง/ดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์มีคุณธรรม/เหมาะสมที่จะมาศึกษาต่ออุดมศึกษา 
    2.4/ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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 เป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อมเมื่อเข้ามาศึกษา
สามารถรับตัวเองเข้ากับเพ่ือนได้/โดยส่วนตัวแล้วมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ท าให้ส าเร็จได้/เป็นมหาลัยที่ศึกษาทั้งในส่วนของทางโลก
และยังได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วย/เป็นสถาบันที่ใฝ่ฝัน/และรู้สึกดีๆ บุคลากรให้ก าลังใจให้รอยยิ้ม เพื่อศึกษาหาความรู้
และเพ่ืออนาคตที่ดี ให้พ่อแม่ภูมิใจ  
    2.5/ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  

การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสถานที่อ่ืนๆ/ผมรู้จักมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาศึกษา การประชาสัมพันธ์ท าให้
บุคคลภายนอกได้รู้จัก/มจร./มีความหลากหลายทางด้านความคิดต่างคนต่างสถานที่กัน/บางส่วนได้จากการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุ มีการประชาสัมพันธ์และตรงกับความต้องการที่จะศึกษาต่อพอดีท าให้ตัดสินใจศึกษา/บางส่วนเห็นป้ายประกาศพอดีจึงมา
สมัคร 
    2.6/ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
 การได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากเพ่ือนซึ่งเป็นข่าวดีที่ก าลังหาที่ศึกษาต่อซึ่งเพ่ือนๆ/ก็มาศึกษาที่นี้เหมือนกันอยู่ปี/1/การ
จัดการเชิงพุทธ ชื่อขนิฎฐา สิงโตแก้ว และมีพ่ีหลวงบอกมาให้มาสมัคร แต่บางส่วนก็พ่ึงรู้จัก มจร./ท าให้ดูแล้วยังไม่ทราบ มจร.
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานีนี้เป็นอย่างไรการปรับตัวในเรื่องการอยู่รวมกันระหว่างพระกับคฤหัสถ์ก็ยังไม่คุ้นกับเรื่องดังกล่าวท าให้เกิด
มิติให้ทางการศึกษา 

วิจารณ์ 
 “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี” สามารถอธิปรายผลได้ดังนี้ 
 พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยมี1)/ด้านค่าใช้จ่าย/2)/ด้านสถานที่ให้บริการ/3)/ด้านบุคลากร/4)/ด้าน
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/5)/ด้านประชาสัมพันธ์/6)/อ่ืนๆ/โดยรวมทั้ง/6/ด้าน/อยู่ในระดับมาก/เพราะ
กระบวนการในการแนะแนวมีขบวนการในการวางแผนเพื่อให้ได้ซึ่งบุคคลที่มีศึกษาต่อ/ณ/โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย/
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยใช้เวลาระยะเวลา/ตั้งแต่ 
มกราคมจนถึงพฤษภาคม/ขบวนการทุกอย่างอยู่ในระดับมาก/ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบัณฑูร/ประดิษฐ์สุวรรณ/ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง/ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์/พบว่า/การเสริมสร้างความ
เข็มแข็งแก่ชุมชนจะต้องมีการจัดท าแผนงานเตรียมการ/และด าเนินการตามแนวทางที่ได้จัดท าประชาพิจารณ์/นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและชี้แนะเพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญ ในส่วนของ
ภาคประชาชนจะต้องประกอบด้วยความสามัคคีด้วยการรวมกลุ่ม และความร่วมมือพร้อมที่จะท างานร่วมกัน /มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน และจะต้องมีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนา/โดยมีทัศนคติเป็นผู้คิดกล้าเสนอความคิดเห็นนอกจากนี้ยังต้องมีผู้น าที่เสียสละและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน
และกล้าตัดสินใจเมื่อพิจารณาประเด็นรายด้านพบว่า  
 1./ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่เข้ามาศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษามีความหลากหลาย ทั้งหน้าที่การงานซึ่งเมื่อตรวจสอบส่วน
ใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงิน และค่าครองชีพสูงจึงต้องการหาแหล่งที่ศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก เพื่อท าให้เกิดความสมดุล
ของรับและรายจ่ายและระยะทางการเดินทาง แล้วสามารถท างานไปพร้อมกับการศึกษา ซึ่งส่วนนี้ทางผู้สมัครต้องการศึกษาต่อ
เล็งเห็นว่าสามารถศึกษาได้เพราะราคาค่าหน่วยกิตไม่แพงมากนัก และมีรายได้ในการท างานด้วยท าให้ส่วนใหญ่แล้วศึกษาเสาร์
อาทิตย์ เพราะเนื่องช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มากต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายแต่ในใจก็ต้องการจะศึกษาต่อให้จบ ไปศึกษาที่อ่ืนสงสัยสู้
ไม่ได้กับค่าเทอมและค่าครองชีพสูงด้วย แล้วยังครอบครัวที่ต้องเลี้ยงอีกอย่างนี้แย่แน่เลยจึงตัดสินใจมาศึกษา มจร. 
 2./ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ



๑๖๒๒ 
 
การสัมภาษณ์ว่าสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยแก่การเล่าศึกษาเพราะไกลบ้านและไกลจากสถานที่ท างาน แต่เมื่อมา มจร. ความอบอุ่นใน
การพูดคุยกับครูบาอาจารย์ท าให้เกิดความหน้าเลื่อมใสศรัทธาในตัวอาจารย์ผู้สอน และใกล้บ้านสะดวกในการเดินทางมาศึกษา 
และเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่พร้อมได้มาศึกษา เป็นสิ่งที่ดีมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เปิดกว้างให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่ได้แยกฐาน
ของแต่ละคน เป็นสถานที่ให้โอกาสทางการศึกษา 
 3./ปัจจัยด้านบุคลากร/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมาก/ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบผลส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเป็นมหาลัยที่มี
ความน่าเชื่อถือเมื่อพูดคุยกับครูบาอาจารย์ท าให้เกิดความหน้าเลื่อมใสศรัทธาในตัวอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงเพราะส่วนใหญ่ได้บวชศึกษามาแล้วทั้งนั้นโดยมีการพูดจาเป็นกันเอง คิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์มีคุณธรรมสูง เหมาะสม
ที่จะมาศึกษาต่ออุดมศึกษา/สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเศรษฐ์ จ าปางาม/ได้ศึกษา/การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร : ศึกษากรณีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น/ผลการศึกษา/การที่จะท าให้ผู้บริหารได้แสดงถึงการใช้
คุณธรรม และจริยธรรมทางการบริหารได้นั้น/ผู้บริหารจะต้องมอบหมายและกระจายอ านาจอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้มีการจัดท า
ภาระงานแต่ละคน/ควรให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญ เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาการใช้ระบบพรรค
พวกในการบริหารงาน/รวมทั้งให้มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้มีระบบการตรวจทาง
สังคมและที่ส าคัญที่สุด 
 4./ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยาย
ห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่
ในระดับมาก/ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อมเม่ือเข้ามาศึกษาสามารถปรับตัวเองเข้ากับเพ่ือนได้/ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน/โดย
มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ท าให้ส าเร็จได้เป็นมหาลัยที่ได้ศึกษาทั้งในส่วนของทางโลกและยังได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยเป็น
สถาบันที่ใฝ่ฝันและรู้สึกดีๆ/บุคลากรให้ก าลังใจให้รอยยิ้มเพ่ือศึกษาหาความรู้และเพ่ืออนาคตที่ดี มีความเป็นมิตรการอยู่ร่วมกัน
โดยเป็นพี่น้อง ส่วนครูอาจารย์มีความน่าเชื่อถือ ร่วมถึงสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อมมีความน่าเชื่อถือในการศึกษาต่อ  

5./ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัด/สุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสถานที่อ่ืนๆ/โดยใช้การลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษา/สื่อออนไลน์/สื่อ
วิทยุ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์ท าให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก/มจร. มากขึ้น/และมีความหลากหลาย
ทางด้านความคิดต่างคนต่างสถานที่กันจึงได้รู้จัก มจร. แต่บางส่วนที่ไม่มีโอกาสได้มาศึกษา/เมื่อได้ทราบข่าวมีการประชาสัมพันธ์
และตรงกับความต้องการที่จะศึกษาต่อท าให้ตัดสินใจศึกษา  
 6./ปัจจัยด้านอ่ืนๆ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี/โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
การได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากเพ่ือน ซึ่งเป็นข่าวดีที่ก าลังหาที่ศึกษาต่อและมีค าแนะน าจากพระภิกษุให้มาสมัคร/แต่บางส่วนก็พ่ึง
รู้จักมจร./จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้เป็นอย่างไรการปรับตัวในเรื่องการอยู่รวมกันระหว่างพระกับคฤหัสถ์ก็ยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องดัง
กว่า  
 7./ผลการเปรียบเทียบ/พบว่า/ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม สถานะ/เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและ
รายได้/เดือน โดยรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
เพราะ มีผู้ให้ความสนใจศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันเพราะความหลากหลาย
ทางความคิดอย่างทั่วถึงซึ่งทุกคนที่มาสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อมีความพร้อมที่จะก้าวสู่
ความเป็นอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงไม่มีผลกระทบในการสมัครศึกษาต่อของโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง



๑๖๒๓ 
 
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เปิดโอกาสในการศึกษา
แห่งการเรียนรู้สู่อนาค 

ข้อเสนอแนะ 
 1./ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก/ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจก าลังอยู่ในสภาวะที่ทุกคนต้องดิ้นรนเพ่ือปากท้องของตนเองแต่การเล่าศึกษาก็ต้องศึกษากันต่อไปซึ่งโครงการขยาย
ห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาส
โดยให้ค่าหน่วยกิจถูกและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันต่ าส่วนนี้เป็นจุดแข็ง /(Strengths)/และโอกาส/(Opportunities)/ที่ท าให้ 
มจร. เติมโตในสถานการณ์เศรษฐกิจต้องหามาตราเชิงรุกเพ่ือสร้างสถานทางการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อยแต่ขาดเงินทุน
สนับสนุนเพื่อรักษามาตรฐานด้านการให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

1.2/ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไว้และส่งเสริมให้นิสิตรักษา
ความสะอาดโดยการสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดส่วนนี้เป็นทั้งจุดแข็ง(Strengths)ของโครงการขยายห้องเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่การสร้างความเอ้ือ
อาทรต่อการสร้างจิตส านึกยังไม่พร้อมต่อการสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สะอาดและสวยงามส่วนนี้เป็นอุปสรรค 
(Threats)/ต่อสภาพการท าให้เกิดจิตส านึกส่วนนี้ต้องพัฒนาโดยการสร้าง/(Big/cleaning/day)ส่วนนี้เป็นการพัฒนาในอนาคต
ต่อไป 

1.3/ปัจจัยด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไว้เพราะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบ
ผลส าเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพราะสิ่งที่ท าให้นิสิตมีความเชื่อม่ันคือ/อาจารย์มี
ความน่าเชื่อถือเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดแข็ง/(Strengths)/สองส่วนนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ/เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เป็นทั้งจุดแข็งและโอกาสในการสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับสถาบันความสามารถในการประชาสัมพันธ์และมนุษย์สัมพันธ์ถือว่า
ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

1.4/ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ/โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคงรักษามาตรฐานนี้ไว้
เพ่ือการสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างปัญญาให้สังคม /สร้างสังคมอุดมธรรม
เป็นจุดแข็ง/(Strengths)/แต่ในส่วนของการสร้างคุณธรรมถึงเป็นทั้งจุดแข้งและจุดอ่อนแต่เมื่อมองสถานการณ์ในเวลาขณะนี้
เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)/มากกว่าโดยที่บุคคลที่เข้ามาอยู่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางด้านความคิดแม้กระทั้งบุคคล
ที่ข้ึนชื่อว่ามีคุณธรรมสูง(พระภิกษุ) จุดอ่อน/(Weaknesses)/เป็นจุดแข็งในคราบของจุดอ่อนยากท่ีสร้างได้และก าลังสร้างจุดอ่อน
ให้ทวีเพ่ิมมากขึ้นส่วนนี้ต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างแร่งด่วนมิฉะนั้นปัญหาที่ตามมาไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร
เมื่อบุคคลที่น าคุณธรรมเป็นจุดอ่อนเสียเองสุดท้ายความน่าเชื่อถือก็หมดไปจากมจร. 

1.5/ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไว้เพ่ือการสร้างมาตรฐานการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับสถานที่อ่ืนๆ/โดยใช้การลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษา/สื่อ
ออนไลน์/สื่อวิทยุ/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับเป็นจุดแข็ง/(Strengths)/และโอกาส/(Opportunities)/เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ท าให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัด
พัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากขึ้น/เมื่อได้ทราบข่าวมีการประชาสัมพันธ์และตรงกับความต้องการที่จะศึกษาต่อท าให้
ตัดสินใจมาศึกษาต้องท าในเริงรุกโดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

1.6 ปัจจัยด้านอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากคงรักษามาตรฐานนี้ไว้ ปัจจัยส่วนนี้มี SWOT analysis สูง
มาก เราสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เท่านั้นซึ่งการเลือกตามเพ่ือน เลือกตามค าแนะน าของรุ่นพ่ี ความต้องการของ



๑๖๒๔ 
 
ผู้ปกครอง เลือกตามโฆษณาหรือประกาศข่าวทุกส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือของสถาบัน ที่
เน้นการสร้างปัญญาให้สังคม สร้างสังคมอุดมธรรมต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

2./ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
  2.1/ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2.2/ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2.3/ควรศึกษาการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
 Human is gregarious. When human living together, they must create the relationship with each 
other, for creating love and unity, especially in the management of organization for getting the good 
relationship with their colleagues to get an effective management and to reach a desired goal. In the 
perspective of Buddha, the religion has many Dharmic principles to get unity and to be a spiritual anchor. 
Herein, Sangahavatthu was focused including, 1.Dana; giving generosity and charity, 2.Piyavaca; kindly 
speech; convincing speech, 3.Atthacariya: useful conduct, rendering services, life of service, and doing good, 
4.Samanattata; even and equal treatment, responsibility, and behaving oneself property in all 
circumstances. 
 
Key Words: Buddhist Human-Relationship, Organization, Management 
 
 
Introduction 
 Human is gregarious, they tend to live together like family, community, societies, country, and world 
community as well. Living together, they have to kindly create an understandable relationship with each 
other for getting safety and property. In the current societies, there are lots of competition needing the 
human relationship to create between colleagues, institutes, in order to effective management and to 
reach a desired goal. According to this reason, the human relationship is, therefore, a fundamental factor 
for living as the proverb “Visaporamayati” referring to the intimacy causes the feeling of being relatives. 
Hence, the human relation is, definitely, important to an administration; a good executive should be 
concerning the human relationship as a first order because a work will be getting effective when the unity 
of organization is created1.  
 When it comes to the management of organization, the first thing to be understood is the 
organization classification. In general, the organization could be mainly divided into 3 main categories; 1) 
social institute, having the objectives to working related to family, academic institute, and public activities, 
2) government institute; the complex government services, for example ministry, department, municipality, 
other government institutes, and 3) private institute; the organization operating for commercial interests 
and services for specific person or a group of person owning the organization, for example financial 
institution, industries, firm, partnership etc.2   From the classification of organization, it could be clearly 
                                                           

1 Panthip Siribud, Human relationship, 7th edition, (Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 2010), p. 6. 
 
2 Organization and Management, [online] source : https://docs.google.com/document/edit?id=1c 

TNHBE_S6pcKQMKMrDpbj8U3FLmXjr5YgdOh3onJqe4, [5 October 2015] 
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seen that the human cannot live alone. They, human, should have the connection with others because 
some works will be success by getting help from other people, organization in charge of giving services to 
people. Therefore, these organizations should have 5 Yor. human relation principles, including smiling, 
appreciation to a success of other people, admiring moral things of others, respect other opinion, and 
flexibility.3 
 In the religion, the Buddha stated many moral principles creating the good relationship between 
people, for instance 1. Sangahavatthu was focused including, 1) Dana; charity, 2) Piyavaca or Peiyawatcha; 
kindly speech, 3) Atthacariya: useful conduct and life of service, 4) Samanattata; even and equal treatment, 
responsibility.    2.Directions; (1) monks as the zenith, (2) parents as the east, (3) teachers as the south, (4) 
friends and companions as the north, (5) wife and children as the west, (6) servants and workmen as the 
nadir. 
 From above descriptions, it could be clearly seen that the human is gregarious animal living 
together to help each other. Living and working in organizations, no matter how big of organizations are, 
the human relationship is, absolutely, necessary to create deep understanding between people. In 
Thailand, the Buddha have been cultivated in societies for a long time, and the Buddha stated, in the 
moral principles, many moral principles to be applying for human-relationship creation and to create the 
human relationship in organizations.  
  
Human relationship:  

For getting the effective working and good understanding between the people in the organization, it 
is essential to recognize causes, meaning, and importance. The meaning of human relationship being stated 
by psychologist, sociologist, and others, as followed; 

Puntip Siriwunnabud psychologically stated that the human relationship was social interactions in 
societies.4 
 Amnuay Saengsawang stated that the human relationship seeking to understand by the way of 
personal interaction resulting in the connection to eventually reach a goal of organization or person.5  
 Gelllerman said that the human relationship referred to the association of people in organizations. 
If, it was a good association, it will consequently lead to love and good understanding leading to the 
effective working outcome, but in case of a poor association, it will lead to working failure.6  
 Edwin B. Flippo defined the meaning of the human relationship that was cooperative working of 
people focusing on cooperation to complete a goal.7 
 S.G. Huneryager stated that the human relationship was ordered knowledge demonstrating 
behaviors of each person in the organization and applying behavioral science to manage people.8  

                                                           
3 Sanguan  Sutthiloetarun, Human behavior and personal development., (Bangkok:  Aksarapipat Co.Ltd, 2000), 

p.156. 
4 Puntip Siriwunnabud, Cited by same story, p. 4. 
5 Amnuay Saengsawang, Industrial Psychology, 3rd edition, (Bangkok: Aksarapipat, 2001), p. 99. 
6 Gellerman, cited in Somporn Sutadsanee, human relation, 8th edition, (Bangkok:  Chulalongkorn University 

Printing, 2005), p. 5. 
7 Flippo, Edwin B. Management : A Behavioral Approach, ( Boston, Mass : Allyn and Bacon, Inc, 1996) , p. 15.   
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In short, the human relationship referred to creating of communication system and understanding 
of people in the organization to get a good cooperation for completing a desired goal. The human 
relationship was defined as; 
 Meaning of human relationship: 
 1) Human relationship focused on the personal relationship, gave the feeling and thought in various 
views. The different relation helped people to test their abilities, their opinions, and new points of view.  
 2) Human relationship played an important role for every people and benefited people whom 
possessed the good relationship with each other. 
 3) Human relationship was not only important for living, but also physical and mental health. 
Hence, psychologist and behavioral scientist paid their attention of people in terms of both causes and 
effects of expressing behaviors.  
 4) Human relationship made people trying to learn and to create the human relationship with each 
other to live with meaning. The leader will study a way of working with cooperative workers, employer and 
employee tried to make the human relationship between others. Many employers accepted that being 
kind and generous instead of paying a bunch of money to employee will have the better outcome towards 
organizations. Likewise, this way of acting was easy and made organizations easier to be organized.9  

According to aforementioned reasons, it clearly illustrated that working in organizations or with at 
least 2 people needed applying of the human relationship as a connecting bridge to get a good 
understanding between each other.  
 Moral principles for human relationship creation: The Buddha stated many moral principles to 
create good understanding and relations, for instance Sangahavatthu, Directions, Holy Abidings, Sappurisa-
dhamma, etc. Herein, the writer mainly focused on Sangahavatthu, which was the spiritual-anchor moral 
principle stated by the Buddha. The outcome of Sangahavatthu related to a monk, in the former existence, 
was reincarnate to be ordinary people in order to help people using Sangahavatthu, including 1) Dana 
(charity) 2) Piyavaca (kindly speech) 3) Atthacariya (useful conduct) 4) Samanattata (even and equal 
treatment). 
 Sangahavatthu Principles10are four spiritual anchors, including  

1) Dana referred to giving generosity and charity, helping other people by sharing things or 
knowledge,11  

2) Peiyawatcha or Piyavaca referred to kindly speech or convincing speech to create unity, 
friendship, and respect12 

3) Atthacariya referred to useful conduct, rendering services, life of service, doing good, and 
promoting a moral development.13 

                                                                                                                                                                                                                 
8 Huneryager S.G. Personnel Management, (New York : American Book Company, 1995), p. 72. 
9 Puntip Siriwunnabud, Human relation,7th edition ,p. 5. 
10 T.Pa.(Thai) 11/313/295  
11 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). Dictionary of Buddhism, 16th edition, (Bangkok, S.R. printing mass product 

Co., Ltd.), 2008, p. 143. 
12 Ibid 
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4) Samanattata referred to even and equal treatment, responsibility, and behaving oneself property 
in all circumstances.14  

In summary, Sangahavatthu was the moral principle to build 4 types of good relationship, i.e. 1) 
helpfulness (Dana), 2) Kindly speech (Piyavaca), 3) rendering services (Atthacariya), and 4) behaving oneself 
property in all circumstances (Samanattata).  
 When it comes to the organization management, it is considered as a complicated issue and relates 
to many people, for example executive, workers, customers, to effectively work and to reach a desired 
goal and to have a strong relationship in the organization. The relevant factor that should be concerned 
was the creation of human relationship in the organization, especially human relationship related to 
Sangahavatthu as described in following details; 
 

1) Dana is helpfulness and cooperation. The organization management needs cooperation to reach 
a goal, even the organization would be divided, for instance office, division, etc. In practical, the people in 
organization should be cooperating with other working in different section, if there were things that they 
can help;  
 Executive Dimension; the executive should be providing helpfulness to employee. In some cases, 
the executive should kindly suggest or help employee when they have no idea about what to do to 
express sincerity, the executive should help employee when they face problems for example helping them 
to solve problems in case of the executive could be able to do that, but in case of the executive has 
nothing to do with the problem, giving them an encourage is also a good way to do.  
 Worker Dimension; the worker should be open-minded and be ready to work with every people 
with sacrifice, patient to work effectively. In the organization, there are lots of people who have different 
society level. As working in the organization, the people should help each other, should not be cheating 
the colleagues. The worker should also be participating in the volunteering activity.  
 
 2) Piyavaca or Peiyawatcha is defined as kindly speeches. Working in the organization, speeches 
are considered as an important thing to make unity.  
 Executive Dimension; the executive should have a smiling face and ask underlings to work with 
kindly speeches, the worker who hears this kind of voice will be happy and be ready to work. When the 
workers do something good, the executive should appreciate them in front of their colleagues. On the 
other hand, in case of the workers do something bad, the executive should secretly ask them to meet 
privately for avoiding embarrassment that would happen and should kindly suggest them as well.  
 Worker Dimension; the workers should be recognizing that they cannot work alone. Therefore, they 
would kindly speeches with each other to express respect. In the case of talking with executive and 
colleagues, the workers should be appropriately using words and speeches to make a strong connection in 

                                                                                                                                                                                                                 
13 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). A Constitution For Living,  82nd edition, (Bangkok : Pimsuay Co., Ltd.), 

2007, p.25. 
14 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). Dictionary of Buddhism, 16th edition, (Bangkok, Sahatanmix, 2011, p. 

403. 
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the organization. When oneself do something wrong, they should be accepted, or in case of their 
colleagues do something wrong they should be open-minded to forgive them. 
 
 3) Atthacariya refers to useful conduct, public consciousness, and rendering services.  
 Executive Dimension; the executive should behave to be a good model; the organization will be 
getting better as a result. Ruling policies should be done with concerning about outcomes. Importantly, the 
executive should be ruling policies based on benefits of organization, not their own advantages.  
 Worker Dimension; the workers should also be concerning about the benefits of organization by 
working based on policies. In some cases, getting a chance from the executive to operate a program or an 
activity, the workers should be concerning benefits of organization and planning to work in agreement with 
the planed objective and doing with honesty.  
 
 4) Samanattata is defined as even and equal treatment.  
 Executive Dimension; the executive should behave even and equal to operate works 
corresponded with planed policies and should select the worker based on their abilities that suited with 
each work to get respect from every people. The gist is the executive should not have prejudice. The 
Buddha stated Prejudice consisting of 1) prejudice caused by love or desire 2) prejudice caused by hatred 
or enmity 3) prejudice caused by delusion or stupidity 4) prejudice caused by fear. If the executive works 
without Prejudice, they will be able to get success and respect from each other.  

Worker Dimension; the workers should behave even and equal, have responsibilities, be on times, 
be patient, be honest, always help colleagues. Consequently, they will be getting love, generosity, and 
mercy from the executive. 

 
Benefits of Buddhist Human-Relationship 
1) Creating generosity 
2) Using kindly speeches for communication 
3) Being concern about social benefits instead of oneself benefits 
4) Even and equal treatment 

 
Conclusion 
 Human can be compared to a connection bridge of relationships, compared to good understanding 
between people in organizations. For Thai’s society, we are known as “Buddhist Country”, so we should be 
applying moral principles for creating good relationships in societies, including 1.Dana; giving generosity, 
charity, and sharing knowledge 2.Piyavaca; kindly speech, 3.Atthacariya: useful conduct, concerning social 
benefits instead of oneself benefits, 4.Samanattata; even and equal treatment, no prejudice, 
responsibilities.  

When it comes to the organization management, the executive and the workers should be applying 
Sangahavatthu to create the human relationship resulting unity and effective working, as concluded in the 
following diagram; 
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บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกง จังหวัดระยอง จ าแนกตามสถาน
บุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง  

การวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงแบบผสานวิธ๊ (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน  ๒๑๐ คน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (F–test) โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนชนิดทางเดียว (One way Analysis of Variance) และสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  จ านวน ๘ ท่าน 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอแกลง จังหวัดชลระยอง ทั้ง ๔ ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลท าให้
ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏืเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้านสังคม พระสงฆ์
ขาดการปรึกษากับผู้น าชุมชน หรือกับชาวบ้าน ท าให้การท างานพัฒนาของพระสงฆ์เป็นไปได้อยาก ด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมท าให้วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นสูญหาย ด้านการศึกษา  พระสงฆ์ที่มีบทบาทขาดความรู้ทางด้านการศึกษา ท าให้ไม่เป็นที่
ยอมรับของชุมชนเท่าท่ีควร และพระสงฆ์และชุมชนขาดการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าสิ่งแวดล้อม    
 ข้อเสนอแนะ ด้านสังคม พระสงฆ์ควรมีการปรึกษากับผู้น าชุมชน หรือกับชาวบ้าน เพ่ือให้การท างานพัฒนาของพระสงฆ์
เป็นไปได้ง่ายด้านวัฒนธรรม พระสงฆ์และชุมชนต้องมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ด้านการศึกษา 
พระสงฆ์ที่มีบทบาทควรแสวงหาความรู้ทางด้านการศึกษา เพ่ือให้ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและพระสงฆ์และชุมชนควรมีการ
วางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนควรให้ความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับให้ความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ  
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ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม/  พระสงฆ ์/ การพัฒนา / ชุมชน / อ าเภอแกลง / จังหวัดระยอง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were ( 1 ) : to study of the participation of the Sangha in community 
development in Keang District, Rayong province (2 ) to compare the opinion of the participation of the Sangha in 
community development in Keang District, Rayong province classified by personal factors (3 ) to study the problems, 
obstacles and suggestions in the participation of the Sangha in community development in Keang District, Rayong 
Province. 

   This research was a Mixed Research Method. We used both survey research  and Fogus Groups. The 
populations used in this study were 210 persons. The tool used to collect the data was questionnaire. We analyzed 
the data to find out the frequency, percentage, mean and standard deviation. We used One way Analysis of Variance 
to find out the result of T- Test and F- Test. The qualitative research was done by Focus Groups 8  
The result of this research found that; 
              1. The overall opinions of monks on the participation of the Sangha in community development in Keang 
District, Rayong province were high level in all 4 aspects with an average of 4.42. 
              2. The results of the comparison on the participation of the Sangha in community development in Keang 
District, Rayong province classified by personal status found that the personal factors did not involve of the 
participation of the Sangha in community development in Keang District, Rayong province. There was not difference 
significant at 0.05 levels. So, they were refuse of the hypothesis. 
             3. Problems, obstacles and suggestions of the participation of the Sangha in community development in 
Keang District, Rayong province in the social factor found that monks were lacked of consultation with community 
leaders and people. It was hard to develop the community. On the cultural factor found that the social change led to 
the lot of local cultural heritage. On the educational factor monks lacked of knowledge role of knowledge and were 
not be accepted by the community as they should. Monks and community lacked of planning of community 
environmental development. Most of the monks did not interest in environment. The communities were also 
focused on the economy than the environment.       
 The suggestions for social factor were that, monks should have consulted with community leaders and 
people to help the development work of monks. In the cultural factor, monks and community must be planned to 
accommodate the change in the present time. In the educational factor, monks should seek knowledge and 
education in order to be accepted by the community. Monks and community should be planned in community 
environmental development. The community should be focused on the environment as well as economics. 
 
Key words: Participation/ the Sangha/ Community/Development/Keang District/Rayong province 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  คนไทยได้ให้การยอมรับพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒ และได้ถือเป็นศาสนาของชาติท าให้พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในฐานะผู้น าทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้สูญเสียบทบาทในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มานี้เอง กล่าวคือ เดิมระบบการศึกษาอยู่ที่วัด พระมีบทบาทเป็นผู้น า แต่ต่อมาได้ย้ายศูนย์กลางการศึกษาออกจากการดูแลของวัด 
ท าให้ด้านการให้การศึกษาของพระสงฆ์น้อยลง น าไปสู่ผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆ อีกด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม วัดไม่ได้
สูญเสียบทบาทไปทั้งหมด ยังคงรักษาสถานการณ์เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นที่พ่ึงทางใจแก่พุทธศาสนิกชนอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน 
โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าว พระสงฆ์ ถือว่าเป็นศาสนทายาท และเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
พุทธศาสนา เป็นองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนในฐานะเป็นผู้น า ดังนั้น พระสงฆ์นอกจากต้องท า
หน้าที่เพ่ีอขัดเกลากิเลสของตนเอง ศึกษาไตรสิกขาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่เพ่ือสังคมหรือชุมชนอีกด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
ชีวิตของพระสงฆ์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับชุมชนทั้งด้านการเป็นอยู่ และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ต้อง
ท าหน้าที่ตอบแทนชุมชนตามนโยบายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และ
ความสุขแก่มหาชน เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก”๑ นอกจากนั้น ยังทรงเน้นย้ าถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนว่า  “ภิกษุ
ทั้งหลายพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย บ ารุงเธอทั้งหลายอยู่ด้วยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยารักษาโรค แม้เธอทั้งหลาย ก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง 
และที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พยัญชนะที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแก่เขาเหล่านั้น ชาวบ้านและนักบวชทั้งหลาย ต่างอาศัย
กันและกันด้วยอ านาจอามิสทานและธรรมทาน อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพ่ือต้องการสลัดโอฆะเพ่ือท าความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วย
อาการอย่างนี้” จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ไม่สามารถจะประกอบอาชีพอย่างคฤหัสถ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย ๔ ในการด ารงชีวิต 
ในขณะที่คฤหัสถ์ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้ค าแนะน า โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้วยท่าทีของ
พระพุทธเจ้าดังกล่าว พระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสนทายาทจึงต้องขับเคลื่อน และรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน๒ เพราะปัจจุบัน งานพัฒนาส่วนมาก มีรัฐเป็นเจ้าภาพในกระบวนการขับเคลื่อนในฐานะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความคิด ทรัพยากรอื่นๆ ประกอบกับโลกทัศน์ของคนในสังคมต่อพระสงฆ์ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่าง
มาก โดยเห็นความส าคัญของวัดน้อยลงไปทุกที จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหันมาทบทวนและให้การสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่แล้วให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนปัจจุบันในการบริหารการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่ชนบทมากกว่าในเมือง ด้วยเหตุที่สภาพสังคมในชนบทนั้นยังมีแบบเก่าอยู่เป็นจ านวนมากคือ เป็นสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบกิจกรรมแทบทุกด้านของหมู่บ้าน มีภิกษุเป็นผู้น าที่ส าคัญของชุมชน ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบ้านโดยปริยาย กิจกรรมใดที่เป็นไปเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่บ้าน พระสงฆ์ก็มักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดย
ยึดหลักว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเมตตากรุณาโดยพ้ืนฐานความจริงที่ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนแห่งนั้น  และจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาอาศัยปัจจัยการด ารงชีพจากชาวบ้าน ซึ่งความเป็นอยู่ที่สุขสมบูรณ์ของหมู่บ้านก็ย่อมมีผลต่อความเป็นอยู่ของตัวท่านเองด้วย 
จึงเป็นที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปว่า ก่อนที่รัฐบาลจะได้เริ่มพัฒนาชุมชนชนบท และวางแผนโครงการเข้าไปยังท้องถิ่นชนบทห่างไกล
นั้น พระสงฆ์ซึ่งจ าพรรษาอยู่ในหมู่บ้านแต่ละแห่งก็ได้มีบทบาทในการเป็นผู้น าการพัฒนาหมู่บ้านนั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้ว 
จนเป็นปกติวิสัย และเมื่องานพัฒนาดังกล่าวเข้าไปถึงหมู่บ้าน ท่านก็ได้เข้าร่วมงานเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ เช่น เป็นผู้น าในการ
เสนอความคิดริเริ่ม และเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเรียกความร่วมมือจากชาวบ้านในการสร้างสาธารณสมบัติและสิ่ง
                                                 

๑ฉลอง พันธ์จันทร์ และคณะ, การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในงานพัฒนาชุมชน, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๓). 

๒บุญศร ีพานะจิตต์, ความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิก จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐. 
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สาธารณูปโภค เป็นต้น พระสงฆ์ในอดีตมีส่วนส าคัญในการบริหารพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด บวกกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงที่ 
พระเทพเวที  ได้แเสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทย เเละการเปลี่ยนเเปลงไว้ว่า๓ “วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยวัดท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เริ่มตั้งแต่การให้การศึกษา เป็นสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือ
จัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการเพาะบ่มขัดเกลานิสัยของคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  มีความรักใคร่สามัคคี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึงกันและกัน โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
“เป็นดังทิศเบื้องบน” และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่น แต่จากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและ
สังคมไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างวัด และชุมชนดังเช่นในอดีตก็มี
ระดับที่มีช่องว่างห่างกันไป ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสืบทอดและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  แต่ดั้งเดิมได้ คนใน
ชุมชนเริ่มละเลยศีลธรรมอยู่ในสภาพที่แล้งน้ าใจ  และขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  มองไม่เห็นความส าคัญของวัดในทาง
พระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความขาดแคลนการนับถือทางศาสนาและจริยธรรม และเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ดังเช่น
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน” ความตั้งใจจริง ของการสร้างชุมชนของตน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน 
ช่วยกันขับเคลื่อนชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ  

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีวัดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของประชาชน ศูนย์
รวมจิตใจและสถาบันการศึกษาแล้ว วัดยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งธ ารงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่ง  ดังจะเห็นได้จาก
พิธีกรรมต่างๆ ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น ส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวกับวัดทั้งสิ้น แต่เนื่องจากสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนเข้าวัด
ลดน้อยลงเพราะต้องใช้เวลาไปในการท ามาหาเลี้ยงชีพซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  กอปรกับการไหลบ่าเข้ามาของอารยธรรม
ตะวันตก ก่อให้เกิดค่านิยมทางด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ลักษณะสังคมในอดีตซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมได้กลายแปร
เปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม ความรักความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวลดน้อยลงเพราะโอกาสที่จะอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตา
มีน้อย สถาบันหรือองค์กรต่างๆ เริ่มแยกตัวออกไปจากวัด พระสงฆ์ที่เป็นนักพัฒนาและเคยมีกิจวัตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขฯลฯ ก็เริ่มมีกิจวัตรดังกล่าวลดลงตามไปด้วย๔  ถ้าวัดแยกตัวออกจากโครงสร้างของสังคมใน
ชุมชน จะท าให้ชุมชนและสังคมอ่อนแอ ส่งผลให้สถาบันอ่ืนๆ รวมทั้งสถาบันทางศาสนาอ่อนแอไปด้วย๕  

 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน  ในอ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนปฏิปทาของพระสงฆ์ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนและสังคมไทยในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 ๒. เพ่ือผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกง จังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานบุคคล  
 ๓. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง  

 
                                                 

๓ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ศาสนาและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๓), หน้า ๑๒๔. 
๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต),  สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๖๖. 
๕ ประเวศ วะสี,  พุทธธรรมกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มิเคียรพริ้นท์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๖.  



๑๖๓๖ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. รูปแบบการวิจัย 

    เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  เพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ๑) ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รวม
ทั้งสิ้น ๔๔๒ รูป๖   

      ๒) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ านวน 
๒๑๐  รูป๗  ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ๘   

     ๓) ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยก าหนดเรื่องผู้สนทนากลุ่ม (Focus Groups) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน ๘ 
รูป/คน  
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ๑) แบบสอบถาม 
(๑) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ  
(๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุนชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ านวน ๔ ด้าน 

ประกอบด้วย (๑) ด้านสังคม  (๒) ด้านวัฒนธรรม (๓) ด้านการศึกษา  (๔) ด้านสิ่งแวดล้อม  
 ๒. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน

การพัฒนาชุมชน ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้สนทนาโดยเสรี ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ๑) ผู้วิจัยและคณะได้ลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง พร้อมแจกแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจาก
พระสงฆ์ (กลุ่มตัวอย่าง)  ในพ้ืนที่  

    ๒) ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสนทนากลุ่ม 
 ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาบทบาทด้านการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean), และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

                                                 

๖ คณะพระนิเทศ, สรุปการออกตรวจเย่ียมวัด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง, วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, (เอกสาร). 
๗ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๔. 
๘ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งท่ี๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น,๒๕๔๕), หน้า ๔๓. 



๑๖๓๗ 

 

  ๒) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปรต้นสอง
กลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (f-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่ม
ขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของ
ผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

 ๓) น าข้อความจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 
 
ผลการวิจัย 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านอายุ มีอายุ ๒๐–๓๐ ปีและมีอายุ ๓๑–๔๐ ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๒๐ ด้านพรรษามีพรรษา ๖ -๑๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๐ ด้านวุฒิการศึกษาสายสามัญ มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๐ ด้านวุฒิการศึกษาทางนักธรรม ไม่มีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖. ด้านวุฒิการศึกษาทางบาลี ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบาลีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ ตามล าดับ 

๒. ระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้ง ๔ ด้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๓. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลท าให้ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  ไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   พบว่าด้านสังคม 
ได้แก่ พระสงฆ์ ขาดการปรึกษากับผู้น าชุมชนหรือกับชาวบ้านท าให้การท างานพัฒนาของพระสงฆ์เป็นไปได้อยาก  ด้านวัฒนธรรม 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นสูญหาย ด้านการศึกษา ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีบทบาทขาดความรู้
ทางด้านการศึกษา ท าให้ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนเท่าที่ควรและพระสงฆ์และชุมชนขาดการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า
สิ่งแวดล้อม 
 ข้อเสนอแนะ  ด้านสังคม ได้แก่ พระสงฆ์ควรมีการปรึกษากับผู้น าชุมชนหรือกับชาวบ้านเพ่ือให้การท างานพัฒนาของ
พระสงฆ์เป็นไปได้ง่าย ด้านวัฒนธรรม ได้แก่  พระสงฆ์และชุมชนต้องมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
ด้านการศึกษา ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีบทบาทควรแสวงหาความรู้ทางด้านการศึกษา เพ่ือให้ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและพระสงฆ์และ
ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนควรให้ความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับให้
ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
 



๑๖๓๘ 

 

 อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ด้านสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่ง

อันดับที่ ๑ ได้แก่ ข้อที่ ๔. พระสงฆ์เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเกี่ยวกับธรรมะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๙ รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ ๕ 
พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการสร้างสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อที่ ๑๐ พระสงฆ์มี
การจัดให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็นประจ ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ตามล าดับ และด้าน
วัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๒๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่ง
อันดับที่ ๑ ได้แก่ ข้อที่ ๘ พระสงฆ์มีการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ 
รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ ๖. พระสงฆ์มีการจัดกิจกรรมเมื่อถึงวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อที่ ๕. 
พระสงฆ์มีการเทศนาในวันส าคัญๆ เช่น วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูช าเป็นต้น มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ ตามล าดับ ส่วนด้านการศึกษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งอันดับที่ ๑ ได้แก่ ข้อที่ ๙ พระสงฆ์จัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ ๖ พระสงฆอ์ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มาจัดกิจกรรมในวัดทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อที่ ๑ พระสงฆ์มีการกระตุ้นหรือ
แนะน าให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ ตามล าดับ  และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๕๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งอันดับที่ ๑ ได้แก่ ข้อที่ ๖. พระสงฆ์มีการปลูกจิตสานึกให้
ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ รองลงมา ได้แก่ ข้อที่  ๘. พระสงฆ์มีการบริจาคปัจจัยในการอนุรักษ์หรือการจัด
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อที่ ๑๐ พระสงฆ์เป็นผู้น าร่วมกับชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อม มี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ ตามล าดับ เนื่องจากพระสงฆ์ให้ความส าคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ชุมชนมี
ความเจริญและเป็นชุมชนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเฉลิม อุตกฤษฏ์ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในงานพัฒนาชุมชนโดยรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติศาสนกิจในส่วนภูมิภาคของพระสงฆ์จากโครงการอบรม
พระภิกษุเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ด้านการพัฒนาการศึกษาพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุดได้แก่การอบรม
ศีลธรรมแก่ประชาชนการศึกษาด้านปริยัติธรรมส่วนบทบาทน้อยที่สุด ได้แก่ การให้การศึกษาสายสามัญแก่พระภิกษุสามเณร
นักเรียนและอบรมพิเศษแก่ผู้ต้องขังของเรือนจ าด้านการพัฒนาหมู่บ้านพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ การปรับปรุงคมนาคมใน
หมู่บ้าน ส่วนบทบาทน้อยที่สุดได้แก่การปรับปรุงห้องสมุดแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรกรรมด้านบริหารสังคมพระภิกษุมีบทบาทมาก
ที่สุด ได้แก่ การปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาส่วนบทบาทน้อยที่สุดได้แก่การบริจาคสิ่งของที่จ าเป็นให้
โรงพยาบาลและการสร้างโรงเรียนด้านการพัฒนาวัดนั้นพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุดคือการสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยการคมนาคม
ภายในวัดส่วนบทบาทน้อยที่สุดคือการสร้างการปรับปรุงป่าช้าเมรุเผาศพแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้เครื่องอ านวยความสะดวกสบาย๙ และมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โดจิ โนสุ  ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัด
สงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่พ านักประจ าอยู่ในวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน ๑๗๐ รูป ผลการวิจัย พบว่า 
บทบาทที่พระสงฆ์ปฏิบัติมากที่สุดได้แก่การจัดให้มีพิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนาในวัดรองลงมาได้แก่การรับนิมนต์ไปประกอบ
พิธีกรรมต่างๆภายนอกวัดการอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลต่างๆตามล าดับซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เกี่ ยวกับพิธีกรรม
ทั้งสิ้น๑๐ 

                                                 

๙เฉลิม อุตกฤษฎ์ , การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ ในงานพัฒนาชุมชน , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑).  

๑๐Dhoginozhu, Introduction to Behavioral Science for Business, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1996). 



๑๖๓๙ 

 

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีผลท าให้ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถกล่าวได้
ว่าพระสงฆ์ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง โดยสามารถเป็นผู้น าทางด้านการพัฒนา ชักจูงให้ชุมชนพัฒนาตนเอง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรัสธรรม ดีระดอม ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆ์มหายาน
ในการพัฒนาสังคมศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมในการ
พัฒนาสังคมมีความสัมพันธ์กับความคาดหมายบทบาทและความรู้สึกได้รับจากชาวไทยความคาดหมายบทบาทที่ มีความสัมพันธ์กับ
อายุและความยึดมั่นในความเป็นพระสงฆ์มหายานความรู้สึกได้รับการยอมรับจากชาวไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศที่เกิด ๑๑และ
สอดคล้องกับอ านาจ บัวศิริ ที่ได้วิจัยคุณสมบัติและบทบาทเจ้าอาวาสวัดในพุทธศาสนา ที่เอ้ือต่อการพัฒนาชนบทยากจนใน
ภาคเหนือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยพระสงฆ์พระสังฆาธิการ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย และ
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม จากการวิจัย พบว่า ด้านปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมแก่ประชาชน พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มเห็น
ด้วยกับบทบาทของเจ้าอาวาสในด้านนี้ บทบาทที่ได้รับความเห็นด้วยมากที่สุด มีสองประการ คือ การใช้สถานที่ในวัดเป็นที่จัด
การศึกษา อบรม ให้ความรู้ด้านพุทธศาสนาแก่ประชาชนเป็นประจ าทุกวันพระและการจัดท าวัดและบริเวณให้สะอาดร่มรื่นเพ่ือให้
ประชาชนที่เข้ามาเกิดความสงบทางจิตใจได้ด้านกิจกรรมระดับหมู่บ้านพบว่าประชาชนทั้งห้ากลุ่ม เห็นด้วยกับบทบาทของเจ้าอาวาส
ในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแหล่งน้ าหมู่บ้าน งานธนาคารโคกระบือ งานกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารข้าว และกลุ่มอาชีพด้านการ
บริการพื้นฐาน พบว่า ประชากรทั้งห้ากลุ่ม เห็นด้วยกับบทบาทของเจ้าอาวาสในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน งาน
โภชนาการงานบริการด้านกฎหมายงานแหล่งน้ าสะอาดและงานผลิตหนังสือเพ่ือส่งเสริมชีวิตและสังคม๑๒ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจียมพงษ์ วงษ์ธรรม ที่ได้ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมเก่ียวกับเรื่องบทบาทในการให้การศึกษาทั่วไปทั้งทางโลก
และทางธรรมการเผยแพร่ธรรมะและการให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนตลอดจนการศึกษาว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นอย่างไรใน
บทบาทด้านนี้ของท่านโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ที่จ าพรรษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๖๑ รูปผลการวิจัยพบว่า 
พระสงฆ์ในขณะสอนได้เน้นให้ประชาชนเข้าใจสิทธิหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งพบว่า พระสงฆ์มี
กิจกรรมสูงขึ้นตามพรรษาที่บวชต้องการมีบทบาทในการศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนาในลักษณะที่พระสงฆ์จะเข้าไปสอนได้ด้านการเผยแผ่ธรรมะ  เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ประชาชนโดยการออกจาริกไปในชนบทสอนให้เจริญกรรมฐานน าประชาชนพัฒนาท้องถิ่นวัดและโรงเรียนและเข้าร่วมในวันส าคัญ
ทางศาสนาในด้านความคิดเห็นที่พระสงฆ์มีบทบาทของท่านในการพัฒนาสังคม๑๓ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จั งหวัดระยอง ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เพ่ือเก็บข้อมูลจากกาสนทนากลุ่ม จ านวน ๘ รูป/คน ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้
 ด้านสังคม จากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง พบว่า พระสงฆ์ขาดการปรึกษากับผู้น าชุมชน หรือกับชาวบ้าน ท าให้การท างานพัฒนาของพระสงฆ์เป็นไปได้

                                                 

 ๕อรัสธรรม ดีระดอม, บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (สถาบันไทยคดีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๖). 
 ๖อ านาจ บัวศิริ,คุณสมบัติและบทบาทของเจ้าอาวาสในพระพุทธศาสนาที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบทยากจนในภาคเหนือ, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘). 
 ๗เจียมพงษ์  วงษ์ธรรม ,  บทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาสังคม ,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๑๖๔๐ 

 

อยาก รองลงมา ได้แก่ พระสงฆ์เข้ามาท างาน ก็มุ่งท างานอย่างที่ใจคิดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ค านึงถึงบริบทชุมชน และพระสงฆ์ไม่เคย
ขอความร่วมมือจากชุมชน และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากพระสงฆ์เอง เพราะบางรูปพึ่งมาใหม่ไม่เข้าใจบริบทชุมชน และ
ปัญหาความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชุมชน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ พระสงฆ์ควรมีการปรึกษากับผู้น าชุมชน หรือกับชาวบ้าน เพ่ือให้
การท างานพัฒนาของพระสงฆ์เป็นไปได้ง่าย รองลงมา ได้แก่ พระสงฆ์ที่เข้ามาท างานพัฒนาชุมชน ควรศึกษาบริบทของชุมชนก่อน 
เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งและพระสงฆ์ต้องท างานแบบการมีส่วนร่วม และ พระสงฆ์ที่รับผิดชอบ ควรสร้างและท าความเข้าใจกับชุมชน 
และพระสงฆ์ต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน   ด้านวัฒนธรรม จากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้
วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นสูญหาย รองลงมา ได้แก่พระภิกษุ สามเณร ขาดความรู้ความเข้าในในเรื่องวัฒนธรรม และพระสงฆ์ไม่กล้า
ในการแสดงออกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเท่าที่ควรและขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม และอันดับสุดท้าย ชุมชนขาดความตระหนัก
ในเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาน ข้อเสนอแนะ  ได้แก่ พระสงฆ์และชุมชนควรมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน พระภิกษุ สามเณร ควรศึกษาหาความรู้ความเข้าในในเรื่องวัฒนธรรม และพระสงฆ์ควรกล้าแสดงออกในการเป็น
ผู้น าชุมชนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และอันดับสุดท้าย ได้แก่ พระสงฆ์ควรสร้างความตระหนักในเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี 
และพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางแผน และด าเนินการในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านการศึกษา จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบว่า พระสงฆ์ที่
มีบทบาทขาดความรู้ทางด้านการศึกษา ท าให้ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนเท่าที่ควร  และพระสงฆ์และชุมชนขาดการวางแผนในการ
พัฒนาชุมชน รองลงมา ได้แก่ ชุมชนไม่กล้าเป็นผู้น ากลุ่ม เพราะกลัวไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา และขาดการจัดล าดับ
ขั้นตอนของความส าคัญในการพัฒนาชุมชน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ด้านการศึกษา ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีบทบาทควรแสวงหาความรู้ทางด้านการศึกษา เพ่ือให้ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
พระสงฆ์และชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน รองลงมา ได้แก่ พระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดล าดับ
ขั้นตอนของความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ชุมชนควรมีตัวแทนเป็นผู้น ากลุ่ม โดยอาศัยประสบการณ์เรื่อง
การพัฒนา  

ด้านสิ่งแวดล้อม จากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าสิ่งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ขาดการมีส่วนร่วม  และขาดการประสานงาน
ระหว่างวัดกับชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอันดับสุดท้าย ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้ความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนควรให้ความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ  รองลงมา ได้แก ่
พระสงฆ์ควรให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และพระสงฆ์ต้องเป็นผู้น าในการประสานงาน
ระหว่างวัดกับชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอันดับสุดท้าย ได้แก่ พระสงฆ์ต้องมีการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมแบบการมี
ส่วนร่วม และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพระสงฆ์บางรูปบางองค์ ยังไม่เข้าใจในเรื่องของ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการพัฒนาชุมชน ท าให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเกิดปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาได้ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่พระภิกษุได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนชนบทของไทยโดยเน้นถึงผลที่
เกิดจากกิจกรรมของพระภิกษุในการพัฒนาชีวิตจิตใจและความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งในส่วนที่มีต่อชุมชนเห่ลานั้นและการ
ประสานงานจากรัฐบาลและพระภิกษุเองจากการศึกษา พบว่า พระภิกษุในชนบทมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดได้รับความยกย่องจาก
ชาวบ้านทั้งที่มีบทบาทเป็นผู้น าคนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคมร่วมกับชาวบ้านที่เป็นอยู่ด้วยเหตุนี้งานการพัฒนา
ชุมชนโดยพระภิกษุจึงแบ่งออกเป็นสองลักษณะตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ ลักษณะแรก คือการที่พระภิกษุท าการพัฒนาร่วมกันกับ



๑๖๔๑ 

 

ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ ไปอย่างเสรีตามความเหมาะสมและสภาพความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่น ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือ การที่คณะ
สงฆ์ในส่วนกลางได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนที่ด าเนินการโดยคณะสงฆ์ และด้วยความร่วมมือสนับสนุนทางด้านการเงิน 
และการประสานงานจากรัฐบาล เพ่ือส่งพระภิกษุออกไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่พุทธศาสนาและช่วยเหลือในการพัฒนาชนบทการ
พัฒนาชนบทที่พระภิกษุได้ด าเนินการอย่างเสรีนั้น ส่วนใหญ่จะสามารถช่วยเหลือชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี อัน
เป็นผลจากการที่ชาวบ้านยอมรับบทบาทผู้น าของสงฆ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และเพ่ือความ
จงรักภักดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติท าให้การเข้ามายุ่งเกี่ยวกับรัฐอย่างเปิดเผยและการกิจกรรมทางโลกเพ่ือพัฒนาชนบท
โดยคณะสงฆ์นั้นไม่ได้รับการยอมรับให้ความร่วมมือเท่าที่ควร๑๔ และสอดคล้องกับอรัสธรรม ดีระดอม ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาท
ของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคมศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทยโดยได้แนวคิดมา
จากทฤษฎีบทบาทจากทฤษฎีนี้ พบว่า ปัจจัยทางสังคมที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนา
สังคมก็คือต าแหน่งสถานภาพและปัจจัยทางจิตวิทยาที่น่าจะเก่ียวข้องก็คือความยึดมั่นต่อความเป็นพระสงฆ์มหายานความคาดหมาย
บทบาทของพระสงฆ์มหายานน่าจะมี ก็คือ บทบาทด้านการพัฒนาจริยธรรมการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาสวัสดิการสังคม และการ
พัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ ยังพบว่าในด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมนั้นพระสงฆ์ที่มีกิจกรรมด้านการพัฒนาจริยธรรมมีจ านวนมากที่สุดที่มี
กิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมน้อยที่สุด แต่ถ้าพิจารณาความถี่ของการประกอบกิจกรรมพบว่าพระสงฆ์มหายานมีกิจกรรมด้านการ
พัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดและด้านสวัสดิการสังคมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมในการพัฒนาสังคมมีความสัมพันธ์กับความ
คาดหมายบทบาทและความรู้สึกได้รับจากชาวไทยความคาดหมายบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับอายและความยึดมั่นในความเป็น
พระสงฆ์มหายานความรู้สึกได้รับการยอมรับจากชาวไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศที่เกิด๑๕ และสอดคล้องกับโดจิ โนสุได้ศึกษาวิจัย
เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่พ านักประจ าอยู่ใน
วัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน ๑๗๐ รูป ผลการวิจัย พบว่า บทบาทที่ปฏิบัติจริงของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา
คือการอบรมให้ความรู้ด้านพุทธศาสนาและศีลธรรม แก่ประชาชนบทบาทที่ปฏิบัติรองลงมาคือการอบรมให้ความรู้ด้าน วัฒนธรรม
และพิธีกรรมแก่ประชาชนและมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามล าดับบทบาทเหล่าที่เป็นบทบาท  ที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
ทั้งสิ้น การอบรมให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา และศีลธรรมก็จะกระท าในพิธีกรรมทั้งสิ้น การอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา และศีลธรรมก็
จะกระท าในพิธีกรรมต่างๆ แสดงว่าพิธีกรรมเป็นโอกาสที่ดีส าหรับพระสงฆ์ในการอบรมสั่งสอน บทบาทที่ปฏิบัติน้อยที่สุดของ
พระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา คือ การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่วนบทบาทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เช่นการเข้ามาช่วยสอนหนังสือของโรงเรียน การช่วยเป็นวิทยากรรับปรึกษาปัญหาของนักเรียนในชั่วโมงพิเศษ การจัดตั้งโรงเรียน
ประถม การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่าพระสงฆ์มีบทบาทในด้านเหล่านี้
น้อยอาจเป็นเพราะพระสงฆ์เอง ไม่ค่อยมีความรู้และมีสถานศึกษา  เปิดสอนวิชาหลายแห่งบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะบทบาทที่
พระสงฆ์ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การจัดให้มีพิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนาในวัดรองลงมาได้แก่การรับนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ภายนอกวัดการอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลต่างๆ ตามล าดับ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งสิ้น ๑๖ 
และมคีวามสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจรินทร์ ยังสังข์ ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดย
ใช้พ้ืนที่ในการวิจัยในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ส่วนใหญ่มุ่งไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของ
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๑๖๔๒ 

 

ประชาชนแต่ด้วยการกล่อมเกลาประสบการณ์ผ่านอุปัชฌาย์ ครู อาจารย์ หรือพระรูปอ่ืน ที่คนเขารู้จักและเป็นแนวทางแห่งการ
ได้รับลาภสักการะ จึงมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่ถ้าในฐานะที่เป็นสถาบันสังคม จะพบว่าโดยธรรมชาติของศาสนามีความปรารถนา
ให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมจริยธรรมประจ ากาย วาจา ใจ เป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ ถือเป็นการช่วยรัฐอบรม
ประชาชนให้ตั้งอยู่ในความเรียบร้อย อีกประการหนึ่งคือบทบาทของพระสงฆ์ขึ้นอยู่กับความศรัทธาต่อพระสงฆ์รูปนั้นๆ ประชาชนมี
การแยกแยะในการแสดงความศรัทธาต่อพระสงฆ์แตกต่างกันออกไป การแสดงบทบาทในวัดในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นของ เจ้าอาวาส 
พระลูกวัด พระรูปหนุ่มๆ จะไม่มีบทบาทจึงก่อให้เกิดการรวมตัวของพระหนุ่มจากวัดต่างๆ เป็นเครือข่ายเป็นองค์กรจน ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริหารสถานศึกษาประชาชนในการนิมนต์ไปจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็น
อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นต้น๑๗ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือสังคม และควร
ให้ความช่วยเหลือในด้านก าลังความคิด ก าลังปัจจัย และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนแก่พระสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒) คณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง ต้องมีการวางแผนร่วมกัน และแบ่งงานรับผิดชอบในด้านการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน 
โดยจัดตั้งทุนนิธิขึ้น พร้อมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน  

๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
 ๑) หน่วยงานราชการควรจัดให้มีการสัมมนาผู้น าแบบประสานแก่พระสงฆ์นักพัฒนาอันจะก่อประโยชน์ในการเป็นผู้น า

ในการบริหารการพัฒนาชุมชน 
 ๒) ควรมีการน าเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนของพระเถระที่ประสบความส าเร็จให้กับพระสงฆ์เพ่ื อเป็น

ประโยชน์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งสืบไป 
 ๓) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการร่วมมือกับทางชุมชนและวัดเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของวัดและชุมชนและเผยแผ่

งานตัวอย่างจัดท าเป็นเอกสารหนังสือสื่อวีดีทัศน์กิจกรรมต่างๆแนวทางการจัดการเพ่ือให้บุคคลหรือชุมชนอ่ืนที่สนใจน าไปพัฒนา
ตนเอง 

 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบหรือบทบาทของผู้น าแบบประสาน เพ่ือเป็นของพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าของการ

บริหารการพัฒนาชุมชน 
 ๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเป็น

แนวทางของพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าของการบริหารการพัฒนาชุมชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ ๒) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ศึกษาวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๘๕ 
รูป จาก ๕๔ วัด ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๐๒ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถาม
ปลายเปิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)  

ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 
๓.๔๕ และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครองและด้านสาธารณูปการมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๕ และ ๓.๕๔ ตามล าดับ ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาที่ส าคัญได้แก่ เจ้าอาวาสบางรูปขาดวิสัยทัศน์ ขาดเป้าหมาย ในการบริหารจัดการ
วัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุม ปรึกษา วางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา
วัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และ
ชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงท าให้งานขาดประสิทธิภาพ  

แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด เนื่องๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวัด และเพ่ือความสามัคคีภายในวัด ส่งเสริมให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
วัดมีการน าเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาวัดมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน 

 
ABSTRACT 

 The main objectives of this research were i) to study the efficiency of Temple management of the 
abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi  Province; and ii) to study the problems and suggestions of 
the efficiency of Temple management of the abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi.  The survey 
research was carried out in this study. 



 

๑๖๔๕ 

A group of samples for this research consisted of 285 Buddhist monks who lived in 54 temples 
under Mahanikaya sect in Mueang Chonburi  District, Chonburi  , being drawn by simple random sampling 
technique.  The tool for data collection in this research was questionnaire comprising check-list, rating scale 
and opened end questions with reliability value equal to 0.902. The programme for social science research 
was employed for data analysis. The statistics used for it are frequencies, percentage, average means and 
standard deviation. The content analysis technique was used for analyzing data from open-ended 
questions. 
Results of Research were concluded as follows: 

The overall efficiency of Temple management of the abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi  
Province were found at moderate level ( x =3.45). Having considered by each aspect, it was rated at the 
high levels in administrative and building construction aspects, whereas others such as religious studies, 
social education, propagation and welfare services were noted at moderate levels. 
 With regard to the problems and suggestions of the efficiency of Temple management of the 
abbots in Lamlukka District, Pathumthani Province, it was found that there were no clear visions, goals of 
some abbots’  temple management, no concrete meeting, planning and formulating objectives of temple 
development, the ever practiced temple management was caaried out, no coordination among temples, 
villages and communities, and some abbots put the wrong men on the wrong jobs resulting in decrease of 
efficiency. The suggestions for the improvement of temple management were that there should organized 
the regular meeting among monks and novices in the temple in order to increase the efficiency of temple 
management and harmony, the abbots should have opportunities and welcome new ideas and knowledge 
to apply for temple management, new technology should be used, and creative activities among temple, 
villages and communities should be organized.  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด 
 ๒ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี
 ๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑) ประชากร 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรที่เป็นลูกวัด ในเขตอ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  จ านวน ๑,๐๘๖ รูป จาก ๕๔ วัด  
 ทั้งนี้หน่วยในการวิเคราะห์ครั้ง ได้แก่ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด และพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นลูกวัด คอยให้
การสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการของเจ้าอาวาส  จ านวน ๒๘๕ รูป จาก ๕๔ วัด 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง 



 

๑๖๔๖ 

 ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง  โดยศึกษาเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด และพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นลูกวัด 
คอยให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการของเจ้าอาวาส  จ านวน ๒๘๕ รูป จากวัดในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  จ านวน ๕๔ วัด 

ผลการวิจัย  

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผลได้ ดังนี้ 
 ด้านการปกครอง พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ด้าน
การปกครองนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการผู้มี
ต าแหน่งหน้าที่ทางการปกครองได้ให้ความส าคัญกับการปกครองเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎหมาย
บ้านเมือง กฎระเบียบค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม จึงท าให้พระสงฆ์ในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ด้านการปกครอง อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาท
อยู่ในระดับมากทุกด้าน๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์อยู่ใน
ระดับปานกลาง๒   
 ด้านการศาสนศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ด้านการศาสนศึกษานั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า งาน
ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เช่น เร่งรัดรณรงค์ให้มี
การอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ (แต่ละปี) และสรรหาและพัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา 
พบว่า บทบาทการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ด้านการศาสนศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีการจัดให้มีการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบและมีการสรรหาและ
พัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลีอยู่ในระดับน้อย๓ 
 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า งานด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เช่น การจัดตั้ง
ทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนทุกระดับชั้น การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา และการช่วยเหลือด้าน
                                                 

๑พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโ , “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการใน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ. 

๒พระธนดล  นาคพิพัฒน์, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดย่อ. 

๓พระมหามณเฑียร วรธมฺโม, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๗๖. 



 

๑๖๔๗ 

ทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัย
เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
ด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง๔ 
 ด้านการเผยแผ่ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่า งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เช่น 
อบรมพระสงฆ์สามเณรให้รู้จักวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยการจัดให้มีการเทศน์บรรยายในวันส าคัญทางศาสนาและการจัดตั้ง
ห้องสมุดภายในวัดเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัด
บุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง๕ 
 ด้านการสาธารณูปการ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ด้านการสาธารณูปการนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการก่อสร้างถาวรวัตถุ การบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
พังงา พบว่า บทบาทการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ด้านการสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า  มีการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยและมีการจัดหาทุนในการบ ารุงวัดและซ่อมแซมอาคาร รวมทั้ งเครื่องสาธารณูปโภค
ต่างๆ๖ 
 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เช่น 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การจัดตั้งหน่วยอบรมพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด และการด าเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์
ด้วยการพัฒนา สร้างถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านสาธารณ

                                                 

๔พระธนดล  นาคพิพัฒน์, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดย่อ. 

๕พระธนดล  นาคพิพัฒน์, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดย่อ. 

๖พระมหามณเฑียร วรธมฺโม, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๗๙. 



 

๑๖๔๘ 

สงเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๔) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่องจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา ซึ่งอยู่ในระดับมาก๗ 

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน  ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ครบทั้ง ๖ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ทั้งนี้เป็นเพราะทั้ง ๖ ด้านมีความส าคัญต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะด้านการปกครองคณะสงฆ์
และผู้ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงาม ซึ่งมีค ากล่าวของพระพุทธวรญาณ ที่ว่า งานปกครองเป็นงานน า เป็น
งานลึกซึ้งกว้างขวาง ยิ่งใหญ่ ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย และเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด งานอ่ืนๆก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างาน
ปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน๘ และสอดคล้องกับแนวความคิดของพระเทพปริยัติสุธี  
ที่ได้เสนอว่า งานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองของตนเองให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ด้านสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีบทบาทอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสตระหนักว่า นอกจาก ต้องท าหน้าที่ปกครองดูแลบุคคลภายในวัดแล้ว ยังต้องรับผิดชอบ
ดูแลศาสนสถานวัตถุภายในวัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างศาสนวัตถุใหม่ หรือการซ่อมแซมของเก่าเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น๙ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของพระเทพปริยัติสุธี ที่กล่าวต่อไปอีกว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศา
สนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี งานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาสและเป็นงานละเอียดอ่อน 
เป็นงานประดับท้องถิ่นและพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความส าคัญแก่เจ้าอาวาสและเห็นผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานอ่ืน 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสังฆาธิการมีบทบาทมากนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะว่า พระสังฆาธิการตระหนักถึงหน้าที่ใน
การเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนามาให้ด ารงคงอยู่กับพุทธศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมน าหลักธรรมมาประพฤติ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ   ที่กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า 
คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลายด้วย การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมค าสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจ
ส าคัญในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ส าหรับด้านที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
วัดของเจ้าอาวาสมากรองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการเล่าเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้น อาจเป็น
เพราะว่าวัดยังมีความพร้อมไม่พอที่จะจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพราะการจัดตั้ง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ทั้งเงินและบุคลากรครู วัดยังขาดแคลนบุคลากรครูที่จะมาสอนหรือมาช่วยสอน และขาดงบประมาณใน
การด าเนินการ ทั้งนี้เพราะว่าพระสังฆาธิการพิจารณาเห็นว่าการสาธารณสงเคราะห์เป็นการด าเนินงานในลักษณะช่วยเหลือ
เกื้อกูลหรืออุดหนุนเจือจุนสถานที่ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งการช่วยเหลือเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ทั้งเงินและ
ความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ล าพังเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ภายในวัด ก็อาจจะท า ส าหรับด้านการศึกษา

                                                 

   ๗พระมหาชวลิต ชาตเมธี, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัด
ภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒), หน้า ๙๖. 
    ๘พระพุทธวรญาณ, ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘),  
หน้า ๓๒. 
    ๙พระเทพปริยัติสุธี, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐),  
หน้า  ๕๖. 
 



 

๑๖๔๙ 

สงเคราะห์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่างานด้านการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การศึกษา การช่วยพัฒนาสถานศึกษาเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้
เงินในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ซึ่งวัดยังประสบปัญหาในด้านงบประมาณ และหารายได้เข้าวัด จึงท าให้มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับ
สุดท้าย 

ข้อเสนอแนะ  
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.  เจ้าอาวาสควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการวัด มีการวางแผน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.  เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมกันเป็นประจ า เพ่ือหา
ข้อผิดพลาด ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และเป็นการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด 
  ๓.  เจ้าอาวาสควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔ .   ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  อ บ ร ม  ห รื อ สั ม ม น า  ใ ห้ แ ก่ 
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด เพ่ือเป็นเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาวัด 
  ๕.  เจ้าอาวาสควรก ากับให้พระภิกษุ สามเณร ดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะ และบริเวรสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
วัดอยู่ เสมอ เพ่ือให้วัดมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะส าหรับการบ าเพ็ญบุญบ าเพ็ญกุศลของ
พุทธศาสนิกชน 
  ๖.  เจ้าอาวาสควรมีการประชุมพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด เนื่อง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด 
และ เพ่ือความสามัคคีภายในวัด 
 ๗.  เจ้าอาวาสควรให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และทางโลก แก่พระภิกษุ-สามเณร 
อย่างเต็มความสามารถ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีแนวทางในการสนับสนุนการท าวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งเรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเป็นผู้น า  ทักษะการบริหารจัดการ   และ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสแต่ละวัด 
  ๒.  ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนาการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
  ๓.  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการวัดที่มีขนาดต่างกัน  ได้แก่  วัดขนาดเล็ก  กลาง  
และใหญ่ 
 ๔.  ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด  
 ๕. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือจะได้ทราบรายละเอียด ด้วยการสัมภาษณ์  (Interview)  โดยใช้แบบสัมภาษณ์   
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth  Interview)  กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key  Informants)  คือ   
   ๑. เจ้าคณะภาค 
   ๒. เจ้าคณะจังหวัด 
   ๓. เจ้าคณะอ าเภอ 
   ๔. เจ้าคณะต าบล 
   ๕. เลขานุการเจ้าคณะต่างๆ 
   ๖. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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บทคัดย่อ 

 
  การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ จ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาประเทศชาติ      เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในทุกพ้ืนที่ โดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังของข้าราชการ  ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือจะได้ทราบถึงหน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการตามที่ได้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังของข้าราชการ การถือปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด เป็นสิ่งที่
ข้าราชการทุกระดับต้องปฏิบัติ เพราะถ้าตนยังขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของข้าราชการ ก็ไม่ควรรับราชการตั้งแต่แรก สร้าง
จิตส านึกต่อการรับราชการที่ถูกต้อง ข้าราชการต้องส านึกในบทบาทหน้าที่อยู่เสมอ ว่าตนอาสาเข้ามารับใช้แผ่นดิน พ้ืนที่ และ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกมิติ ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดนี้ถูกน ามาควบคุมการ
ปฏิบัติงานและจิตส านึกของข้าราชการทุกระดับ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น ประชาชนและการ
พัฒนาส าคัญกว่า ท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่การปกครองที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง    การน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่อง
ชี้น าและควบคุมผู้ปฏิบัติการ ย่อมแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความต้องการแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล, ทางรอด-ทางเลือก, การปกครองอย่างยั่งยืน, ท้องถิ่น, 
 

Abstract 
 
  All levels of local governments are subjected to the need of main stream way of thinking for 
country development in order to response to their people basic needs in all areas. By bringing  good 
governance principles to enforce for substantial benefits; i.e. civil rules, disciplines, regulations study that 
enable correct complete legal provisions in order to know their duties to follow to the assigned tasks and 
responsible. Follows the civil rules, disciplines and regulations must be observed by all officers at all levels. 
If you are still could not follow the civil rules and regulations then you should not engage in the service at 
the very beginning. One must creates a right conscious mind for taking a civil servant job. Officers must 
always realize on their roles and duties to volunteer themselves for country, local and their work units as 
well to get better changes in all dimensions. To give an important role to good governance principle This 
way of thinking has been brought to control work practices as well as mind conscious to all officers at all 
levels to enhance better efficiency and transparency on their jobs. To bring a good governance to be an 
indicating device and to control operators thus should enable correct differences on problems in each area 
that has different needs. 
 
Keyword: Good Governance, Survival-alternative way, Sustainable government, Local. 
๑. บทน า 
  แนวคิดเรื่อง “ Governance” ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัยโบราณ       มาจากศัพท์ของค า
ว่า“ Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อPlato ซึ่งก็คือระบบการปกครอง (System of Governing) ค าว่า Gubernare ซึ่ง
หมายถึง “Rule making of Steering”การก าหนดหรือถือหางเสือในการปกครอง แต่เดิมในภาษาอังกฤษค านี้หมายถึงรัฐบาล



๑๖๕๒ 

 

(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซึ่งก็คือการจัดการปกครอง๑ ปัจจุบัน
แนวความคิด “Governance”           ได้มีการศึกษากว้างขวางขึ้น และค านี้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการ และ
องค์การเครือข่ายของธนาคารโลก โดยในระยะแรกๆ ธนาคารโลกก าหนดความหมายตามกรอบความคิดของการด าเนินงานที่
เกี่ยวกับขอบเขตของธนาคารโลกว่าด้วย Governance and Development ดังนั้น ค าว่า Governance    จึงเป็นที่เข้าใจกัน
ว่าหมายถึง “การก าหนดกลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา” ในระยะเริ่มแรกนั้นธนาคารโลกได้พยายามอธิบายความหมายของ Governance ว่าครอบคลุมถึงความหมาย ๓ 
ลักษณะ คือ ๑) โครงสร้างและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) ๒) กระบวนการ และขั้นตอนที่ผู้มีอ านาจใน
การเมืองใช้ในการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ และ๓) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิผล๒ 
        เมื่อแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย ได้มีการบัญญัติศัพท์ไทยขึ้นมา
หลายค า เช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการ
ก ากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี   เมื่อพฤษภาคม ๒๕๔๒ ให้ใช้ค าว่า ระบบการบริหารและ
การจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลให้ความหมายไปในทางบริหารราชการ เพ่ือให้
แตกต่างจากบรรษัทภิบาล (Copporate Governance) ซึ่งความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการ
บริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม เนื่องจากการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวม
ในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงของไทยในปี 
พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งภาควิชาการและผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
กิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก าหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเป็นความรับผิดชอบ
ของภาคราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเป็นพลังส าคัญก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อน
ประสิทธิภาพดังกล่าว ไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน โอกาสที่จะน าพาประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤติย่อมเป็นไปได้
ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้
มอบให้สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้ส านักงาน ก.พ. น าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท าบันทึกเรื่องการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้
ประกาศ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และเริ่มมีผล
บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการบริหาร
ราชการแนวใหม่๓ 
  บทความนี้ต้องการน าเสนอหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่ก าลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงและคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ซึ่งจะสามารถแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการยึดถือ “ธรรมาภิบาล” เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่         เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 
๒. แนวคิดธรรมาภิบาล  
  ๒.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกน ามาใช้กันเมื่อช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งในช่วงนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็น
พ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา และมีความ

                                                           
๑ Agere,Sam, Primeting Good Governance : Princi ; Praxtices, and Perspective. (London : Commonewalth 

Sescretariat, 2000), p.๓๔ 
๒ เอเจอร์ แซม, ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น้ าฝน,๒๕๔๕), หน้า ๓๑. 
๓ ธรรมาภิบาล สลบ. (ออนไลน์) http://www.socgg.soc.go.th/History๒.htm ค้นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐. 

http://www.socgg.soc.go.th/History2.htm


๑๖๕๓ 

 

จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญๆ เช่น
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่
ดีเรียกกันท่ัวไปว่า Good Governance หรือธรรมาภิบาล ไว้ดังนี้ 
  ธนาคารโลก๔ (World Bank) ได้ให้ความหมายของ GoodGovernance ว่า หมายถึง การก าหนดกลไกอ านาจของ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนา การด าเนินงาน การก าหนด
นโยบายที่ประชาชนสามารถรับทราบเข้าใจได้ มีลักษณะที่เปิดเผยและเป็นนโยบายที่ประชาชนสามารถรับทรายและเข้าใจมี
ลักษณะที่เปิดเผยและเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณชน 
  ธนาคารพัฒนาวิสาหิจแห่งเอเชีย๕ (Asian Development Bank ; ADB) ได้ให้ค่านิยามไว้ว่า Good Governance คือ
การมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนดไว้ได้ผล หมายถึง 
การมีบรรทัดฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลสามารถ 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี๖ ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ระบุหลักการ
ของค่านิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ดังนี้ “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการ 
และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน 
  อานันท์ ปัณยารชุน๗ ได้กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐ
และเอกชนมีประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปหลายทางมีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและ ขัดแย้งกันได้ 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ๘ ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นระบบโครงสร้างกระบวนการและความสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการที่ดี 
  สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ ๓ ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน     คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง
สมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง 
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่าง
มั่นคงยั่งยืน    และมีเสถียรภาพ 
   ๒.๒ หลักการธรรมาภิบาล 
  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ให้นิยามค าว่า 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of 
Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความ
เสมอภาค/ความเที่ยงธรรมและไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๐๐๗ United 

                                                           
๔ บุษบง ชัยเจริญ และบุญมีลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า พิมพ์ครั้งท่ี ๒, ๒๕๔๔, หน้า ๗. 
๕ อมรา พงศาพิชญ์ และนิตยา ภัทรลีรตะพันธ์ , “องค์การให้ทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย” รายงานผลการวิจัยเรื่อง 

องค์การให้ทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย (องค์การให้ทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๗. 

๖ สุดจิต นิมิตกุล. “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี”, ในการปกครองที่ดี (Good Governance).  (กรุงเทพฯ : 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔. 

๗ อานันท์ ปันยารชนุ, “มุมมองนายอนันท์”, มติชน, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒) : ๒. 
๘  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 



๑๖๕๔ 

 

Nations Development Programme : UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้ก าหนดคุณลักษณะของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งได้น าเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม ๙ ประการ๙ 
ดังนี้ 
             ๑. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผ่านทาง
สถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอิงอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
และการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
             ๒. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
             ๓. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มีความ
สนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้น
ต้องมีความเพียงพอต่อการท าความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์ 
             ๔. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการด าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย 
             ๕. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
หาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
             ๖. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษา
ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
             ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่
ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
             ๘. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน            และองค์กรภาคประชา
สังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 
             ๙. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้น าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองที่เปิดกว้างและเล็งการณ์
ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึงมีจิตส านึกว่าอะไรคือความต้องการจ าเป็นต่อการ
พัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน
แต่ละประเด็นนั้น 
  ๒.๓ ธรรมาภิบาลกับข้าราชแผ่นดิน 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแผนการส่งเสริมฯ 
ดังกล่าว ซึ่ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               (GG Framework) เป็นส่วนหนึ่ งในข้อเสนอแผนการส่งเสริมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ส าหรับ             หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (GG Framework) ทั้ง ๔ 
หลักการส าคัญ และ ๑๐ หลักการย่อย มีรายละเอียด๑๐ ดังนี้ 
       ๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
           ๑.๑ ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด    เกิดผลิตภาพที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
           ๑.๒ ประสิทธิผล (Effectiveness) คือในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
๙ UNDP GOVERNANCE (ออนไลน์) http://mirror.undp.org, ค้นวันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐. 
๑๐ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. (ออนไลน์) http://www.opdc.go.th ค้นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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๑๖๕๕ 

 

           ๑.๓ การตอบสนอง (Responsiveness) คือในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะ สม 
       ๒. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
           ๒.๑ ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
           ๒.๒ เปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจน
วางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
           ๒.๓ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
           ๒.๔ ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของ กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
       ๓. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
           ๑.๕ การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการ
ปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน
และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
           ๓.๒ การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ       ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอน
ถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
       ๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
           ๔.๑ คุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ซึ่งมี่นัยความหมาย
ตามตัวอักษรดังนี้ 
                    I  - Integrity ซ่ือสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
                    A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                    M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                    R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
                    E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
                    A - Accountability ตรวจสอบได้ 
                    D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
                    Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 



๑๖๕๖ 

 

 
 
๓. การปกครองอย่างยั่งยืนของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๑ การปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน๑๑ 
        ๑. การบริหารขององคก์ร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนา มีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องตรงกับนโยบาย โดยเป็นการสนับสนุน สนองตอบ
ต่อความส าเร็จของนโยบาย จึงต้องท าความเข้าใจนโยบายให้ถูกต้องชัดเจนก่อนที่จะท าการการจัดท าแผนพัฒนา และเมื่อได้
วัตถุประสงค์เป้าหมายมีทิศทางเดียวกับนโยบายแล้วจะต้องน าเป้าหมายดังกล่าวมาแตกโครงสร้างออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ เพ่ือ
น าไปพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและต้องมีการจัดการทรัพยากรบริหาร และงบประมาณที่เหมาะสม พอเพียงที่
โครงการพัฒนาทุกโครงการสามารถด าเนินงานจนส าเร็จ ควรให้ความส าคัญต่อการจัดองค์กร เรื่องการจัดการบุคคลให้เหมาะสม
งานโครงการที่จะปฏิบัติ ทั้งจ านวนคนกับปริมาณงาน รวมถึงการอ านวยการ สั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บริหารถูกต้องตามแผนเวลา และเป้าหมายงาน โดยมีการประสานงานและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้มีการสนับสนุน ร่วมมือกันใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนา 
       ๒. การส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชน 
       การส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนจะต้องท าความเข้าใจในรายละเอียด หลักการ         และแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชัดเจนเสียก่อนและการจะน าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน ต้องเริ่มที่ความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม คือ 
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและอนุรักษ์ ธรรมชาติให้ เกิดแก่ประชาชนในชุมชน ให้ เป็นความเชื่อ เป็นค่านิยมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีความสุข ท าให้สังคมอยู่อย่างสุขสบายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีการแย่งชิง ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เศรษฐกิจ
ก็ไม่ต้องแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากทรัพยากรที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และน ามาใช้ในการผลิตมีอย่างมากมายพอเพียง ไม่
หมดสิ้น เหมือนในปัจจุบันความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญสูงสุดที่ต้องเริ่มต้นให้มีการพัฒนาเป็นอันดับแรก 
ที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนได ้
       ๓. ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ผู้บริหารและ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรตระหนักให้
ความส าคัญในการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนา และน าตัวแบบไปปรับปรุงเพ่ือใช้ปฏิบัติจริงในหน่วยงานของตนเอง โดยมี
ความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดโครงการพัฒนา ที่สามารถเกิดผลลัพธ์ตรงกับ
เป้าหมาย และการบริหารแผนพัฒนา ควรจะต้องมีการจัดองค์กรโครงการให้เหมาะสม จ านวนคนให้สมดุลกับปริมาณงาน 
รวมถึงการอ านวยการ สั่งการ และการควบคุมการ 
  ๓.๒ ทางรอดและทางเลือกของท้องถิ่น 
  หลักการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและมีอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอ า นาจ พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฯลฯ ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๑๒ ดังนี้ 
       ๑.  นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
           การเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชน 
แต่สถานการณ์ทางการเมือง และการบริหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดวิกฤตในศรัทธาของประชาชน ดังนั้นเพ่ือแก้ไขวิกฤติ
ทางการเมืองและการบริหาร รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายดังนี้ 

                                                           
๑๑ ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง. ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัย ครั้งท่ี ๑๐ (ม.ป.พ.) หน้า ๒๐๘. 
๑๒ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น. (ออนไลน์) http://www.pakai.go.th/test/3.htm  ค้นวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

http://www.pakai.go.th/test/3.htm
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                 ๑.๑ สนับสนุนการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เพ่ือการปฏิรูปการเมืองโดยเน้น 
ความส าคัญที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญในทุกระดับ 
                 ๑.๒ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมืองและ ภาค
ราชการ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ส่งเสริมองค์กรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการป้องกันการกระท าที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการจัดท าพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่ วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                 ๑.๓ จัดท าแผนแม่บทพัฒนาการเมือง ที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้ใหม่ทางการเมือง โดยการจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเมือง” ให้เป็นองค์กรหลักในการจัดท าและด าเนินการให้แผนแม่บท
พัฒนาการเมืองประสบความส าเร็จรวมทั้งท าหน้าที่ประสาน ติดตาม ก ากับการด าเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาการเมืองให้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
                 ๑.๔ จัดท าแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ  การใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐ        เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ต่อการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน รวมทั้งการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งการเน้นการท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการ
ปฏิรูปการเมือง 
                 ๑.๕ ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และผลักดันให้มี
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือจัดระบบสื่อภาครัฐสื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนให้
เป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง 
                 ๑.๖ ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้มีบทบาทควบคู่กับองค์กรภาคราชการในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตนและสังคมไทย 
                 ๑.๗ มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับทิศทางการน าพาประเทศไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุขด้วยการด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การ
รับราชการมีความเป็นมืออาชีพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด ารงชีพอย่างเพียงพอ มีมโนสุจริต ตลอดจนมี
สมรรถนะขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน  ตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
                 ๑.๘ สนับสนุนการกระจายอ านาจอย่างต่อเนื่อง ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย        เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองและปกครองตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
      ๒. นโยบายเศรษฐกิจ 
                นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช้หลักคุณธรรมก ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระบบตลาดเสรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วของประเทศ เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจ
ส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี โดยเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า
และผนึกก าลังร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม  เพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจทั้งสามภาคดังกล่าว โดยมีนโยบายหลัก
ดังนี้ 
                 ๒.๑  ภาคเศรษฐกิจฐานราก เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งตามแนวทางดังนี้ 
                          ๒.๑.๑ การเกษตรกรรม สนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็นทางเลือกส าคัญ
ส าหรับเกษตรกรรายย่อย ในขณะที่ขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพของผลผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี 
การจัดการ และการเชื่อมโยงกับระบบตลาด 
                          ๒.๑.๒ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จะได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตาม
ศักยภาพทางการตลาดในระดับต่างๆ คือ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับการส่งออก  โดยจัดระบบการบริหารจัดการ
โครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาด  
                          ๒.๑.๓ แรงงานซึ่งเป็นรากฐานส าคัญอักส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก             จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคแรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของแรงงานในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถมีผลผลิตและรายได้สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานท า มีอาชีพเสริม 
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ได้รับการคุ้มครองและดูแลด้านสุขอนามัย  ความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนมีหลักประกันความมั่นคง รวมทั้งสวัสดิการ
แรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                          ๒.๑.๔  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางข้างต้น        จะด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่ไม่พร้อมหรือยังไม่สามารถจะปรับตัวได้  โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์และบริการทางสังคมที่จ าเป็น
อย่างทั่วถึง และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู้ การศึกษา ตลอดจนการฝึกอาชีพส าหรับคนเหล่านี้และลูกหลาน นอกจากนั้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องได้รับการดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพ่ือการนี้
จะปรับปรุงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภูมิภาค โดยปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ท้องถิ่น 
ชุมชน และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสม  เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้ ด้อยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
                 ๒.๒  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่จะให้กลไกการตลาดสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
ภาคใต้หลักคุณธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในภาคเศรษฐกิจ  การขจัดการด าเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล  และจะอาศัยกลไกการตลาดเสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้วยความเป็นธรรมดังนี้ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศในอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ และให้ความส าคัญกับการลงทุนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเป็นส่วนร่วม 
                          ๒.๒.๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย จะอาศัยความเป็นพันธมิตรระหว่างเอกชนและรัฐผนึกก าลัง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภท นอกจากนั้นจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
                          ๒.๒.๓ การส่งออก ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการ โดยมีภาคเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อน  
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในปกระเทศ รวมทั้งสร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าที่มีความเป็น
ธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
                          ๒.๒.๔ การท่องเที่ยว พัฒนาประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
บริการระดับสากล เน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิง
รุกทั้งในและตา่งประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
                          ๒.๒.๕ พลังงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน การพัฒนาและใช้ประโยชน์พลังงาน
ทดแทน การส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงเขตพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่เหมาะสม และการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการ
พลังงานให้เหมาะสมโดยแยกงานนโยบายและการก ากับดูแลให้มีความชัดเจนรวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในระยะ
ยาว และการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือก 
                          ๒.๒.๖ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และวางรากฐานการท างานอย่างเป็นระบบที่ดี สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่ดี   และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การ
วางแผนจนถึงการด าเนินโครงการ โดยขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนแม่บทและมีความพร้อมทุกด้าน เน้นการ
ลงทุนประเภทที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการจัดส่งสินค้าและพัสดุ การประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่งและ
ปัญหามลพิษรวมทั้งโครงการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  เพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดจากอุทกภัยและภัย
แล้งในพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ ทั้งนี้จะจัดให้มีการจัดล าดับความส าคัญของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 
                          ๒.๒.๗ โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา โดยที่ประเทศไทยได้มีการลงทุนจ านวนมากพอสมควรในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  แต่โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญายังอยู่ในฐานะด้อยกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศดังนั้ น 
รัฐบาลจะจัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาขึ้น  เพ่ือเร่งรัดให้มีการสร้างปัญญาในสังคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ือสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสร้าง
นวัตกรรม 
                          ๒.๒.๘  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรชีวภาพ    เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
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สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
                          ๒.๒.๙ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะด าเนินนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการ
เจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสมของภาคประชาสังคมและให้เป็นไปตามข้ันตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง 
                          ๒.๒.๑๐ การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบการค้าให้มี
ความทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านการค้า สร้างความเป็นธรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                 ๒.๓  ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม 
                          ๒.๓.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพเป็นรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่
ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญแก่เป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการวัดความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติ เพื่อการนี้จะจัดท าแผนแม่บทการสร้างเสริมประสิทธิภาพแห่งชาติโดยเป็นแผนร่วมกับเอกชนส าหรับภาคเศรษฐกิจที่
ส าคัญ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน 
                          ๒.๓.๒ การออม มุ่งสนับสนุนการออมในทุกระดับโดยใช้นโยบายการออมที่เหมาะสม  และส่งเสริม
จิตส านึกในการประหยัดเพ่ือลดหนี้สินในระดับครัวเรือนและเพ่ือการด ารงชีพที่ดีในวัยสูงอายุ 
                          ๒.๓.๓ การเงินและการคลัง ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ และมีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่จะเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ  โดยการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและ
ประหยัด 
      ๓. นโยบายสังคม 
                รฐับาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งที่คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรมโดย
มีนโยบายดังนี้ 
                 ๓.๑ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความร่วมมือกันในการกอบกู้และ
ฟ้ืนฟูประเทศชาติในทุกด้าน โดยการสรุปบทเรียนจากปัญหาความแตกแยกร้าวฉานและความล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวในอดีตแล้วน ามาปรับความเข้าใจของประชาชน              สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เน้นความสมานฉันท์
ของคนในชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ตัวอย่างของความร่วมมือที่ดีและมีความสุขของทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓.๒ จัดท าแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานคุณธรรมร่วมกับภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และสถาบันศาสนา เพ่ือสร้างสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมที่ชุมชน
ท้องถิ่นและประชาสังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม และสังคมประชาธิปไตย 
                 ๓.๓ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา จะเน้น
การกระจายอ านาจไป   สู่เขตพ้ืนที่ สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชนเพ่ือให้
การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ 
                 ๓.๔  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา       โดยการปฏิรูป
ระบบสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วม        และพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง
ยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค     การบริการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม และจะเสนอให้มีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
                 ๓.๕ ส่งเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา     และออกก าลังกาย
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิ ยมเกิดความสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ สนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพไปสู่มาตรฐานในระดับสากล 
                 ๓.๖  สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสิทธิชุมชน โดยส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชนองค์กรอาสาสมัคร ภาคธุรกิจ สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนสิทธิสตรี 
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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                 ๓.๗  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน บน
ฐานของวัฒนธรรมไทย และใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคม รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความ
หลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพ่ือเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย  ตลอดจนสร้างความสามัคคี เอ้ืออาทร
สมานฉันท์ของสังคมและประเทศชาติ 
                 ๓.๘  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบการสืบสวน สอบสวน 
การกลั่นกรองคดีและการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดี การควบคุมและฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการ
สร้างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข้อพิพาท และป้องกัน เฝ้า
ระวังอาชญากรรมเพ่ือลดปริมาณคดี  ความสูญเสียจากอาชญากรรม และความขัดแย้งของสังคม 
                 ๓.๙ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  โดยน าระบบงานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม 
      ๔. นโยบายการต่างประเทศ 
       รัฐบาลมุงมั่นในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่ อมั่นของประชาคมระหว่าง
ประเทศ โดยการด าเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับนานาประเทศ และสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
ความโปร่งใส ค่านิยม ประชาธิปไตย และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายดังนี้ 
                 ๔.๑ ด าเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือสนับสนุนความปรองดองและความมั่นคงในชาติ 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ 
                 ๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค และ
ระหว่างภูมิภาค เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 
                 ๔.๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
                 ๔ .๔ ด าเนินบทบาทสร้างสรรค์ในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคี อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมสันติภาพ 
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการ
สาธารณสุข 
                 ๔.๕ คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ 
      ๕. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
                สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้การรักษาความมั่นคงของรัฐเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึน สามารถแพร่กระจายความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว จน
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนโดยรวมรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 
                 ๕.๑  ส่งเสริมการผนึกก าลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพ่ือการป้องกันประเทศ
อย่างต่อเนื่องในยามปกติ และน าไปสู่การระดมสรรพก าลังเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ กองทัพให้เพียงพอและทันเวลาใน
ยามไม่ปกติ ทั้งนี้ ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสร้างและใช้ศักยภาพของกองทัพสนับสนุน การพัฒนาพลังอ านาจของชาติทุกด้าน 
เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงและมั่งคั่งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สามารถป้องกัน บรรเทา และ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของชาติ ได้แก่  ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา” และปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผู้ประสบภัยพิบัติการก่อการร้าย รวมทั้ง
อาชญากรรมภายในประเทศและที่มีลักษณะข้ามชาติประเภทต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการกระท าอันเป็นโจรสลัด 
                 ๕.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านความ
มั่นคง มีขีดความสามารถในการป้องกัน ป้องปราม และรักษาผลประโยชน์ของชาติ  สามารถยุติความขัดแย้งได้รวดเร็ว มีระบบ
การข่าวที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือ
การพ่ึงตนเองทางทหาร และน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือความต่อเนื่องในการรบ  มีระบบก าลังส ารองระบบการระดม
สรรพก าลังและระบบส่งก าลังบ ารุงที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยคุกคาม นอกจากนี้จะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศและด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศเพ่ือลดความหวาดระแวง  



๑๖๖๑ 

 

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างสันติภาพและความสงบสุข  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพ่ือสันติภาพและปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม
ภายใต้กรอบของสหประชาชาติและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก 
 
  ๓.๓ เป้าหมายของธรรมาภิบาลและท้องถิ่น 
       ๑) เป้าหมายของธรรมาภิบาล 
       รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐ ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 
แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๓ โดยก าหนดเป้าหมายดังนี้ 
           ๑.๑ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่ การบริหารราชการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนา
วิถีชีวิตประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
           ๑.๒ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้แก่ การบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( result-based 
management) การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performan ceagreement) ทุกระดับ 
           ๑.๓ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ได้แก่การบริหารราชการที่ต้องเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) โดยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้       ความคุ้มค่าของแผนงานโครงการ 
           ๑.๔ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น ณ จุดบริการใกล้ตัวประชาชน การ
ปฏิบัติราชการในรูป one-stop service 
           ๑.๕ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ได้แก่ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานใหม่อยู่เสมอ การทบทวนความจ าเป็นและการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการทุกระยะ การปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปและการยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ าเป็น 
           ๑.๖ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ การปฏิบัติราชการ
ที่เน้นความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการส ารวจความพึงพอใจและน าผลการส ารวจมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
           ๑.๗ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ระบบควบคุมตนเอง         
        ๒) เป้าหมายของท้องถิ่น 
        การปกครองท้องถิ่นหรือการบริหารราชการส่วนท่องถิ่นนั้น เป็นการจัดรูปแบบการปกครองในลักษณะการ
กระจายอ านาจการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ๑๔ ดังนี้ 
  ๑. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยงบประมาณเป็นหลัก หากเงิน
งบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้ชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเอง เพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น
ได ้จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอยา่งมาก ทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
   ๒. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ 
ความต้องการของประชาชนในแต่ละทอ้งถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการนั้นได้ 
   ๓. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็แตกต่าง
กันดว้ย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นข้ึนจึงจ าเป็นโดยให้อ านาจหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการ
หารายได้ให้กับทอ้งถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้หรอหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับ

                                                           
๑๓ สถาบันด ารงราชานุภาพส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การสร้างเสริมธรรมาภิบาลการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัด : 

กรณีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.). เอกสารความรู้ สดร. ล าดับที่ ๒ / ปีงบประมาณ ๒๕๕๗สถาบันด ารงราชานุภาพส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๗, หน้า ๒๖-๒๗. 

๑๔ ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นติ้งเซ็นเตอร์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๗-๒๘.                                                



๑๖๖๒ 

 

ท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่าง
รอบคอบ 
   ๔.เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นสถานที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหนา้ที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่
แตกต่างกันนี้ มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในประดับชาติได้เป็นอยา่งดี 
 
๔. สรุป 
  นับแต่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประเทศที่
ปกครองโดยระบบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยประสบกั บ
การล้มลุกคลุกคลานในระบบการปกครองของชาติมาโดยตลอด           โดยมีเอกลักษณ์ที่ส าคัญคือ รัฐบาลประพฤติทุจริต ไร้
ธรรมาภิบาล ขาดคุณธรรม จริยธรรม ผู้ปกครองในยุคต่างๆ ต่างก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์  บทความนี้จึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้ยาแรงแก้ไขโรคร้ายที่เกาะกินประเทศอยู่ โดยเชื่อว่า หากน าข้อเสนอนี้ไปใช้ ก็จะท าให้ โรค
ร้ายค่อยๆ             หายไป จากหัวขบวนที่เป็นนักการเมือง ข้าราชการการเมือง อันจะส่งผลกระเทือนไปยังข้าราชการประจ า
เป็นทอดๆ ไปถึงส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในที่สุดยาแรงนี้จะส่งผลกระทบเฉพาะต่อคนที่ป่วยเท่านั้น ส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่
กระทบ แต่กลับจะสบายใจที่จะสามารถเรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมาอย่างภาคภูมิ  
  อย่างไรก็ตามการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ มีความจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในทุกพ้ืนที่ ซึ่งสามารถน าหลัก “ธรรมาภิบาล” มาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมดังนี้ 
  ๑. ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อบังของข้าราชการ ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน         เพ่ือจะได้ทราบถึง
หน้าที่ที่ต้องด าเนินการตามที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งอนุญาตให้ข้าราชการต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในฐานะที่
ตนรับราชการ   
  ๒. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังของข้าราชการ การถือปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกระดับ
ต้องปฏิบัติ เพราะถ้าตนยังขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของข้าราชการ ก็ไม่ควรรับราชการตั้งแต่แรก โดยเฉพาะหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้ท้องถิ่นพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. สร้างจิตส านึกต่อการรับราชการที่ถูกต้อง ข้าราชการต้องส านึกในบทบาทหน้าที่อยู่เสมอ        ว่าตนอาสาเข้ามา
รับใช้แผ่นดิน พื้นที่ และหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในทุกมิติ ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการบริการประชาชนโดยรัฐ 
  ๔. ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดนี้ถูกน ามาควบคุมการปฏิบัติงานและจิตส านึกของข้าราชการทุกระดับ 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น ฉะนั้นท้องถิ่นควรน าหลักการนี้มาบังคับใช้ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ 
ประชาชนย่อมได้รับประโยชน์สมบูรณ์แบบ ข้าราชการย่อมได้ชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๕. ประชาชนและการพัฒนาส าคัญกว่า ท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่การปกครองที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเองมาก ทั้งนี้
การยึดถือประชาชนและการพัฒนาเป็นหลัก ด้วยการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องชี้น าและควบคุมผู้ปฏิบัติการ ย่อมแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความต้องการแตกต่างกัน  
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บทคัดย่อ 

 
 หลังจากสงครามเย็น (Coldwar) ยุติลง เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ภัยคุกคามรูป
แบบเดิม (Traditional Threat) เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Tradition Threat) ที่มีแนวโน้มรุนแรงและ
ซับซ้อนหลากหลายมิติมากขึ้น เพราะกระแสโลกาภิวัตน์และนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ 
ซึ่งท าให้โลกแคบและไร้พรมแดน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติท าให้ทุก
สังคมทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเปิดจึงมีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบแล้วหลายด้าน เช่น ภัยคุกคามทางด้านการรบแบบ
อสมมาตรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และด้านอ่ืนๆ อีกหลายมิติ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง 
โรคระบาด ระบบสารสนเทศ ภาวะโลกร้อนรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัว หากไม่มีการจัดการป้องกันหรือแก้ไขที่
เหมาะสมและทันเวลาจะมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ 
 ภาครัฐบาลตระหนักและก าหนดนโยบายเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว แต่การขับเคลื่อนยังไม่
เห็นผลชัดเจนเพราะยังมีปัญหาทางด้านการบูรณาการและการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ดังนั้นหากมีการเผยแพร่
ข้อมูลภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้ให้สังคมไทยทราบและตื่นตัวให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อ
ความมั่นคงของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ภัยคุกคามรูปแบบเดิม  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โลกาภิวัตน์ความมั่นคง 
 

ABSTRACT 
After the end of the Cold War due to the collapse of the Soviet Union in 1991, Traditional Threats 

have shifted to Non-Traditional Threats which in the future will become more violent, more complicated 
and with varied dimensions.  These are the consequences of globalization and innovations, especially the 
information technology developments which have made the world narrow and borderless. Climate change 
and natural resource conflict are also important factors. Now world societies are affected from these 
threats inevitably.   

Thai society is at risk because of its openness and has already got implications such as asymmetric 
warfare in the southern border provinces, transnational crimes, drugs, illegal immigration, pandemics, 
information technology, global warming and natural disasters. All these threats are close to home. So more 
appropriate and timely measures are needed to address or prevent these threats. 

The government is aware of these dangers and has imposed policy as the guideline for related 
state agencies to carry out. But driving the policy is ineffective due to the lack of integration and actual 
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implementation.  So information about Non-Traditional Threats should be distributed among Thai people 
so that they can realize, be alert and cooperate with government sectors more efficiently which will benefit 
Thai security. 

 
Key words: Traditional Threat, Non-Traditional Threat, Globalization, Security. 
 
๑.บทน า 

ภัยคุกคามรูปแบบเดิมเป็นภัยคุกคามทางด้านการทหารและเป็นความขัดแย้งในระดับรัฐ แต่ปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงครอบคลุมทั่วไปเกือบทุกด้าน โดยมีตัวแสดงที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบทุกระดับ  สังคมไทยก็เช่นเดียวกันที่ต้อง
เผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศอันสืบเนื่องมาจากกระแส
โลกาภิวัตน์และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งอาจสรุปได้ในภาพกว้างว่ามี  ๕ ประการ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ มีบริษัทข้ามชาติเข้ามา
แสวงหาประโยชน์ ขณะที่ภายในประเทศมีปัญหาความยากจน ด้านการเมือง มีหลายองค์กรที่มีอ านาจเหนือรัฐเข้ามาแทรกแซง
ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของรัฐ       ในบางด้าน ด้านวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลชี้น าท าให้ค่านิยมที่ดีของ
สังคมไทยหลายประการเปลี่ยนแปลง ด้านสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประการสุดท้าย ด้านอุดมการณ์ จากกระแสทุนนิยมและการขยายอิทธิพลของมหาอ านาจก่อให้เกิด
กลุ่มต่อต้านที่กระจายอยู่ทั่วไปหลายพ้ืนที่ เช่น ลัทธิการก่อการร้ายสากล ซึ่งถึงแม้ว่าไทยยังไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงแต่ ก็มีความ
เสี่ยง เพราะมีองค์กรผลประโยชน์ของประเทศเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายตั้งอยู่ อันตรายหรือภัยคุกคามดังกล่าวเรารวมเรียกว่า 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) เป็นสภาพที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง(Security) ของโลกและ
สังคมทุกระดับ ผู้เขียนจึงประสงค์น าเสนอบทความนี้ให้สังคมไทยได้ตระหนักและ   รู้เท่าทันเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยบ้างและขอขอบคุณทุกท่านที่
สนใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการก่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย 

 
๒. ความม่ันคง (Security) ภัยคุกคาม (threat) ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (Non-Traditional Threat)   
            ๑) ความม่ันคง (Security) ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาพที่แน่นและทนทาน 
สภาพที่ไม่กลับกลายเป็นอย่างอ่ืน ตามความหมายของบริบทในบทความนี้ คือ ความปลอดภัย (Safe) จากภัยคุกคามทั้งปวง 
หรือ สภาพที่มีความอยู่รอดปลอดภัย (Survival) และสามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า (Growth) ได้  ความมั่นคงเป็นสภาพที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับภัยคุกคามในเชิงแปรผกผัน กล่าวคือ ถ้าสังคมใดมีความมั่นคงมาก ภัยคุกคามจะมีน้อย แต่ถ้าสังคมใดมีความมั่นคง
น้อย ภัยคุกคามจะมีมาก         ดังนั้น สังคมไทยจึงควรตระหนักและพยายามเสริมสร้างความมั่นคงให้เข้มแข็งเพ่ือป้องกันภัย
คุกคาม 
  ๒) ภัยคุกคาม (threat) หมายถึงความไม่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น      ภัยคุกคามทางการ
ทหาร และที่เป็นนามธรรม เช่น ความหวาดกลัวจากสงครามนิวเคลียร์หรือการก่อการร้ายและเมื่อกล่าวถึงภัยคุกคามในปัจจุบัน
อาจแบ่งออกได้ในภาพกว้างมี  ๒ ประเภท ได้แก่ ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(Non-Traditional Threat)  

  ๓) ภัยคุกคามรูปแบบเดิมหรือรูปแบบเก่า (Traditional Threat) เป็นภัยคุกคามทางทหารหรือสงคราม๑ เป็นภัย
คุกคามระหว่างรัฐกับรัฐ โดยมีการจารกรรม การบ่อนท าลาย และการก่อวินาศกรรม       เป็นยุทธวิธีสนับสนุน  ค าว่า สงคราม 

                                                           
๑พลเรือเอกไพศาล นภสินธุวงศ์, สงครามและกฎการสงคราม, นาวิกาธิปัตย์สาร ฉบับท่ี ๗๙ เข้าถึงได้จาก 

WWW.navedu.navy.mi.th/stg/tnsse/pdf/๗๙ 

http://www.navedu.navy.mi.th/stg/tnsse/pdf/๗๙


๑๖๖๖ 
 

จากข้อมูลในวารสารนาวิกาธิปัตย์เรื่องสงครามและกฏการสงครามให้ความหมายทั่วไปว่า ความขัดแย้งหรือการต่อสู้ โดยปกติ
แล้วสื่อความหมายถึงความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ       ใน Oxford Advance Learner’s Dictionary ให้ความหมายของสงครามว่า 
“สถานการณ์ที่ประเทศ ๒ ประเทศหรือมากกว่า หรือกลุ่มคนหลายกลุ่มต่อสู้กันในระยะเวลาหนึ่ง เช่นสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สงครามระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์”  

สงคราม (war)๒ หมายถึง ความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐหรือภายในรัฐที่ซึ่งแสดงออกโดยการใช้ก าลังอาวุธ สภาวะของ
สงครามตามกฎหมายจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐสองรัฐหรือมากกว่าสองรัฐขึ้นไปประกาศเงื่อนไขของสงครามอย่างเป็นทางการเรียกว่า
สงครามตามแบบ (Conventional War)นอกจากนั้ น  เป็นสงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare)และอ่ืนๆ 
สาระส าคัญมีดังนี้ 

สงครามตามแบบ (Conventional War) คือ สงครามที่มีการต่อสู้ทั้งทางภาคพ้ืนดิน ทางทะเล     ทางอากาศ ซึ่ง
ตามปกติการต่อสู้ในสงครามชนิดนี้ควรมีอยู่เฉพาะในเขตสนามรบเท่านั้นแต่เนื่องจากแต่ละฝ่ายต้องการชัยชนะจึงมีการขยาย
ขอบเขตของการต่อสู้ไปสู่เขตเมืองและเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยู่นอกสมรภูมิด้วยตัวอย่างเช่น สงครามแบบจ ากัด เป็นสงครามที่คู่ต่อสู้
มีการก าหนดจุดประสงค์ในการต่อสู้ มีการจ ากัดจ านวนอาวุธชนิดของอาวุธ ขอบเขตดินแดนของการต่อสู้และวัตถุประสงค์ทาง
ทหาร สงครามตัวแทน เป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐหนึ่งรัฐใดว่าจ้างให้รัฐอ่ืนท าการสู้รบแทนตนเองในดินแดนของรัฐอ่ืน 
หรือสนับสนุนให้รัฐอ่ืนท าการสู้รบกับรัฐฝ่ายตรงข้ามในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองและการทหาร สงครามลง
มือโจมตีก่อน เป็นสงครามที่เกิดจากการที่รัฐหนึ่งรัฐใดได้รับแรงกดดันทางการเมืองหรือทางยุทธศาสตร์จนไม่สามารถอดทน
ต่อไปได้ จึงใช้ก าลังเข้าโจมตีรัฐก่อน 

สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) และอ่ืนๆ เช่นสงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) หมายถึงการ
ต่อสู้ที่ใช้กองก าลังกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่ก่ีคนปฏิบัติการโจมตีข้าศึกหรือรบกวนข้าศึก    โดยใช้ยุทธวิธีโจมตีแล้วหนี เช่น สงครามใน
เวียดนาม สงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) เป็นสงครามที่มีการต่อสู้ในอาณาเขตที่กว้างขวางโดยอาจครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก สงครามชนิดนี้ฝ่ายที่ต่อสู้จะไม่มีการจ ากัดวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ ไม่มีการจ ากัดจ านวนทหาร จ านวนและชนิดของ
อาวุธที่น ามาใช้ต่อสู้ รัฐต่างๆ ทั่วโลกอาจจะเข้าร่วมในสงครามชนิดนี้ได้ เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๔๕๗–๒๔๖๒) และ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๘๘) สงครามนิวเคลียร์ (Nuclear War) หมายถึง สงครามที่คู่ต่อสู้น าอาวุธนิวเคลียร์มา
ใช้ในการต่อสู้และท าลายฝ่ายตรงข้าม สงครามนิวเคลียร์ยังไม่เคยเกิดขึ้น (ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นการกระท าฝ่ายเดียว) แต่
ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการกระท าของรัฐมหาอ านาจที่มีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองนอกจากนี้ ยังมีสงครามเคมี 
(Chemical Warfare) สงครามชีวะหรือเชื้อโรค (Biological Warfare) สงครามจิตวิทยา (Phychology Warfare) สงคราม
จิตวิทยานี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อการกระท าของผู้อ่ืนหรือรัฐอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการทหาร ตามความประสงค์ของรัฐตน และเป็นสงครามที่อาจถูกน ามาใช้ในยามสงครามหรือสันติก็ได้ 
 ๔) ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) ความหมายของภัยคุกคามรูปแบบใหม่  (Non-Traditional 
threat) มีการอธิบายกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิชาการ ภายใต้บริบทและมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ
มากที่สุด คือ กลุ่มของนายคริสต์ แอบบอตพอล โรเจอร์ส และจอห์น สโลโบดา (Christ Abbott, Paul Rogers and John Sloboda) 
จาก Oxford Research Group ที่วิจัยเรื่อง“Global Response to Global Threats”๓ โดยแบ่งประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ที่ส าคัญไว้๔ ประเภท ได้แก่ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ภัยคุกคามจากการแข่งขันแย่งชิง
ทรัพยากร(Competition over Resources) ภัยคุกคามจากการเกิดขึ้นใหม่ของชนกลุ่มน้อยในสังคมใหญ่(Marginalization 
of the Majority World) และ ภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอิทธิพลทางทหาร (Global MilitariZation) นอกจากนี้ยังมีแยก
ย่อยลงไปอีกหลายประเภท เช่น ภัยคุกคามจากโรคระบาด (Epidemiology) ภัยคุกคามทางสารสนเทศ (Information) ภัยจาก

                                                           
๒นรเศรษฐ เจยีมจโิรจน์, (๒๕๕๓)  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, หน้า ๖๑-๖๓, พิมพ์ครั้งท่ี ๕ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยั  กรุงเทพ  

ปทุมธานี ๑๒๑๒๐   
๓Christ Abbott ,Paul Rogers และ John Sloboda. ๒๐๐๖. Global Responses to Global Threats: Sustainable Security 

for the 21st Century. Oxford Reasearch Group.UK. 



๑๖๖๗ 
 

อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational crime) ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) และภัยคุกคาม
ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) 
  ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ที่ให้ค านิยามและแบ่งประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ชัดเจน อย่างไรก็
ดี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ก าหนดประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่น
คงไว้ ๙ ประเภท๔ได้แก่  ๑) ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ๒) ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมือง ๓) 
การขาดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและโรคระบาด ๕) ความมั่นคงในพ้ืนที่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖) การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ๗) 
แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ๘) ยาเสพติด และ ๙) ความยากจน ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้ กองทัพบกได้น าไปเป็น
บทน าของคู่มือการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของการรักษาความมั่นคง และกองอ านวยการรักษาความมั่งคงภายใน  (กอ.รมน.) ได้
น าไปก าหนดเป็นกรอบของภัยคุกคามเพ่ือก าหนดแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน                   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เช่นเดียวกัน 
  นักวิชาการไทย ผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคง ท่านหนึ่งได้เขียนหนังสือเรื่อง ความม่ันคงใหม่ : ความ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทาย พร้อมบทวิเคราะห์บางประการที่น่าสนใจ ออกมาเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘๕ ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวถึง
เฉพาะประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติและสังคมไทยดังนี้ 
 สงครามอสมมาตร (asymmetric warfare) จากเหตุการณ์ ๙/๑๑กรณีที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินบินชนตึกเวิร์ลเทรด
ของสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๔ เป็นตัวอย่างหนึ่งของสงครามอสมมาตร และเมื่อพิจารณาประกอบกับการขยายสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา ท าให้เห็นว่าสถานการณ์สงครามของโลกในอนาคตจะเป็นเรื่องของสงครามอสมมาตร
อย่างแน่นอน 

เหตุผลที่ฝ่ายต่อต้านสหรัฐอเมริกาต้องใช้สงครามอสมมาตรเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ นั้น เพราะหลังยุคสงครามเย็น
สหรัฐอเมริกามีพลังอ านาจทางทหารและยุทโธปกรณ์ที่มสีมรรถนะสูง โดยเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในสงครามอ่าวเปอร์เซียรอบ
แรก (พ.ศ.๒๕๓๔) สงครามทางอากาศในโคโซโว (พ.ศ.๒๕๔๒) สงครามในอัฟกานิสถาน (พ.ศ.๒๕๔๔) และสงครามอ่าวเปอร์เซีย
รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๖) และยิ่งเวลาผ่านไป ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็น “อาวุธฉลาด” (smart 
weapon) มากขึ้น ท าให้ฝ่ายตรงข้ามสรุปได้ว่า การต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในสงครามตามแบบเป็นการ “ฆ่าตัวตาย” จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปใช้ยุทธศาสตร์ของสงครามแบบอสมมาตรหรือสงครามกองโจรเพ่ือทอนก าลัง (attrition strategy) ฝ่ายที่มี
ศักยภาพเหนือกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรอบเวลาของชัยชนะที่แน่นอน ทั้งนี้ เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ (Henry Kissinger)         
เคยกล่าวถึงกรณีของสงครามเวียดนามไว้ว่า “กองทัพประจ าการแพ้ ถ้าไม่ชนะ แต่กองโจรจะชนะ ถ้าไม่แพ้” 
  สงครามแบบอสมมาตรประกอบกับสงครามลักษณะไร้รัฐที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) เช่น สงครามในอิรัก 
หลังจากที่กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบุกเข้าไปโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น ได้ส าเร็จ สงครามที่เกิดขึ้น
ต่อมาเป็นการสู้รบระหว่างกองก าลังของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกับกองก าลังของกลุ่มต่อต้าน กลุ่มต่อต้านเหล่านี้กลายเป็น
นักรบกลุ่มย่อยๆ ทีม่ีวัตถุประสงค์เดียวกันคือท าสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ไม่มีศูนย์การน าชัดเจน หากจะมีการ
เจรจาเพ่ือยุติความขัดแย้งก็ไม่สามารถยุติการสู้รบได้จริง ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะกรณีการแก้ปัญหาใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 

ภัยคุกคามความม่ันคงของเมือง (Urban Security) การที่เมืองต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรง    ร่วมสมัย เช่น การ
ก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงต้องวางระบบการรักษาความปลอดภัยของเมืองอย่างจริงจังเพื่อลดความ
รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประเมินเป้าหมายที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะท าการโจมตี โดยเฉพาะเป้าหมายที่มีความส าคัญ เช่น 

                                                           
๔ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ อ้างถึง หนังสือ กองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threats)

จัดพิมพ์โดยสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบเรียงจากงานวิจัย ของพล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเรียนวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

๕สุรชาติ บ ารุงสุข, (๒๕๕๘) ความมัน่คงใหม่ : ความเปลีย่นแปลงและความท้าทาย. หนังสือในโครงการ 
ความมั่นคงศึกษา : บจ.สแคว์ปรินซ์ ๙๓กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 



๑๖๖๘ 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานแห่งชาติที่มีความส าคัญยิ่ง (National Critical Infrastructure-NCI) เพราะเป็นภาคส่วนหลัก (key sectors) 
ที่มีระบบควบคุมการใช้ซอฟแวร์เป็นพ้ืนฐานในการท าให้ส่วนต่างๆ ของสังคมสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่อง NCI 
ดังกล่าวได้แก่สถานที่ผลิตและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า น้ าประปา ก๊าซธรรมชาติและพลังงานต่างๆ ระบบโทรคมนาคม ระบบขนส่ง 
และระบบการให้บริการด้านการเงิน    

การออกแบบป้องกัน NCI เหล่านี้จึงเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนของทุกรัฐบาล เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัย
สาธารณะ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีแผนรับมือและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเพ่ือเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะความเป็นเมืองเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญของการก่อการร้ายหรือการก่อความไม่สงบ 
 ภัยคุกคามความม่ันคงด้านสารสนเทศ (Information Security) การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลในโลก
ยุคปัจจุบันน ามาซึ่งปัญหาความมั่นคงชุดใหม่ของรัฐ เช่น ปัจจุบันรัฐไม่สามารถผูกขาดข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป สภาพ
เช่นนี้ก่อให้เกิดการกระจายอ านาจในเชิงข้อมูลข่าวสาร การเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นกลไกที่ใช้การไม่ได้อีกต่อไป ความ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ICT กับความมั่นคงของรัฐเป็นประเด็นที่ต้องน าศึกษากันใหม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกอาหรับที่ เรียกกันว่า Arab Spring หรือกรณีม๊อบมือถือของไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
เครื่องมือส าคัญที่ประชาชนน ามาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลคือ ระบบสารสนเทศทั้งหลาย โทรศัพท์มือถือมีบทบาทอย่างมากในการส่ง
ข่าวสารและระดมพลเข้าร่วมการชุมนุม จึงอาจกล่าวได้ว่าภัยคุกคามต่อการด ารงอยู่ของรัฐบาลในโลกร่วมสมัยคือ ขีด
ความสามารถในการควบคุมการไหลของข่าวสารในระบบดิจิตอล สงครามข่าวสารจึงเป็นสงครามใหม่ที่ทรงอานุภาพยิ่งทั้งในเวที
การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อีกมุมมองหนึ่ง ที่ขอน าเสนอเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมการวิเคราะห์
เชิงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขไว้หลายประการ จากเอกสารแนวทางการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เป็นภัยคุกคามทางทหารและสังคมไทย๖ซึ่งมี ๑๑ ประเภท 
ได้แก่ 
 ๑) ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายภายในประเทศและการก่อการร้ายสากลการก่อการร้ายภายในประเทศได้แก่ปัญหา
การก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของจังหวัดสงขลา มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนได้ตลอดเวลา ส่วนการก่อการร้ายสากลปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ใช่เป้าหมายโดยตรง 
  ๒) ภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขเพราะส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง ท าให้คนในชาติอ่อนแอส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ    และสังคมหลายรูปแบบ หากนโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดของประเทศไมเ่หมาะสมจะส่งผลกระทบ         ทั้งภายในและต่างประเประเทศ 
 ๓) ภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ จากกระแสโลกาภิวัตน์ประสิทธิภาพในการสื่อสารและคมนาคมที่รวดเร็ว ท า
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวก    สิ่งที่ตามมาคือ กลุ่มอิทธิพลสามารถ
เดินทางไปยังที่ต่างๆ ในโลกได้อย่างสะดวก และเมื่อกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้เดินทางไปพบกันอาจน ามาซึ่งการเจรจาสร้างเครือข่าย
ในการกระท าผิดร่วมกัน เช่น การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น   
  ๔) ภัยคุกคามจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของบุคคลแต่ละคนและปัญหาการ
ว่างงานท าให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการย้ายถิ่นฐานนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะการย้ายจากสังคมชนบทเข้ามาสู่สังคม
เมืองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ ปัจจุบันการเดินทางหลบหนีข้ามประเทศยังคงเป็นสิ่งที่กระท าได้ง่าย 
เพราะประเทศส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจะมีชายแดนทางบกติดกันหรือติดกับทะเล รัฐบาลจึงต้องเร่งหามาตรการที่จะหยุดหรือลด

                                                           
๖คู่มือแนวทางการศึกษาตามหลักสตูรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจ าปีการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สถาบันวิชาป้องกันประเทศ ๖๔ ถนนวิภาวดดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 
 



๑๖๖๙ 
 

อัตราการย้ายถิ่นฐานและปัญหาแรงงานเถื่อนในปัจจุบันให้ลดน้อยลง ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยตรง
คือ การแฝงตัวมาในลักษณะของจารชน ส่วนปัญหาความม่ันคงทางอ้อมคือ ปัญหาการน าพาเชื้อโรค ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 
  ๕) ภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมชายแดนได้แก่ กองโจรติดอาวุธเข้ามาปล้น ฆ่า ข่มขืนราษฎรไทย โจรกรรม 
ลักลอบค้าอาวุธสงคราม และการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้งปัญหาการประมง ปัญหาการกระท าอันเป็นโจรสลัด 
ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ และปัญหาการค้าแรงงานผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนและ
สังคมไทยโดยตรง 
  ๖) ภัยคุกคามจากปัญหาผู้ลี้ภัยจากการสู้รบและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน          ผู้ลี้ภัยจากการสู้
รบและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาพักอาศัยและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
ของตน สร้างความหวาดระแวงและน ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  ๗) ภัยคุกคามจากปัญหาเส้นเขตแดนที่ยังไม่มีความชัดเจนทั้งเขตแดนทางบกและทางทะเล ซึ่งจะน ามาสู่การแย่งชิง 
ปกป้องแหล่งผลประโยชน์แห่งชาติ  และการกระท ารุนแรงต่อเรือประมงบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล ก่อให้เกิดการเผชิญหน้า
ทางทหารและอาจลุกลามเป็นปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงได้     หากไม่ได้รับการแก้ไขท่ีเหมาะสมและทันเวลา 
  ๘) ภัยคุกคามจากความยากจน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นเกษตรกรอยู่ในชนบท ท าให้เกิด
ปัญหาความไม่รู้หนังสือ ความยากจน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมไทยโดยตรง 
  ๙) ภัยคุกคามจากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ องค์การนานาชาติ โดยเฉพาะองค์กรอิสระระหว่างประเทศ    องค์กรเอกชน มีการ
เข้ามาด าเนินกิจกรรม เคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธิ์ และไม่ยอมรับการด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล โดยอาจใช้วิธีแทรกแซง 
กดดันให้รัฐบาลด าเนินการตามที่ตนต้องการหรือใช้มาตรการรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 
  ๑๐) ภัยคุกคามจากสาธารณภัยขนาดใหญ่และภัยพิบัติต่างๆคือ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟไหม้ป่า เป็นต้น หรือเป็นอุบัติภัยที่เป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์เอง เช่น อาคารถล่ม 
โรงงานอุตสาหกรรมระเบิด การก่อวินาศกรรม การท าลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ทั้งทางบกและทางทะเล เป็นต้น การ
เกิดสาธารณภัยและอุบัติภัยขนาดใหญ่ในประเทศมีแนวโน้มมากขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมมาตรการป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูให้
ทันเวลาเมื่อเกิดภัยดังกล่าว   
  ๑๑) ภัยคุกคามจากโรคระบาดหรือระบาดวิทยา การเกิดขึ้นของโรคระบาดใหม่ๆ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรค
ซาร์ เป็นต้น โรคใหม่ๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ท าให้คนในชาติอ่อนแอ อายุสั้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
โดยตรง 

จากข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด สรุปได้ว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส าคัญมีจ านวนมาก
รวมแล้วมากกว่า ๒๐ ประเภท หลากหลายมิติและซับซ้อนเพราะภัยคุกคามประเภทหนึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภัยคุกคาม
อีกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท เช่น การก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐาน
ที่ชัดเจนว่ามีการติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายสากล แต่ทราบว่ามีความเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้าม
ชาติ และองค์กรอิสระระหว่างประเทศ สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขยายตัวกว้างขวาง รวดเร็วและ
รุนแรงขึ้นน่าจะมีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
๓. กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
  กระแสโลกาภิวัตน์เป็นยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม (จากคลื่นยุคที่ ๑: เกษตรกรรม  ๒: 
อุตสาหกรรม และ ๓:สารสนเทศ) เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพราะเป็นยุคที่โลกแคบและหลายมิติมี
สภาพไร้พรมแดนทางภูมิศาสตร์ของรัฐ จึงท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๔๒  โลกาภิวัตน์ หมายถึง "การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ 
หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น”กระแสโลกาภิ
วัตน์สามารถส่งผลกระทบไดท้ั้งทางด้านที่เป็นคุณและโทษขึ้นอยู่กับผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99


๑๖๗๐ 
 

   นาย ManfredSteger นักวิชาการชาวออสเตรเลียด้านโลกศึกษา (Global Studies) มหาวิทยาลัย RMIT ออสเตรเลียและ
มหาวิทยาลัยฮาวาย อธิบายความหมายของกระแสโลกาภิวัตน์ในหนังสือเรื่อง “Globalization, a very short introduction”๗ 
ตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๓ โดยรวบรวมค านิยามของกระแสโลกาภิวัตน์จากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกไว้ เช่น 
นาย Anthony Giddens                อดีตผู้อ านวยการ London School of Economics ระบุ ว่า  โลกาภิ วัตน์ เป็ น
กระบวนการที่ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมระดับโลกมีความเข้มข้นขึ้น นาย James Mittleman ศาสตราจารย์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย American University ระบุว่าโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่บีบอัดความสัมพันธ์ทาง
สังคม ทั้งในมิติพ้ืนที่และเวลา ส่วนนาย Steger ให้ค านิยามว่า โลกาภิวัตน์คือความเป็นสากล (Globality)       ในการกล่าวถึง
สภาวะทางสังคมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ส่งผลให้ชายแดนและ
พรมแดนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญน้อยลง อย่างไรก็ดี โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ไม่สม่ าเสมอ ผู้คนที่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ในระดับที่แตกต่างกัน แต่โลกาภิวัตน์ก็เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการแผ่ขยายของความสัมพันธ์ทาง
สังคม ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น ทั้ งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
อุดมการณ์ส่วนสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีดังนี้ 
  ๑) โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจท าให้แนวคิดการค้าเสรีขยายไปทั่วโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลในการก าหนดมาตรการการค้าเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการค้าเสรี นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดบรรษัทข้ามชาติ 
และสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศข้ึนมามีอิทธิพลและบทบาทในการค้าระหว่างประเทศมากข้ึน  
 ๒) โลกาภิวัตน์ทางการเมือง เป็นสภาพที่รัฐชาติสมัยใหม่ (nation state) จะมีบทบาทน้อยลง และมีการเกิดขึ้นของ
สถาบันเหนือรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศจ านวนมาก เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน เป็นต้น แต่รัฐชาติยังคงมีอ านาจในการ
ตัดสินนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการด้านความมั่นคงภายในประเทศ  
 ๓) โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม คือการครอบง าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและอุดมการณ์แบบตะวันตก ซึ่งมี
ผลลัพธ์ ๒ รูปแบบ คือ (๑) การครอบง าวัฒนธรรมเดิม และ (๒) การเน้นย้ าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมเข้มแข็งมากขึ้นและมีปฏิกริยา
ต่อต้านโดยสื่อมวลชนจะมีบทบาทอย่างมากในกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม 

๔) โลกาภิวัตน์ทางสิ่งแวดล้อมประเด็นสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้รับความสนใจอย่างมากในยุคที่ผ่านมา และได้รับ
การยกระดับให้เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ผลกระทบจากการบริโภคจ านวนมากและการเติบโตของประชากรอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จ านวนมากเกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง ภาวะขาดแคลนอาหาร รวมถึงราคาน้ ามัน เป็นต้น ซึ่งประเทศยากจน
เสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   
  ๕) โลกาภิวัตน์ทางอุดมการณ์อุดมการณ์ ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ลัทธิตลาดโลกนิยม สนับสนุนตลาดเสรี (๒) ลัทธิความ
ยุติธรรมโลกนิยม ส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกอย่างเสมอภาค และ (๓) ลัทธิญิฮาดโลกนิยม ต่อต้านทั้งลัทธิตลาดโลกนิยม 
และลัทธิความยุติธรรมโลกนิยม โดยต้องการขับเคลื่อนให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามลุกขึ้นมาปกป้องคุณค่าและความเชื่อของชาว
มุสลิมเพ่ือไมใ่ห้ถูกครอบง าโดยแนวคิดตะวันตก   
  ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องโลกาภิวัตน์นาย Steger เสนอไว้กว้างๆ ให้มีการสร้างระเบียบโลกที่ เป็น
ประชาธิปไตยและมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลโดยไม่ท าลายอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งส าคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษยชาติ 
 
๔. ภัยคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและแนวทางการจัดการของสังคมไทย 

๑) ผลกระทบต่อความม่ันคงของสังคมไทย 

                                                           
๗Manfred Steger.(๒๕๕๓).โลกาภิวัตน์. แปลจาก Globalization โดย วรพจน์ กิจรุ่งเรือง  ส านักพิมพ์ Open World,  ตุลาคม 

๒๕๕๓ 
 



๑๖๗๑ 
 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละประเทศแต่ละสังคม ไม่เหมือนกันเนื่องจากสภาพการณ์
แวดล้อมและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ในที่นี้จะขอเน้นเฉพาะความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) และความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security) ของไทยเป็นหลัก เพราะเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมไทยโดยตรง และขอ
น าเสนอข้อมูลความหมายของค าว่าความมั่นคงของชาติที่น่าสนใจเพ่ิมเติมดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสในการอธิบายความหมายของความมั่นคงแห่งชาติไว้
ชัดเจนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์                    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ว่า 
“ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินกับประชาชนและผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อ านวยประโยชน์สุข ความ
มั่นคง ร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นเป็นชาติได้ ความมั่นคงจึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้
ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจ าเป็นจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญด้วย”๘ 

ส่วนเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) จากรายงานการพัฒนามนุษย์ปี ๒๕๔๒ ของ UNDP๙ อ้างว่า จาก
วิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียในปี ๒๕๔๒ ส่งผลกระทบไปทั่วโลกท าให้ประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาต้องเผชิญกับความไม่
มั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ๗ ประเภท ประกอบด้วย ๑) ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ๒) ความไม่มั่นคงทางอาชีพและ
รายได้ ๓) ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ ๔) ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม ๕) ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล เช่น การเผชิญกับ
อาชญากรรม การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ ๖) ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ๗) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและชุมชน 
ได้แก่ เกิดความตึงเครียดทางสังคม เช่น สงครามกลางเมืองอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความไม่สงบ
ในชุมชน 
  ส าหรับสังคมไทยจากเอกสารความม่ันคงของมนุษย์ประเทศไทยปี ๒๕๕๕ หมายถึงเรื่องของคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงและภัยคุกคามซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ก าหนดนโยบายเรื่องความ
มั่นคงของมนุษย์ไว้ ๑๒ ด้าน๑๐ ได้แก่ ๑) ด้านที่อยู่อาศัย  ๒) ด้านสุขภาพ ๓) ด้านอาหาร ๔) ด้านการศึกษา ๕) ด้านการมีงาน
ท าและมีรายได้ ๖) ด้านครอบครัว ๗) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ๘) ด้านมิติศาสนาและวัฒนธรรม  ๙) ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๐) ด้านสิทธิและความเป็นธรรม ๑๑) ด้านการเมือง และ ๑๒) ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ
พลังงาน 

 
 
 
๒) แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระดับโลกในศตวรรษที่ 

๒๑ 
นาย Christ Abbott นาย Paul Rogers และนาย John Sloboda นักวิชาการจาก Oxford Research Group 

สหราชอาณาจักร จัดท าเอกสารวิชาการเรื่อง “Global Responses to Global Threats, Sustainable Security for the 
21st Century” เผยแพร่เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑๑๑ ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน (interconnected) และส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร้พรมแดน (borderless) โดยระบุว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่มี
หลากหลายประเภท ส่งผลกระทบต่อกัน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ที่ควรร่วมมือกันรับมือและ
แก้ไขปัญหา ภัยคุกคามต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีความมั่นคงแบบยั่งยืน (sustainable security) แทนที่การใช้กระบวนทัศน์การ
ควบคุม (control paradigm) ของสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจน การกีดกันสิทธิทางการเมือง
และเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันให้ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมีบทบาทมากขึ้น     

                                                           
๘เอกสาร วปอ.เลขหมาย ๐๐๘, (๒๕๕๒) หน้า ๑-๑๑  
๙มติชนรายสัปดาห,์ (๒๕๔๗)ฉบับท่ี๓๗ 
๑๐ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, (๒๕๕๕),  เอกสารความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยปี ๒๕๕๕, 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๑๑Christ Abbott ,Paul Rogers และ John Sloboda. เอกสารประกอบการบรรยาย มิถุนายน ๒๕๔๙ : แนวทางการรับมือภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ของโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ 



๑๖๗๒ 
 

  นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวจ าแนกปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มี ๔ ประเภทพร้อมเสนอแนวทางการจัดการ
รับมือด้านต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) ภัยคุกคามที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนที่
ประสบภัยแล้ง หรือประสบภัยพิบัติที่ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เป็นต้น ในระยะยาว ปัญหานี้จะท าให้เกิดวิกฤตผู้อพยพ 
และเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ร้ายแรงมากกว่าการก่อการร้าย ทั้งนี้ นักวิชาการกลุ่ม
นาย Abbott เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไว้โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งส่งเสริมการ
รณรงค์ประหยัดพลังงานเพ่ือชะลอปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และคัดค้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่เสถียร รวมทั้งอาจถูกน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ 
  ๒) ภัยคุกคามที่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ (Competition over resources) โดยเฉพาะการแย่งชิงน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศก าลังพัฒนาน าไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม และการท าสงคราม
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับคู่ขัดแย้งในตะวันออกกลางท าให้เกิดภาวะขาดแคลนและแย่งชิงน้ ามันเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่น่า
วิตกกังวล นอกจากนี้ การแย่งชิงแหล่งน้ ามันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน นักวิชาการกลุ่ม
นาย Abbott เสนอแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวด้วยการรณรงค์ ให้ลดการบริโภคน้ ามันทั่วโลก และใช้พลังงาน
ทดแทน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการท าข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศต่างๆ ร่วมกัน  
  ๓) ภัยคุกคามที่ เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง  (Marginalization of the 
majority world) ความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดจากความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความ
แตกต่างทางสังคมดังกล่าวได้รับแรงกระตุ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้เกิดการแยกตัวเป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้เห็นต่าง 
ตลอดจนท าให้เกิดกลุ่มหัวรุนแรงที่ไม่พอใจฐานะทางสังคมของตนเอง ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนหรือเห็นอกเห็นใจกลุ่ม
ก่อการร้ายหรือกลุ่มหัวรุนแรงได้ง่าย นักวิชาการกลุ่มนาย Abbott เสนอให้ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญมากขึ้นกับการแก้ไข
ปัญหาความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic divisions) โดยเฉพาะลดความยากจน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียม และปฏิรูปนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้เ อ้ือต่อความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจ 
  ทั้งนี้ นักวิชาการกลุ่มนาย Abbott จัดให้ภัยคุกคามที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้ายสากล 
(Political violence and international terrorism) อยู่ในหมวดเดียวกันกับภัยคุกคามที่เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เนื่องจากเชื่อว่า กลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่างๆ คือกลุ่มคนที่ ไม่พอใจการบริการจัดการของรัฐบาล และเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับ
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเชื่อว่า การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม การเจรจาทางการเมือง การลดความ
ยากจน และการแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนจะช่วยให้สามารถรับมือกับการขยายตัวของการก่อการร้าย
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าการเจรจากับกลุ่มก่อการร้ายเมื่อมีโอกาสจะช่วยแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการเผชิญหน้ากันด้วยการ
สู้รบ       หรือท าสงคราม 
  ๔) ภัยคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาและสะสมอาวุธ (Global militarization) ประเทศมหาอ านาจและประเทศที่ มี
ศักยภาพด้านการทหารสูงยังคงแข่งขันพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพสูง อาวุธนิวเคลียร์และขยายอิทธิพลด้านการทหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอ านาจด้านการทหารอันดับ ๑ ของโลก และขยายบทบาทด้านการทหารอย่างแข็งกร้าวหลัง
เหตุการณ์ ๙/๑๑ เพ่ือท าสงครามต่อต้านการก่อการร้าย นักวิชาการกลุ่มนาย Abbott วิตกกังวลกับการแพร่กระจายของอาวุธ
ชีวภาพ อาวุธเลเซอร์ ซึ่งมีอานุภาพท าลายล้างสูงจึงเสนอแนวทางรับมือด้วยการให้ประเทศต่างๆ ท าข้อตกลงลดอาวุธ โดยเฉพาะ
ประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์ต้องมีแผนการที่ชัดเจนในการยุติการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และเพ่ิมความร่วมมือด้าน
การทหารและความม่ันคงมากข้ึนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของโลกในระยะยาว  



๑๖๗๓ 
 

แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระดับภูมิภาคอาเซียนมีการด าเนินการแล้วเช่นเดียวกัน ภายใต้กรอบ
ของ ASEAN Regionl Forum (ARF)๑๒ โดยARF มีการประชุมร่วมกันทางด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันก าหนด
แนวทางในการด าเนินการไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมมาตรการไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures-CBMs)  
๒) การทูตเชิงป้องกัน (Oreventive Diplomacy-PD) และ ๓) แนวทางการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Approaches to 
Conflic) ทั้งนี้มาตรการระดับ ๑) และ ๒) มีการด าเนินการคืบหน้าไปแล้วตามล าดับ  

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการในระดับรัฐบาลของไทยมีนโยบายที่เป็นแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการไว้ สรุป
ไดดั้งนี้ 
  ๑) สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานรับผิดชอบในระยะยาว ๗ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๔๑๓ ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านความมั่นคงของสังคมไทย ๑๖ ประเด็น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเช่นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง ความสมานฉันท์
ในชาติและการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปเช่น 
การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
  ๒) ทางด้านความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมไทยรัฐบาลปัจจุบัน (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ก าหนด
นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของการน้อมน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญควบคู่กับ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ที่เน้น
ความพอดี พอสมควร มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันมาเป็นเครื่องมือและแนวคิดในการด าเนินการ ๑๑ ด้าน เช่น การปกป้องเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเป็นต้น 
  ๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักถึงสถานการณ์ของสังคมไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ดี เช่น มีการเคลื่อนย้ายทุน แรงงานและประชากรอย่างเสรี มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค
ของโลกอย่างกว้างขวาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกที่เกิดขึ้น ปัญหาสิทธิมนุษยชน ภาวะโลกร้อน ตลอดจนวิกฤตความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญมากขึ้น  โดยก าหนดนโยบายเร่งด่วนป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ขับเคลื่อนตามหลักการมาตรฐานสากล ๕ P ได้แก่ ด้านการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย 
(Prosecution) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ด้านการป้องกัน (Prevention) ด้านนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ (Policy and Mechanism) และด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Partnership) 
กับนโยบายทั่วไป เช่น การพัฒนาคนทุกช่วงชีวิต (ปฐมวัย-ผู้สูงอายุ)  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culteral Community: ASCC) รวมทั้งการ
ปฏิรูปและพัฒนาที่ส าคัญ เช่น การปรับปรุงกระบวนการท างานให้การบริการประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
๕. สรุป 
 ๑) หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐชื่อสหพันธรัฐรัสเซีย 
(Russian Federation) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ นักวิชาการและนักการทหารหลายคนถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญคือ
เป็นยุคที่สงครามเย็นยุติลงและฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าในการจัดระเบียบโลกเพียงฝ่ายเดียว (unipolar) ภัยคุกคามทางด้าน
การทหารในรูปแบบเดิมอ่อนตัวลง ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในยุคที่เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ (ICT) และการ

                                                           
๑๒กองอาเซียน ๑ กรมอาเซียน, (๒๕๕๕), รายงานของไทยเกี่ยวกับมมุมองความมั่นคงในภูมิภาคประจ าปี ๒๕๕๕, กระทรวงการ

ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๕. 
๑๓ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, (๒๕๕๗) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔, ๒๕๕๗ 



๑๖๗๔ 
 

คมนาคมมีการพัฒนาเร็วมากท าให้โลกแคบและสังคมมีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น ประกอบกับค่านิยมของสังคมตามแนวคิด
แบบตะวันตกภายใต้การชี้น าของสหรัฐอเมริกา เช่น กระแสประชาธิปไตย กระแสสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและการค้าเสรีใน
ระบบทุนนิยม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกรุนแรงขึ้นจึงเกิดภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ (non- traditional threat) ทีม่ีความซับซอ้นและหลากหลายมิติ  
  ๒) ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional threat) กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non- traditional threat)     มีความแตกต่าง
กันในประเด็นส าคัญคือภัยคุกคามรูปแบบเดิมเป็นสงครามทางด้านการทหารที่เกิดจากความขัดแย้งระดับรัฐกับรัฐ เช่น สงคราม
ตามแบบ (Conventional War) ส่วนภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีทั้งสงครามทางด้านการทหารที่มีอาวุธที่ทันสมัยขึ้น และภัย
คุกคามด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ส าคัญ
คือไม่มีขอบเขตพรมแดนของรัฐที่สามารถควบคุมได้เหมือนกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมเพราะความก้าวหน้าในยุคของโลกาภิวัตน์ 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีนักวิชาการคนใดก าหนดค านิยามและตัวบ่งชี้เรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ชัดเจนว่า มีขอบเขตอย่างไร 
แต่อาจพิจารณาตามบริบทของข้อมูลนี้สรุปได้ว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่คืออันตรายที่มีผลกระทบต่อความสงบสุข สันติภาพและการ
พัฒนาของมนุษย์ชาติหรือที่เรียกว่าความมั่นคงแห่งชาติ (National Security) ในเกือบทุกมิติที่เกิดขึ้นหลังยุคสงครามเย็น 
 

สรุป แผนภูมิเปรียบเทียบภัยคุกคามรูปแบบเดิมกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗๕ 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นได้ว่า มีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non - traditional threat) ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกและ
สังคมไทยในปัจจุบันจ านวนมากกว่า ๒๐ ประเภท และหลายประเภทมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงสนับสนุนเกื้อกูลกัน ภัยคุกคาม 
(Threat) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ต่างเป็นอันตรายต่อความมั่นคง (Security) และสภาพของสองสิ่งนี้มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันในเชิงแปรผกผัน กล่าวคือ ถ้าสังคมใดถ้มีความมั่นคงมาก ภัยคุกคามจะมีน้อย แต่ถ้าสังคมใดมีความมั่นคงน้อย ภัยคุกคามจะ
มีมาก และภัยคุกคามกับความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ของ
ตัวแสดงที่เก่ียวข้องแตกต่างกัน 
 ๓) การด าเนินการของภาครัฐ รัฐบาลไทยตระหนักถึงภัยคุกคามและความมั่นคงดี โดยมีร่วมมือกับต่างประเทศทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาคและทวิภาคี เพ่ือเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางด้านความม่ันคง ส าหรับภายในประเทศ 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและภัยคุกคามซึ่งมี ๑๖ ประเด็นนโยบาย เช่น ด้าน
การสร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของทุกภาคส่วน    ด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการ
ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ  ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์ โดยปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนและด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Implementation)   
  ในการนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยส่วนรวมและให้บทความนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทยได้จริง 
โดยเฉพาะในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งเตือนให้สังคมได้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมไทย 
และตื่นตัวให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการด าเนินการเพ่ือรักษาความมั่นคงของสังคมไทยให้ปลอดภัยแบบยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
  อาเซียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม องค์กร และประเทศ 
ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่
กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมโลก                  โดยให้ความส าคัญความปลอดภัยทางการเมืองและภัย
คุกคาม อันเป็นภัยที่ทุกภูมิภาคและทุกประเทศก าลังเผชิญพร้อมกัน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุน การส่งออก     และแลกเปลี่ยนบุคลากร นวัตกรรม และแรงงานข้ามชาติ ที่ถือว่าเป็นความแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม       ซึ่งก าลังหลั่งไหลไปสู่วัฒนธรรมหนึ่งด้วยความจ าเป็นตามศักยภาพบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ประเทศสมาชิก
ต้องการเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นภายในประเทศ  
 
ค าส าคัญ : อาเซียน, ความสัมพันธ, กระแสนิยม, ประเทศสมัยใหม 
 

Abstract 
 

  ASEAN  is an international relationship of countries at the regional level thus has emphasized 
between people,  societies, organizations, as well as countries which it has been born and crossed the 
border of a political group society  that concerned  the international cooperation and conflictions that 
disturbed peaceful co-existence in the world society by giving an importance on political safety and risks 
which all regions and all countries are facing together. ASEAN is a part of an economic security to promote 
investments, exportations, exchange personnel, innovations and migrant workers. These were recognized as 
a distribution of culture from one to another by people potential which is a crucial factor for member 
countries that require to response to the need of her country necessary. 
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๑. บทน า 
  อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ 
ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบด้วยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน 
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(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่ งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรี
ต่างประเทศไทย)  ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม         (เป็นสมาชิกเมื่อ ๘ 
ม.ค.๒๕๒๗) เวียดนาม (วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๓๘) สปป.ลาว พม่า (วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐) และ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด 
(วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๒) ท าให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการ
บริหาร เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม และเพ่ือส่งเ สริมความร่วมมือ
อาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ๑ 
  ไทยได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดให้รัฐสมาชิกให้ความคุ้ม
กันและเอกสิทธิ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่อาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของส านักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวร
ประจ าอาเซียนของรัฐสมาชิก เจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาเซียน โดยอาเซียน
จะต้องจัดท าความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์  และความคุ้มกันของอาเซียนในรูปแบบของความตกลงแยกต่างหาก เพ่ือก าหนด
รายละเอียดของการให้ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ดังกล่าว ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้รัฐสภาพิจารณา กรอบการ
เจรจาประเด็นด้านกฎหมายภายใต้กฎบัตรอาเซียน ซึ่งรวมถึงการจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ
อาเซียน และเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๒ รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาดังกล่าว จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
จึงได้ร่วมเจรจาจัดท าร่างความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๒ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลง ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ ๑๕ ที่กรุงเทพฯ                  เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒ โดยความตกลงดังกล่าว พร้อมค าแปลภาษาไทยอย่าง
ไม่เป็นทางการ ดังปรากฏข้างล่าง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการเกี่ยวกับการออก พรบ. เพ่ืออนุวัติ
การความตกลงฯ ก่อนให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าว๒ 
  บทความนี้ต้องการน าเสนอความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่แบบเครือข่าย ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ าเป็นและจ ายอมต้อง
อาศัยซึ่งกันและกันในการพึงพาประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความมั่งคง สินค้า บริการ  สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง โดยมีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของสมาชิกภายในประเทศ       ที่ต้องการความมั่นปลอดภัยรอบด้านต่อการด าเนิน
ชีวิตภายใต้ทศวรรษที่ ๒๑  
 
๒. สังคมอาเซียน 
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน 
(ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพ้ืนที่ราว ๔,๔๓๕,๖๑๘ 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว ๖๒๕ ล้านคน     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว ๑.๘ ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นล าดับที่ ๙ ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจาก
สมาคมอาสา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐        ได้มี
การลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ อาเซียนได้ถือก าเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น ๕ ประเทศ               โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความร่วมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษา
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพ่ิมขึ้น               จนมี ๑๐ ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งท าให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่
                                           

๑ ดนัย ไชยโยธา. อาเซียนศึกษา. (กรุงเทพฯ : โอเดียนนสโตร์, ๒๕๕๗), หน้า ๗๕-๗๗. 
๒ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. การจัดท าความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน.  (อาเซียน) 

http://www.mfa.go.th ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓   และก าลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้าน
การเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 
  ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท า
ให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด  การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ  อีกท้ังยัง
มีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  และใน
เวทีระหว่างประเทศ ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้
ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ ๒” (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งก าหนดให้มีการสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก ดังนี้  
    ๒.๑ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)  
  อาเซียนมุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี          มีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงรอบด้าน เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน อาเซียนได้ตกลงที่จะให้ประชาคมการเมืองและความม่ันคง มี
เป้าหมายส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
       (๑) ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A rules-based Community of 
shared values and norms) ซึ่งมี ๒ หลักการที่ต้องยึดมั่นควบคู่กันไป กล่าวคือการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการ
ส่งเสริมค่านิยมของประชาชน (Community values) 
       (๒) ประชาคมที่ท าให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสุขมีความแข็งแรง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
เพ่ื อ แก้ ไขปั ญ ห าความมั่ น ค งที่ ค รอบ คลุ ม ใน ทุ กมิ ติ  (A cohesive, peaceful and resilient region with shared 
responsibility for comprehensive security) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมให้อาเซียนพ่ึงพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้น
ในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค 
       (๓) ประชาคมที่ท าให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวกันและลักษณะพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันมากยิ่ งขึ้น  (A dynamic and outward looking region in an increasingly integrated and interdependent 
world) ซึ่งสะท้อนถึงการที่อาเซียนยอมรับว่าไม่ควรมุ่งเพียงเรื่องภายใน แต่เน้นการสร้างหุ้นส่วนกับโลกภายนอกให้ บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน๔ 
  ๒.๒ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  
  อาเซียนมุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้น
ภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน  ASEAN Summit ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่ได้เห็นชอบให้
อาเซียนก าหนดทิศทาง ได้มีการด าเนินงาน     ที่แน่ชัดเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
ส าหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก าหนดให้ ส าเร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เป้าหมายส าคัญของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มี ๔ ด้าน ดังนี้ 
     ๑) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุน อย่างเสรี ส่วนนี้ จริงๆ เป็นการด าเนินตามพันธกรณีท่ีได้ตกลงและด าเนินการมากันอยู่แล้ว ทั้ง 
                 (๒.๑) AFTA (ASEAN Free Trade Area)  เริ่มปี  ๒๕๓๕ (๑๙๙๒) 
                 (๒.๒) AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ลงนามปี 
๒๕๓๘ (๑๙๙๕) ได้เจรจาเปิดเสรีเป็นรอบๆ เจรจาไปแล้ว ๕ รอบ 
                 (๒.๓) AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ  ลงนามและมีผลตั้งแต่ ๒๕๔๑  
(๑๙๙๘) 

                                           
๓ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. (ออนไลน์) https://th.wikipedia.org/wiki/ ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔ ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์. ประเทศไทยกับอาเซียน. (กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์ ส านัก

นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 



๑๖๗๙ 

              ๒) สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region)             ให้ ความส าคัญกับ
ประเด็นด้านนโยบาย ที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา, พัฒนาโครงการสร้าง
พ้ืนฐาน ร่วมกันด าเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกัน 
              ๓) สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development)สนับสนุนการพัฒนา 
SMES และสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่มีอยู่แล้ว 
              ๔) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully  Integrated  into  Global Economy)๕ 
  ๒.๓ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอันเป็นความร่วมมือในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม หรืออาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็น “ความร่วมมือเฉพาะด้าน” กล่าวคือ เป็นความร่วมมือในด้านอ่ืนๆที่ไม่ใช่ด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ประชาคมนี้จะให้ความส าคัญกับประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งคือสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน อาทิ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชนใน
การเป็นพลเมืองอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละประเทศอาเซียน รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity) เองด้วย อีกทั้งยังให้
ความส าคัญกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
    ๑) เป้าหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้มีเป้าหมายในการด าเนินการ ๕ ประการ ได้แก่ 
       (๑) ท าให้ประชาคมอาเซียน นั้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่มีความรับผิดชอบ      มีความเอ้ืออาทร
ต่อกัน ซึ่งจะน ามาสู่ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาค 
      (๒) ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนั้นดีขึ้น เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อตัวประชาชนเองและ
สิ่งแวดล้อม 
      (๓) เน้นการส่งเสริมและคุ้มครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม การเคารพในสิทธิเสรีภาพขึ้น
พ้ืนฐาน ความเท่าเทียมกันทางเพศ อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์และสังคม 
      (๔) เน้นความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ของประชาชนชาติต่างๆในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยได้เน้นถึงการให้คุณค่าร่วมกัน รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน 
      (๕) เน้นการลดช่องว่างทางสังคมของประชาชนในอาเซียน โดยให้มีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 
  ๒) โครงสร้างของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
  แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blue print) ก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญ ๖ ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงในเรื่องการศึกษาได้อย่างเสมอภาค รวมถึง
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้กับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาชาอาชีพ          ทั้งเอกชนและราชการและส่งเสริม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วย 
      ๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม : เน้นที่การท าให้ประชากรอาเซียนนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดย
การก าจัดปัญหาด้านความยากจน ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันจากภัยต่างๆ รวมทั้งยัง
ส่งเสริมในด้านสุขภาพ และการป้องกันเรื่องภัยพิบัติด้วย 
      ๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม : เป็นการให้พลเมืองอาเซียนมีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
คุ้มครองในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิของผู้ด้อยโอกาส สิทธิของแรงงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคมมากข้ึน 
      ๔) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม : เน้นการสร้างและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของประชาชน โดยให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการช่วยกันป้องกันและขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางทะเล เป็นต้น 
      ๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ให้ความส าคัญกับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนในภู มิภาค โดยเน้น
ความรู้สึกร่วมทางด้าน วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
      ๖) การลดช่องว่างการพัฒนา : ประเทศในอาเซียนนั้นเน้นรูปแบบของ ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเกษตร 
ประมง อุตสาหกรรม และการพัฒนา ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค๖ 
                                           

๕ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร. (ออนไลน์ )  http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=๒๕๙ ค้นวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=259


๑๖๘๐ 

              
๓. เครือข่ายระหว่างประเทศทางรอดสมัยใหม่ 
  ๓.๑ เครือข่ายระหว่างประเทศสมัยใหม่ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relations) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขต
พรมแดนของรัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก      เป็นแขนงหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ 
เป็นหลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ๗ ในปัจจุบันการเศรษฐกิจได้เข้ามีบทบาทในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก 
เพราะประเทศที่มีสถานะทางการเศรษฐกิจดี ย่อมจะสามารถมีอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืนได้ เพราะบรรดาประเทศต่างๆ ในโลกนี้ 
บางประเทศก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งใช้น้ ามันเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโ ยบาย
ต่างประเทศ นอกจากนั้น ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยังได้ใช้พลังอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการก าหนด
นโยบายต่างประเทศ โดยวิธีการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบของการ
ให้เปล่า การให้กู้ในระยะยาวและคิดดอกเบี้ยต่ า และได้ขอใช้หรือขอเช่าฐานทัพที่ส าคัญของประเทศนั้นเป็นสิ่งตอบแทน ในบาง
กรณีประเทศที่มีพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศเหล่านั้นเป็นพรรคพวกของตนหรือสนับสนุนตนในการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐดังที่
กล่าวข้างต้นนั้น อาจมีลักษณะแตกต่างกัน๙ ดังนี้ 
      ๑. ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกระท าอย่างเป็นทางการ
โดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่นการประชุมสุดยอด การด าเนินการทางการฑูต การแถลงการณ์ประท้วง การยื่น
ประท้วงต่อองค์การสหประชาชาติ หรืออาจเป็นการกระท าไม่เป็นทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระท าจารกรรม การโจมตี
ประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กระท าการในนามของรัฐ เป็นต้น 
      ๒. ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือหรือขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น หากไม่ร่วมมือก็ขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง เช่น สงคราม การแทรกแซงบ่อนท าลาย การขยายจักรวรรดิ นิยม การผนวกดินแดนของอีก
ประเทศหนึ่ง ส่วนความร่วมมือ ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์ทางการฑูต การร่วมเป็นพันธมิตร การให้ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ต่าง ๆ นี้อาจมีลักษณะผสมผสานกันได้ 
เช่น บางครั้งรุนแรง บางครั้งนุ่มนวล บางครั้งเป็นทางการ บางครั้งกึ่งทางการ หรือบางครั้งร่วมมือในเรื่องหนึ่งแต่ขัดแย้งในอีก
เรื่องหนึ่ง เป็นต้น 
  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีขอบเขตที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศพันธมิตรด้าน
อ่ืน ดังนี้ 
      ๑. ความสัมพันธ์ทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมข้ามพรมแดนเพ่ือมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจน
การตัดสินใจขององค์การหรือรัฐบางต่างประเทศ เช่น การด าเนินการทางการฑูต การทหาร การแสวงหาพันธมิตร การ
แทรกแซงบ่อนท าลายประเทศอ่ืน การใช้ก าลังบีบบังคับ การก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศ เป็นต้น  
      ๒. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านบริการหรือวัตถุเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการอุปโภคของผู้แลกเปลี่ยน เช่น การซื้อขายสินค้า การให้ทุนกู้ยืม            การธนาคาร เป็นต้น 
      ๓. ความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามขอบเขตพรมแดนของรัฐ เช่น การส่งฑูต
วัฒนธรรมหรือคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในประเทศต่างๆ การเผยแพร่ศาสนาโดยตัวแทนทางศาสนาของประเทศอ่ืน การเผยแพร่
ศิลปะของประเทศหนึ่งในประเทศอ่ืน เป็นต้น 
      ๔. ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย เมื่อมีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ข้ามเขตพรมแดนของรัฐมากขึ้น เพ่ือให้กิจกรรม
ดังกล่าวด าเนินไปโดยเรียบร้อยและมีระเบียบแบบแผน ประเทศต่างๆ จึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่แต่

                                                                                                                                                        
๖ พัชร์ นิยมศิลป. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. (ออนไลน์)  http://wiki.kpi.ac.th ค้นวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗ มณีรตัน์ รัตนมณี. ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ. (กรุงเทพฯ : ไทนวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หน้า ๓. 
๘  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (ออนไลน์)  http://www.satit.up.ac.th ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (ออนไลน์) http://megaclever.blogspot.com ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

http://wiki.kpi.ac.th/
http://www.satit.up.ac.th/
http://megaclever.blogspot.com/
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ละประเทศพึงยึดถือปฏิบัติในด้านต่างๆ ขึ้น กฎเกณฑ์หรือระเบียบนี้อาจปรากฏในรูปข้อตกลงลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีชื่อเรียก
ต่างๆ กัน เป็นต้นว่า สนธิสัญญา อนุสัญญา กติกาสัญญา กฎบัตร ความตกลง ฯลฯ  
      ๕. ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ประเภทนี้มุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และ
ความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น มีการร่วมมือกันค้นคว้าทดลองและวิจัยในบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา 
การร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศ เพ่ือก าจัดโรคภัยไข้เจ็บส าคัญ เช่น โรคมะเร็ง การร่ วมมือกันส่งเสริม
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลระหว่างประเทศ จัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เป็นต้น  
  ๓.๒ เครือข่ายสังคมไทยในอาเซียน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้อ านาจจัดการของกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) 
ทั้งนี้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค    โดยได้พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ซึ่งได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการต่างประเทศประจ าปี ความร่วมมือใน
ภูมิภาคก าลังก้าวไปข้างหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การธนาคาร การเมืองและวัฒนธรรม ในปี ๒๕๔๖ ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทย ปัจจุบันรับต าแหน่งเลขาธิการใหญ่การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในปี ๒๕๔๘ ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าเอเชีย
ตะวันออกเป็นครั้งแรก ประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศ เมื่อติมอร์ -เลสเต ได้รับเอกราช
จากอินโดนีเซีย เป็นครั้งแรกประเทศไทยในประวัติศาสตร์ ได้ส่งกองก าลังเพ่ือความพยายามรักษาสันติภาพนานาชาติ และเพ่ือ
ความพยายามในการเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้ยื่นมือออกไปยังองค์การระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ อย่างเช่น 
องค์การนานารัฐอเมริกัน (OAS) และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) ประเทศไทยยังได้ส่งทหารเข้า
ร่วมในความพยายามฟ้ืนฟูประเทศอัฟกานิสถานและอิรักอีกด้วย๑๐ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๕ ประเทศ ผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน
และได้มีบทบาทเข้มแข็งเสมอมาในการผลักดันให้สมาคมอาเซียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขและสภาพการณ์ของความเป็นจริงและข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจการเมืองที่ปรากฏทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก๑๑ ดังนี้ 
      ๑. ด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยได้เสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika หรือ                 กลุ่มผู้ประสานงาน
ของอาเซียน เป็นข้อเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงมะนิลา เมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นกลไกเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียน
สามารถแก้ไขและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ และ
ในเรื่องที่อาเซียนมีความห่วงกังวลร่วมกันว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กลุ่มผู้
ประสานงานอาเซียนจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการที่ส าคัญของอาเซียน คือ หลักฉันทามติ และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
      ๒. ด้านเศรษฐกิจ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปี ๒๕๓๕ เพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน อันจะช่วยส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ต่อมา อาเซียนได้ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบและมีทิศทางชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน หรือ ASEAN 
Investment Area (AIA) ในปี ๒๕๔๑ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรี การ
ท่องเที่ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ ง โดยไทยได้เสนอให้จัดท าความตกลงว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน 
      ๓. ด้านสังคมและความร่วมมือเฉพาะด้าน ไทยเล็งเห็นความส าคัญของความร่วมมือด้านสังคมเพ่ือสันติสุขใน
ภูมิภาค จึงสนับสนุนให้อาเซียนกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ การก่อการร้าย การค้าอาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นกลไก ลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการรวมกันของประเทศสมาชิก
อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไทยผลักดันให้อาเซียนมีมติรับรองการจัดให้มีปีแห่งการปลูกจิตส านึกในการต่อต้านยาเสพติดใน
อาเซียน ระหว่างปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ และสนับสนุนให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๗ รับรองปฏิญญาว่าด้วยเชื้อ HIV เนื่องจาก
ไทยสูญเสียทรัพยากรจ านวนมากในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ ไทยจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค 

                                           
๑๐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย. (ออนไลน์) https://th.wikipedia.org ค้นวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑ บทบาทไทยในอาเซียน. (ออนไลน์)  jeinvspong.wordpress.com ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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      ๓. ด้านความร่วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน ไทยมีบทบาทสนับสนุนให้อาเซียนมีความร่วมมือกับประเทศ
ภายนอกอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนดังปรากฏในรูปของความร่วมมืออาเซียน+๓ (ASEAN plus ๓) คือ 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้ง ได้ท าการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของ
ประเทศคู่เจรจากับอีก ๙ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย 
และรัสเซีย และมีความร่วมมือกับหนึ่งกลุ่มประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
 
๔. ความสัมพันธระหว่างอาเซียนกับกระแสนิยมสมัยใหม 
  ภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลก
จ าเป็นต้องแสวงหาภาคีความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือพึงพาระดับประเทศ อาเซียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศอ่ืนๆ เพ่ือความมั่งคงปลอดภัย ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้  
  ๔.๑ ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป๑๒  
       ๑. ความเป็นมาของความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป 
           ๑.๑ สหภาพยุโรป (European Union – EU) เริ่มต้นความสัมพันธ์กับอาเซียนตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) 
และได้เป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน- EU โดยมีวาระ ๓ ปี (สิงหาคม ๒๕๕๘-กลางปี ๒๕๖๑) 
          ๑.๒ ปัจจุบัน ความสัมพันธ์อาเซียน-EU อยู่ในระดับ “หุ้นส่วนที่เพ่ิมพูน” (enhanced partnership) โดยการ
ด าเนินความสัมพันธ์อาเซียน- EU เป็นไปตามเอกสาร Nuremberg Declaration onan EU-ASEAN Enhanced Partnership 
(ค.ศ. ๒๐๐๗) และมี Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership 
(ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๗) เป็นแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ EU โดยครอบคลุมความร่วมมือที่จะสนับสนุน
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก ได้แก่การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการท างานของสถาบันต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการฉบับใหม่วาระ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ เพ่ือรับรองภายในปี ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) 
          ๑.๓ EU ได้แสดงความตั้งใจกระชับความร่วมมือกับอาเซียนในทุกมิติ และยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่หุ้นส่ วน
ทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) พร้อมแสดงท่าทีท่ีชัดเจนที่ต้องการจะเข้าร่วมEast Asia Summit (EAS) และผลักดัน
ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน- EU เป็นประจ า รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเพ่ิมมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของ EU ในเอกสาร Joint Communication-TheEU and ASEAN: a partnership with strategic purpose (พฤษภาคม 
๒๕๕๘) และ Council Conclusionson EU-ASEAN Relations (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
          ๑.๔ EU มีท่าทีว่าสนใจที่จะรื้อฟ้ืนการเจรจา ASEAN-EU FTA อีกครั้ง เมื่ออาเซียนบรรลุการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ควบคู่ไปกับการเจรจา FTA กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายระงับการ
เจรจา ASEAN-EU FTA ไปเมื่อปี ๒๕๕๒ และ EU ได้หันมาเจรจาเป็นรายประเทศแทนซึ่ง EU ถือว่าเป็น building bloc เพ่ือน 
าไปสู่การจัดท า FTA ในระดับภูมิภาคกับอาเซียนต่อไป ปัจจุบัน EUได้สรุปการเจรจา FTA กับสิงคโปร์แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๕๕ กับเวียดนามเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับมาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
      ๒. การรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน- EU 
          ๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับ EU (PMC+๑) ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ไทยได้รับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–EU อย่างเป็นทางการ โดยมีระยะเวลา ๓ ปี (เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘-กลางปี ๒๕๖๑) 
          ๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไทยได้จัดการประชุม Coordinating Meeting ระหว่างอาเซียน-EU ที่
กรุงเทพฯ เพ่ือหารือเกี่ยวกับการทบทวนความสัมพันธ์อาเซียน- EU และพิจารณาแนวทางการจัดท าร่างแผนงาน (Roadmap) 
ของการด าเนินความสัมพันธ์อาเซียน- EU เพ่ือยกระดับไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์(strategic partnership) ต่อไป 
          ๒.๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในช่วงการประชุม ASEM FMM ครั้งที่ ๑๒               ที่ลักเซมเบิร์ก 
นายดอนปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการประเทศต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหารือกับนางเฟเดอรีกา 
โมเกรินิ (Federica Mogherini) ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความม่ันคง และรองประธาน
คณ ะกรรม าธิ ก ารยุ โรป  (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice 
                                           

๑๒ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน.  ข้อมูลภูมหิลังความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป.    (กรุงเทพฯ : 
กรมอาเซียน, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๓. 
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President of the European Commission – HR/VP) หรือเทียบเท่ารัฐมนตรีต่างประเทศ EU โดยเนื้อหาการหารือ ได้แก่ 
การด าเนินการต่อไปเพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน- EU ไทยได้เน้นย้ าว่า การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทั้งสอง
ฝ่ายต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ของกันและกันฉันท์มิตร ไม่เพียงแต่เน้นการเพ่ิมพูนด้านการค้าการลงทุนเ พียงอย่างเดียว 
ส่วนฝ่าย EU เน้นการให้ความส าคัญมากขึ้นต่ออาเซียนผ่านการสนับสนุนโครงการต่างๆ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต EU ประจ า
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และความร่วมมือด้านความมั่นคงท่ีมีมากข้ึน 
          ๒.๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย
มีโรสลาฟ ไลชัก (Miroslav Lajčák) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปสาธารณรัฐสโลวัก ในฐานะผู้แทน 
EU และประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปวาระระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้เป็นประธานร่วมของ
การประชุม PMC+๑ กับ EU ณ เวียงจันทน์ โดยการประชุม PMC+๑ ครั้งนี้เป็นการปูแนวทางไปสู่การประชุม AEMM ครั้งที่ 
๒๑ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ 
          ๒.๕ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน- EU (ASEAN-EU 
Ministerial Meeting – AEMM) ครั้งที่ ๒๑ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและ
เคารพยิ่งในห้วงการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากแต่ละประเทศ/องค์กรที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหัวหน้าคณะผู้แทนได้เดินทางมาร่วมลงนามในสมุด
ถวายความอาลัยที่กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน ๒๖ คณะ 
   อนึ่ง ในที่ประชุมได้เน้นย้ าความส าคัญของการลดช่องว่างของการระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน การ
ส่งเสริมความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และการเจรจาความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-
สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความท้าทาย
รูปแบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการก่อการร้ายข้ามชาติ การประชุม
ครั้งนี้ได้รับรองเอกสารปฏิญญากรุงเทพฯ Bangkok Declaration on Promoting an ASEAN-EU Global Partnership for 
Shared Strategic Goals ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและสหภาพยุโรป ที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับความสัมพันธ์
ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยไม่เชื่อมโยงกับการเข้าร่วมใน EAS และเน้นย้ าหลักการในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อาทิ การไม่ใช้ก าลัง การเคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่าง การส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
          ๒.๖ ในปี ๒๕๖๐ ไทยและ EU มีก าหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมในกรอบอาเซียน- EU ได้แก่ (๑) การประชุม
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development)        ที่ประเทศไทย (๒) การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน- EU ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทย และ (๓) ASEAN-EU Forum of Strategic 
Thinkersในครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ ที่กรุงบรัสเซลส์ 
  นอกจากนี้ ไทยได้จัดและมีแผนจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-EU       ในปี ๒๕๖๐ ที่เปิด
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและ EU เข้ามามีส่วนร่วมได้ จาก อาทิ งานประชุมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์  ASEAN NEXT ๒๐๑๗ 
(จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระหว่าง วันที่             ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ค่ายเยาวชนอาเซียน-EU ช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาในประเทศอาเซียนและ EU นิทรรศการและสัมมนา
วิชาการท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-EU (ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) รวมถึงจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 
      ๓. ประเด็นที่ไทยต้องการผลักดัน 
          ๓.๑ ส่งเสริมให้ EU เข้าใจถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของอาเซียน เคารพในหลักการส าคัญๆ ของอาเซียน และ
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก      เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงส าหรับการ
ก้าวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
          ๓.๒ ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับ EU ทั้งในมิติของ             (๑) physical 
connectivity และ(๒) institutional connectivity เช่น เรื่องกฎระเบียบที่จะอ านวยต่อการไหลเวียนของสินค้า การลงทุน 
การเงิน การเจรจาความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศแบบครอบคลุมอาเซียน - EU และ   (๓) peopleto-people 
connectivity การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน 
          ๓.๓ ด้านการเมืองและความมั่นคง ผลักดันให้ EU มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค 
โดยแบ่งปันประสบการณ์กับอาเซียนในสาขาที่EU มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การจัดการความขัดแย้งภายในภูมิภาค การรับมือกับ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ การบริหารจัดการชายแดน การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการจัดการด้านภัยพิบัติ การ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
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          ๓.๔ ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ EU ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาเซียนในประเด็นด้าน
การค้าที่ส าคัญ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ความปลอดภัยด้านอาหาร อุตสาหกรรมสี
เขียว ASEAN Single Window และการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือรองรับการเจรจา FTA อาเซียน-EU ในอนาคต 
          ๓.๕ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการด าเนินการภายใต้โครงการ Horizon ๒๐๒๐ ของ EU และการส่งเสริมศักยภาพของอาเซียนในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
  ๔.๒ ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน๑๓ 
      ๑. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 
          ๑.๑ ภูมิหลัง ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายนายเฉียน ฉีเซิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีต่างประเทศ
จีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในฐานะ
แขกของรัฐบาลมาเลเซีย ต่อมา จีนได้รับสถานะคู่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อปี ๒๕๓๙ และยกสถานะขึ้นเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยมีการฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนเมื่อปี 
๒๕๕๖ ในช่วงที่ไทยท าหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน -จีนและครบรอบ ๒๕ ปี ของความสัมพันธ์
อาเซียน-จีนในปี ๒๕๕๙ปัจจุบัน อาเซียนและจีนมีความร่วมมือครอบคลุม ๑๒ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) การพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง             (๕) การลงทุน (๖) 
พลังงาน (๗ ) การขนส่ง (๘) วัฒนธรรม (๙) สาธารณสุข (๑๐) การท่องเที่ยว              (๑๑) สิ่งแวดล้อม และ(๑๒ ) 
อุตสาหกรรม ซึ่งจีนเป็นผู้ผลักดันเพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของจีนในด้านอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ของอาเซียน 
          ๑.๒ กลไกด าเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีนอาเซียนและจีนมีกลไกในการด าเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีนใน
หลายระดับ ได้แก่ (๑) การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในช่วงเดียวกันกับการประชุมสุดยอด
อาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี (๒) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference 
Session with China) (๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน -จีน (ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) (๔) 
กลไกส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะท างาน (SOM และ JWG on DOC) และ(๕) 
กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๑๑ กลไก  
          ๑.๓ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ ๑) จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติ
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(TAC) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗ เมื่อ
เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ที่บาหลี ๒) รัฐบาลชุดใหม่ของจีนภายใต้การน าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความส าคัญกับอาเซียนใน
ล าดับต้นของการด าเนินนโยบายการต่างประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน
ให้รอบด้านและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผ่านการเจรจา
หารือที่เป็นมิตรต่อกันผ่านการพูดคุยที่เสมอภาค และมีความร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน             และ๓) ต่อปัญหาข้อ
พิพ าท ในทะเลจี น ใต้  อาเซี ยน -จี นมี กล ไก  ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the 
Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) แ ล ะ  ASEAN-China Senior 
Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (SOM on DOC) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพ่ือยับยั้งมิให้ความขัดแย้งขยายตัวและสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเล
จนใต้ (Code of Conduct: COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
          ๑.๔ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขต
การค้าเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement 
on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน-จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (๖ ประเทศ) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่(๔ 

                                           
๑๓ กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน. ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน. (กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 

๒๕๖๐), หน้า ๑-๔. 
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ประเทศ) ภายในปี ๒๕๕๘ ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบให้มีการยกระดับความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพ่ือท าให้เกิดการอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการบริการระหว่าง
กันให้มากยิ่งขึ้น ๒) การค้าและการลงทุน ในด้านการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ๑ของอาเซียน 
ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๘ การค้าอาเซียน-จีนมีมูลค่า 
๓๔๕,๔๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๕.๒ ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด ในด้านการลงทุน การลงทุนของจีนใน
อาเซียนมีมูลค่า ๘,๒๕๖.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๖.๘ ของมูลค่าการลงทุนในอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ได้เห็นชอบให้มีการก าหนดเป้าหมายการค้าและการลงทุนอาเซียน-จีน จ านวน ๑ ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ และ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ตามล าดับ ๓) สินเชื่อ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 
๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จีนประกาศให้ความช่วยเหลือด้วยเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (concessional loan) 
จ านวน ๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีน และความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (assistance gratis) 
จ านวน ๕๐ ล้านหยวนเพ่ือสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน และอีกจ านวน ๓ พันล้านหยวน ให้แก่กลุ่มประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ในอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างด้านการพัฒนา ๔) ศูนย์อาเซียน-จีน อาเซียนและจีนได้เปิดศูนย์ฯ อย่าง
เป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง      ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและระหว่างประชาชน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอาเซียน-จีน โดยไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ในต าแหน่งผู้อ านวยการประจ าหน่วยสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์มีวาระ ๓ ปี จ านวน ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ๕) ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนได้เปิดส านักงานสาขาของสมาคมส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอ้ี
อู และเมืองเวินโจว มณฑล      เจ้อเจียง ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนครั้งแรก ๖) งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) จีนได้จัดงาน CAEXPO 
ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยรัฐบาล
จีนประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นครหนานหนิงเป็นประตูการค้ากับอาเซียน ล่าสุด งาน CAEXPO ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “Building the ๒๑st Century Maritime Silk Road, Forging an Evencloser China-
ASEAN Community of Common Destiny”                โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. 
ประจิน จั่นตอง) เข้าร่วม และ๗) การเกษตร อาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สุ ขอน ามั ยและสุ ขอน ามั ย พื ชอา เซี ยน -จี น  (ASEAN-China MOU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary 
Cooperation:SPS) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดท าระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การสัมมนา/ฝึกอบรม (๔) การท าวิจัยร่วม และ (๕) การสร้างกลไกเวที
หารือระหว่างภาคี ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนด้านการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ และการกักกันในการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: AMAF) ครั้งที่ ๓๕ ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อาเซียนและจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหาร
และการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture Cooperation) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา
ศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร ๘) การ
ท่องเที่ยว อาเซียนและจีนตั้งเป้าว่า จะเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน จ านวน ๑๕ ล้านคนภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อปี 
๒๕๕๗ นักท่องเที่ยวจีนมาอาเซียน จ านวน ๑๓.๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๒.๔ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด มากเป็นอันดับ ๑ 
แทนที่นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน -จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง ได้เห็นชอบให้ก าหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน โดยตั้งเป้าหมาย
ให้มีนักท่องเที่ยวเยือนระหว่างกัน จ านวน ๓๐ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๓ และ๙) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนและจีนได้
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่นครหนานหนิง 
โดยจีนได้เสนอโครงการความเป็นหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China-ASEAN Science and Technology 
Partnership Program: STEP)เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน โดยจีนเสนอให้ (๑) จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ร่วมในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจีนจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์มูลค่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) แบ่งปัน
ข้อมูลจากดาวเทียมระยะไกล (๓) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ(๔) ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ล่าสุด ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
          ๑.๕ ความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ ๑) การพัฒนา จีนสนับสนุนความพยายามของ
อาเซียนในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาโดยผ่านการด าเนินโครงการความร่วมมือภายใต้แนวคิดริเริ่มส าหรับการบูรณาการของ



๑๖๘๖ 

อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ASEAN-Mekong Basin 
Development Cooperation (AMBDC) Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP: 
EAGA)ล่าสุด จีนได้ผลักดันการจัดท ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีความร่วมมือครอบคลุม ๓ สาขา ตามเสาหลักของ
อาเซียน ได้แก่     (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๓) สังคม วัฒนธรรมและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ๒) การศึกษา จีนได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาและฝึกอบรมส าหรับอาเซียนจ านวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ 
มณฑลของจีน ได้แก่ กว่างซี ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุ้ยโจว และเฮยหลงเจียง และจะเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๓ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีและเสริมสร้างมิตรภาพในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และ๓) สาธารณสุข ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างอาเซียน-จีน 
      ๒) บทบาทของไทย 
          ๒.๑ เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน -จีน เป็นเวลา ๓ ปี (กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘)มีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่ง
ส่งเสริม ๓ ประเด็น หรือ ๓Cs ได้แก่ การสร้างประชาคม (Community Building) การส่งเสริมความเชื่อมโยง(Connectivity) 
และการจัดท า COC 
          ๒.๒ ใช้ท่าทีที่เป็นกลางและความเป็นมิตรกับทุกประเทศในการส่งเสริมให้อาเซียนและจีนมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในทางบวก โดยเป็นเจ้าภาพและ/หรือประธานร่วมกับจีนในการประชุม JWG on DOC และ SOM on DOC รวม 
๑๑ ครั้ง เป็นผู้ผลักดันให้อาเซียนและจีนส่งเสริมความร่วมมืออันดีตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตาม DOC อย่างเคร่งครัดใน
ทุกข้อบท รวมทั้งเริ่มต้นการปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือน 
าไปสู่การจัดท า COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
          ๒.๓ แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน -จีนแล้ว    แต่ไทยจะยังคง
แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือ เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับจีนในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเพื่อนบ้านที่
ดีและมีโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่ง
สันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability and Sustainable Development) 
      ๓) พัฒนาการล่าสุด 
          ๓.๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนห
มิงเพ่ือฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ย้ าว่า จะร่วมกันสร้างประชาคมที่มีความรับผิดชอบและมีอนาคต
ร่วมกัน สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จาก ACFTA เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการค้าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ เร่งรัดการเจรจา 
RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว และเห็นชอบก าหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน เพ่ือส่งเสริมให้มี
นักท่องเที่ยวระหว่างกัน ๓๐ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๓ 
          ๓.๒ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ได้สนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการค้า การเร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว การเพ่ิมบทบาทของจีนในการพัฒนาความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่างๆ รวมทั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (AIIB) การส่งเสริม
ศักยภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรม และให้การรับรองเอกสาร ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑๙ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ก้าวสู่
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ๒) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการใช้ระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
การเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้(CUES) ๓) แนวทางส าหรับการสื่อสารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางทะเลใน
การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ และ๔) แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีนว่าด้วย
ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องก าหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว 
 



๑๖๘๗ 

  ๔.๓ ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ๑๔ 
      ๑) ความเป็นมาของความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ 
          ๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี๒๕๒๐ โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความร่วมมือในมิติการเมืองและความมั่นคงในระยะแรก ต่อมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุมไปถึงมิติ
เศรษฐกิจ และปัจจุบันความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมหลายมิติได้แก่ด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจและการค้า ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
          ๑ .๒ เมื่อปี๒๕๕๒ ที่ประชุมผู้น าอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Leaders’ Meeting)   ครั้งที่  ๑ ณ 
สิงคโปร์ได้มีมติให้จัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ASEAN – U.S. Eminent Persons Group) เพ่ือพิจารณาเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ ในระยะยาว 
          ๑.๓ ในปี๒๕๕๓ ที่ประชุมผู้น าอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Leaders’ Meeting)    ครั้งที่ ๒ ณ นคร
นิวยอร์ก ได้เห็นชอบกับข้อเสนอจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ระดับยุทธศาสตร์และมอบหมายให้
จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การยกระดับดังกล่าว ทั้งนี้หนึ่งในข้อเสนอแนะ  คือ การยกระดับการประชุมผู้น าอาเซียน – 
สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Summit) โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 
          ๑.๔ สหรัฐฯ นับเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที่แต่งตั้ง ออท. ประจ าอาเซียน               ณ กรุงจาการ์ตา 
โดยปัจจุบัน Ms. Jane Bocklage ด ารงต าแหน่งอุปทูต/ผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจ าอาเซียน 
          ๑.๕ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ผู้น าอาเซียนและสหรัฐฯ ได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งให้การรับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – สหรัฐฯ ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ (Plan of Action to Implement 
the ASEAN – U.S. Strategic Partnership ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐)    นอ ก จ า ก นี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้เชิญผู้น าอาเซียน
เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน – สหรัฐฯ  สมัยพิเศษ ณ ซันนี่แลนด์เมืองแรนโช มิราจ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมทั้ง ในระดับทวิภาคีไทยและสหรัฐฯ มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างกัน 
(Creative Partnership)ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ๒) ความร่วมมืออาเซียน – สหรัฐฯ 
          ๒.๑ ด้านการเมืองความมั่นคง อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นย้ าถึงความส าคัญของการร่วมมือกับประเด็นท้าทายต่าง 
ๆ ได้แก่ ความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการประมง IUU การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งรุนแรง ความมั่นคงทางสุขภาพ การค้า
มนุษย์การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
          ๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและสหรัฐฯมีการจัดท าแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนภายในกรอบ
ASEAN – U.S.Tradeand Investment Framework Agreement (TIFA) เป็ นประจ าทุ กปี เพ่ือขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ มีU.S.ASEAN Expanded Economic Engagement (E๓) Initiativeซึ่งเป็นข้อเสนอ 
ภายใต้ASEAN – U.S.TIFA โดยมีสาระส าคัญที่เน้นการวางรากฐานส าหรับอาเซียนเพ่ือเข้าสู่ความตกลงด้านการค้าที่มีมาตรฐาน
สูงซึ่งปัจจุบันอาเซียนและสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการหารือเพ่ือให้สามารถยอมรับหลักการร่วมกันได้นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน –สหรัฐฯสมัยพิเศษ สหรัฐฯได้ประกาศข้อริเริ่มใหม่“U.S.–ASEAN Connect”โดยจะจัดตั้ง Connect Centers เพ่ือ
เป็นจุดประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ๓ แห่ง ได้แก่กรุงจาการ์ตาสิงคโปร์และกรุงเทพฯโดย Connect Center ที่
กรุงเทพฯจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนและพลังงาน 
          ๒.๓ ด้านสังคมและวัฒนธรรม สหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคผ่านการให้ความ
ร่วมมือในโครงการต่าง ๆ อาทิการให้ทุนการศึกษาฟุลไบรท์ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 
ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้น าเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี ในอาเซียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือจัดการกับความท้าทาย
ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้อาเซียนและสหรัฐฯ ยังให้ความส าคัญต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ     การบริหารจัดการและการบรรเทาผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรน้ าผ่านความ
ร่วมมือในกรอบสหประชาชาติกรอบอนุภูมิภาค และความร่วมมือระดับทวิภาคี 
      ๓) พัฒนาการความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ ปัจจุบัน 
          ๓.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ ณ เมืองแรนโชมิ
ราจมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีประเด็นส าคัญ ดังนี้(๑) ที่ประชุมเห็นพ้องถึงความส าคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

                                           
๑๔ กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน. ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ. (กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๔. 



๑๖๘๘ 

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ได้ประกาศข้อริเริ่มใหม่ “U.S.-ASEAN Connect”    ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้างต้น โดยจะจัดตั้ง 
Connect Centers เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามข้อริเริ่มใหม่นี้และเป็นจุดประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ๓ 
แห่ง ได้แก่ กรุงจาการ์ตา สิงคโปร์และกรุงเทพฯ (๒) ไทยย้ าความส าคัญของความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปผ่านการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ไทยขอเสนอความร่วมมือในเรื่องราคาสินค้าและพืชผล
ทางการเกษตรด้วย (๓) สหรัฐฯ ย้ าความส าคัญของระเบียบที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎกติกา (rules-based order)และให้ความ
เท่าเทียมกันต่อทุกประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ในขณะที่ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งไทยได้ย้ า
ความส าคัญของบทบาทของสหรัฐฯ ในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าว่า ไทยเป็น
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบทั้งต่ออาเซียนและประชาคมโลก (๔) ไทยย้ าบทบาทที่แข็งขันในการต่อต้านการก่อการร้ายบทบาทน 
าของไทยในกรอบความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลก (Global Health Security Agenda หรือ GHSA)และการก าหนดให้การ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ 
          ๓.๒ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ (๒๙th ASEAN – U.S. Dialogue)     ครั้งที่ ๒๙ ระหว่าง
วันที่๑๑– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ (๑) ไทยประสงค์ให้สหรัฐฯ สานต่อนโยบาย 
“Rebalancing” โดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ไทยและสหรัฐฯ ก็สานต่อความร่วมมือทวิภาคีในหลาย
ด้าน อาทิการค้าและการลงทุน การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๒) สหรัฐฯ สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และหยิบยกเรื่องการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในกรอบ EAS ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมบุคลากรให้แก่ EAS Unit ของส านักเลขาธิการอาเซียน และการส่งเสริมบทบาทของ
ประธาน EAS และ ADMM Plus เพ่ือให้กรอบทั้งสองส่งเสริมซึ่งกันและกัน (๓) สหรัฐฯ เน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะตามที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอใน Sunny lands Summit ให้ขยายความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ INTERPOL และการต่อต้านการเผยแพร่ข่าวสารของลัทธิหัวรุนแรง (counter-
messaging)ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งทางการสหรัฐฯ มีความร่วมมือกับภาคเอกชนใน Silicon 
Valley ด้วย ทั้งนี้ไทยสนับสนุนให้สหรัฐฯ แบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการต่อต้านการแปรแนวคิดให้กลายเป็นสุดโต่ง
ภายในประเทศ (domestic counter-radicalization) (๔) สหรัฐฯ กล่าวถึงข้อริเริ่ม U.S. – ASEAN Connect ซึ่งจะเน้นการ
ประสานงานตามการร้องขอจากภาคส่วนต่าง ๆ การพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมIT และพลังงาน 
          ๓ .๓ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหรัฐฯ เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ที่ประชุมเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคควรเป็นไปด้วยสันติวิธีเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้สหรัฐฯ หยิบยกว่าปัญหาคอรัปชั่น
ควรได้รับการแก้ไขจากรากฐาน มิใช่จากระดับบนสู่ระดับล่าง    อีกทั้งยังได้หยิบยกเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย 
Cybercrime การค้ามนุษย์สิทธิมนุษยชน การลักลอบค้าสัตว์ป่าและ IUU (๒) ที่ประชุมเห็นพ้องให้U.S-ASEAN Connect มี
ส่วนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้ง Connect Centers ทั้ง ๓ แห่ง (กรุงจาการ์ตา สิงคโปร์
และกรุงเทพฯ) รวมทั้ง การน าผลการประชุม Sunny lands มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (๓) ที่ประชุมเน้นย้ าความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิตัล การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า
การลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของสตรีในห่วงโซ่อุปทานของ MSMEs เพ่ือลดปัญหาความยากจน (๔) ที่ประชุมส่งเสริม
การให้ความรู้แก่เยาวชนผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ อาทิ YSEALI และFull bright รวมทั้ง Internship 
Programme ที่สุลต่านของบรูไนเป็นผู้เสนอ 
          ๓.๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์มีประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ (๑) ที่ประชุมสนับสนุนการแก้ปัญหาทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีผ่านกระบวนการทางการทูตและกฎหมาย โดยยึดหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง UNCLOS ๑๙๘๒ และเน้นย้ าเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน ทั้งนี้สหรัฐฯ ให้การ
สนับสนุนความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย  – แปซิฟิก และ
เห็นว่ากลไกที่อาเซียนเป็นผู้ขับเคลื่อน (ASEAN-Led Mechanisms) เป็น“Platform” ส าคัญในการบริหารจัดการความมั่นคง
ในภูมิภาค             (๒) ที่ประชุมส่งเสริมการสานต่อผลการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ โดยเฉพาะเรื่อง U.S. – ASEAN 
Connect และเน้นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ MSMEs ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
ผลักดันให้อาเซียนหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตเหล็กกล้าเกินความต้องการ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเพ่ิงหยิบยกเรื่องนี้ในการ
ประชุม G๒๐ ที่ผ่านมานอกจากนี้ในกรอบ LMI ที่ประชุมหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าโขง รวมทั้งยัง



๑๖๘๙ 

สนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                อาทิทุนการศึกษาฟุลไบรท์ โครงการ YSEALI และ Internship 
Programme และ(๓) ที่ประชุมประณามการก่อการร้ายทุกรูปแบบและลัทธิสุดโต่ง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ 
สหรัฐฯ แจ้งว่า ได้ให้สัตยาบันต่อความตกลงปารีสแล้ว และขอให้ทุกประเทศเร่งให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวเพ่ือขยายความ
ร่วมมือในด้านดังกล่าว และสหรัฐฯ ได้ชื่นชมบทบาทของประเทศสมาชิกาเซียนในการป้องกันโรคระบาดตามการประเมินของ WHO 
          ๓.๕ ในปี ๒๕๖๐ จะครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลอง
โอกาสพิเศษดังกล่าวร่วมกัน และระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ 
(29th ASEAN – U.S. Dialogue) ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมสมัยพิเศษ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน 
 
๕. สรุป 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่ม
สังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง                   ที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก ดังนั้น
อาเซียน : ความสัมพันธกระแสนิยมระหว่างประเทศสมัยใหม จึงจ าเป็นต้องพึงพาอาศัยประเทศสมาชิกทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศตนเองและสมาชิกซ่ึงอาเซียนต้องพัฒนาให้ตอบสนองต่อประชาชนระดับ
ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
  ๑. ความปลอดภัยทางการเมืองและภัยคุกคาม ภัยของโลกสมัยใหม่เริ่มแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะภัยที่ไม่แสดง
มูลเหตุก่อนเกิดเหตุรุนแรง ซึ่งยากต่อการรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันที ภัยลักษณะนี้เริ่มปรากฏว่ามีเครือข่ายกระจายอยู่
ประเทศและทุกภูมิภาคของโลก การที่อาเซียนรวมตัวเพ่ือป้องภัยทุกรูปแบบนับว่าเป็นความสัมพันธ์สมัยใหม่ที่ประเทศหนึ่งต้อง
อาศัยอีกประเทศหนึ่ง  
  ๒. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศเป็นการกระจายสินค้าที่มีความแตกต่างและมีความต้องการไปสู่
ประเทศต่างๆ ซึ่งสร้างรายได้ต่อผู้ประกอบการและภาษีรายได้ของประเทศอีกช่องทางหนึ่ง ก่อให้เกิดการไหลเวียนของประชากร
ระหว่างประเทศภายในภูมิภาค ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียน ระบบขนส่งทั้งทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ การบริการ เช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่พัก เป็นต้น  
  ๓. ความแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทศวรรษที่ ๒๑ เป็นโลกสมัยใหม่ที่มีความหลากทางวัฒนธรรม ซึ่งก าลัง
แพร่กระจายไปสู่ภาคพ้ืนต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างจากที่เคยประสบ ท าให้สมาชิก
ของอาเซียนต้องยอมรับในความหลากหลายและอยู่ร่วมกันให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันต่อต้านความรุ่นแรงที่มาพร้อมกับความ
เปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. การจัดท าความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน. (อาเซียน) 

http://www.mfa.go.th ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน. กรุงเทพฯ : กรม

อาเซียน. 
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน. (๒๕๖๐). ข้อมูลภูมิหลังความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป. 

กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน. 
กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน. 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย. (ออนไลน์) https://th.wikipedia.org ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (ออนไลน์)  http://www.satit.up.ac.th ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. (ออนไลน์) http://megaclever.blogspot.com ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
ดนัย ไชยโยธา. (๒๕๕๗). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนนสโตร์. 
บทบาทไทยในอาเซียน. (ออนไลน์)  jeinvspong.wordpress.com ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร. (ออนไลน์)  http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=๒๕๙ ค้นวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

https://th.wikipedia.org/
http://www.satit.up.ac.th/
http://megaclever.blogspot.com/
http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=259


๑๖๙๐ 

พัชร์ นิยมศิลป. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. (ออนไลน์) http://wiki.kpi.ac.th ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
มณีรัตน์ รัตนมณี. (๒๕๑๙). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ไทนวัฒนาพานิช. 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. (ออนไลน์) https://th.wikipedia.org/wiki/ ค้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์. (๒๕๕๕). ประเทศไทยกับอาเซียน. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี. 

http://wiki.kpi.ac.th/


๑๖๙๑ 
 

สาธารณสงเคราะห์ในบริบทเกี่ยวกบัพระสงฆ์ 
Public Welfare Context About the Buddhist Monk 

 
พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
http://sothorn.mcu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดท าวัดหรือศาสนสถานให้เป็นที่พักผ่อน เป็นที่พ่ึงของสังคมชุมชน ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการและบริหารงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะ
สามารถจัดได้ โดยที่วัดเป็นเจ้าของการบริหารจัดการเอง ด้วยการเข้าไปสนับสนุน และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งการให้ตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และ
มุ่งม่ันต่อการกระท าความดีต่อสังคม ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ ประกอบด้วย วิธีการเข้าไปจัดการ
ด้านงานสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การเข้าไปบริหารจัดการ การเข้าไปสนับสนุน การเข้าไปแสวงหาการมีส่วนร่วม และการเข้า
ไปแบบให้เปล่า โดยใช้หลักธรรมในงานสาธารณสงเคราะห์ คือ สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูก
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา และน าเสนอ
เป็นรูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวพุทธที่ส าคัญ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมให้ชาวพุทธพ่ึงตนเองได้ ๒) 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ ๓) ส่งเสริมให้ชาวพุทธเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ ๔) ส่งเสริมให้ชาวพุทธ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ค าส าคัญ: สาธารณสงเคราะห์, พระสงฆ์ 
 

Abstract 
 Public welfare is the work that related to temple management of making relaxing place for people 
within the community .  Each temple abbot usually takes responsibility to manage the  public welfare as 
much as possible. Temple has played an important role to support and encourage participation in the activity. 
Buddhist principles are also being used as a key for the motivation of understanding in order to perform good 
action in the society. A public welfare type in Buddhist paradigm consists of four managing approach of public 
welfare which are managing approach, supportive approach, participation in searching approach and free 
approaching. The four principles of services that virtues making for group integration and leadership are being 
used as Buddhist paradigm which consisted of charity, kindly speech, useful conduct, and equal treatment. 
The public welfare was presented with four Buddhist important reasons: ๑) promote the Buddhist self     ๒) 
to promote the quality of life of Buddhist ๓ )  encourage Buddhists to the principles of Buddhism and ๔ ) 
encourage Buddhists to follow the Buddhist principles.  
 Keywords: Public Welfare , Buddhist Monk. 
บทน า 
 งานด้านสาธารณะสงเคราะห์ ต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อชุมชนมาก โดยยึดหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ จะท าให้การท างานด้านการสาธารณสงเคราะห์ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี รวมทั้งสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ าจิตน้ าใจทั้งวัดและบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนั้นๆ ชุมชนก็จะได้รับประโยชน์รับ
ความสุขเสมอ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหานโยบายการท างานขาดแผนงานการจัดการที่ดี
เหมาะสมกับงานและการกระจายงาน การอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุม ทุก
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พ้ืนที่ ขาดการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมในงานสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม และขาดก าลังทุนสนับสนุน ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ขาดการส่งเสริมจากคณะสงฆ์ ข้อ
แก้ไขก็คือ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและควรเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น ควรมีการ
กระจายอ านาจหน้าที่ กระจายการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยการใช้ความรู้ของบุคลากรที่มีคุณภาพให้เต็มศักยภาพ 
สาธารณสงเคราะห์ 
 สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นประโยชน์ ที่พระสงฆ์ หรือวัดต่างๆ จัดท าอยู่ ในปัจจุบันการสาธารณ
สงเคราะห์แบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ  
 ประการที่ ๑ การเข้าไปบริหารจัดการ เป็นกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการ
ประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือ
ประชาชนตอนประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นต้น ซึ่งพระสงฆ์เข้าไป
ด าเนินการเอง 
 ประการที่ ๒ การเข้าไปสนับสนุน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน การจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือ
ทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น อาจเป็นการเกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือของภาคเอกชนใน
ลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานอื่นที่ท าอยู่ก่อนแล้ว 
 ประการที่ ๓ การเข้าไปแสวงหาการมีส่วนร่วม เป็นการช่วยเกื้อกูลในส่วนของสาธารณสมบัติ โดยมุ่งเอาผลเพ่ือส่วนร่วม
ที่เป็นสาธารณที่เป็นวัตถุ เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดคูคลอง การสร้างฌาปนสถาน        การสร้างระบบน้ าประปาและ
ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเน้นที่สาธารณสมบัติส่วนรวมเป็นหลัก 
 ประการที่ ๔ การเข้าไปแบบให้เปล่า เช่น การช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การประสบ
อุบัติเหตุ การประสบภัยทางธรรมชาติ การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนผู้ด้อยโอกาส หรือการสงเคราะห์โดยประการอ่ืนๆ ทั้ง
ในยามปกติและตามโอกาสที่มาถึง เป็นต้น ซึ่งเป็นความเมตตาเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 เมื่อกล่าวถึงหลักธรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสงเคราะห์ ต้องกล่าวถึง สังคหวัตถุ ๔ ซึ่ งสังคหวัตถุ ๔                   
หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งประสานหมู่ชนให้เกิดความสามัคคี มีอยู่ ๔ ประการ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),๒๕๔๖) 

๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการแบ่งปันสิ่งของๆตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ไม่เป็นคนเห็น
แก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เรา
หามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถเอาน าติดตัวไปได้เลยซักอย่าง 

๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็น
บันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็น       ปิยวาจานั้นจะต้องพูดโดยยึด
หลักเกณฑ์ คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
๔) สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรา

เป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้ว่างใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
นอกจากนี้สาธารณสงเคราะห์ควรเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธพ่ึงตนเองได้ เช่น พระพุทธศาสนามีค าสอนในเรื่อง 

“ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ที่ปรากฏในศีลข้อที่ ๕ ที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีในตนเองในการคิด ในการตัดสินใจอย่างชาญ
ฉลาดบนพ้ืนฐานของปัญญาและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และในเวลาเดียวกันยังส่งเสริมให้มนุษย์พัฒนาตนเองดังปรากฏ
แนวคิดในเรื่อง “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” แปลว่ามนุษย์ย่อมมีศักยภาพในการที่จะพึงตนเองช่วยเหลือตนเองให้มากยิ่งขึ้น 

สาธารณสงเคราะห์ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ นอกเหนือจากการให้ หรือ สาธารณสงเคราะห์แล้วต้องเข้าไป
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การเข้าไปสงเคราะห์ผ่านการให้แต่ต้องให้ชาวพุทธเหล่านั้นช่วยเหลือตนเองได้ การที่คณะสงฆ์เข้าไป
ส่งเสริมการศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด ท าให้เยาวชนมีโรงเรียนที่จะเรียน แปลว่าการจัดการเรียนจัด
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การศึกษาผ่านการให้แบบนี้ท าให้ชาวพุทธมีคุณภาพทางการศึกษาที่จะพัฒนาตนเองและช่วยเหลือตัวเองได้ การเข้าไปสนับสนุน
ให้เกิดอาชีพ เช่น การส่งเสริมอาชีพด้วยการท าดอกไม้จันทน์ ให้ความรู้ ให้อาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเขาให้ผ่านอาชีพและ
ผ่านกระบวนการช่วยเหลือตนเองและม่ันคงต่อพระพุทธศาสนาและมีชีวิตร่วมกันในชุมชนและสังคมได้ 

สาธารณสงเคราะห์ต้องส่งเสริมให้ชาวพุทธเข้าถึงหลักการทางพระพุทธศาสนา รู้พระพุทธศาสนาและเข้าใจ เช่น ชาว
พุทธต้องมีศักดิ์ศรีในตนเอง ไม่ใช่การอ้อนวอนร้องขอ แต่หมายถึงเกิดจากการพยายาม ดิ้นรนขวนขวายตามความเหมาะสมตาม
หลักการและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากระบวนการในการด าเนินชีวิต 
ด้วยการมีศีล มีสัมมาอาชีวะ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมในข้อของการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  

สาธารณสงเคราะห์ต้องส่งเสริมให้ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา คือนอกเหนือจากการเข้าถึง เข้าใจ รับ
การสงเคราะห์แล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดชาวพุทธจะต้องน าพาและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 
เมื่อชาวพุทธเข้าถึงหลักปฏิบัติอันเป็นแนวคิดแล้วและมองเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ย่อม
เห็นสาธารณสงเคราะห์เป็นความเสียสละและพร้อมด าเนินการตามอย่างและน าไปเป็นหลักปฏิบัติส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
จะพึงเป็นหรือพึงด าเนินการให้เกิดข้ึนหรือให้เป็นไปได้ในชีวิต 
พระสงฆ์ 
 พระสงฆ์ในสังคมไทย เราจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย ตั้งแต่เกิดจนถึงตายจะมีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
ตลอด เช่น งานแต่งงานก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่ง งานบรรพชาอุปสมบทก็ต้องมีพระสงฆ์มาเกี่ยวข้อง พอเกิดก็ต้อง
นิมนต์พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรท าบุญวันเกิด เจ็บไขได้ป่วยก็ไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระสงฆ์อาจเป็นหมอ
กลางบ้าน เป็นเจ้าของต าราหมอยาพื้นบ้าน ตามภูมิปัญญาชาวบ้านพระสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อประชาชนอย่างชัดเจนมาก  
           ก่อนอื่นเราต้องมาท าความรู้จักกับค าว่าพระสงฆ์ก่อน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนจิตว่าเราเป็นชาวพุทธ 
พระสงฆ์ คือใคร 
           พระสงฆ์ คือผู้ที่สละแล้วซึ่งสภาวะความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวิตเพ่ือสังฆภาวะ เ พ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน 
ต้องมีความรู้สึกที่เป็นชุมชน (Community) เพราะชีวิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการติดต่อสื่อสาร(Communication) กัน
ตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรือพระสงฆ์กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน 
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น มาท าบุญใส่บาตรที่วัด ในวันส าคัญทางศาสนา คือวันวิ
สาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันส าคัญอ่ืนๆ บางทีอาจมีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการให้ผู้น า
หมู่บ้านอย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับเรื่องราวข่าวสารจากทางราชการมาก็จะมาประชุมกันที่วัด 
พระสงฆ์มาจากไหน 
          มาจากลูกชาวบ้าน ที่มาของพระสงฆ์จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะสมัยก่อนผู้ที่ได้โอกาสที่จะบวชเป็นพระเป็น
เณรนั้น ต้องเป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมมาก่อน อย่างสมัยสุโขทัยเรืองอ านาจ เป็นต้นมา บุคคลผู้มาบวชนั้นต้องเป็นผู้มี
สถานภาพที่สูงของสังคมและเมื่อลาสึกขาออกไป ต้องไปเป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและด้อยโอกาสทางการศึกษา 
พระสงฆด์ ารงความเป็นอยู่ได้อย่างไร 
          พระสงฆม์ีชีวิตความเป็นอยู่เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ เราต้องส านึกตระหนัก เตือนตัวเราอยู่เสมอว่าเราจะช่วย
ชาวบ้านเขาอย่างไร ให้ตระหนักไว้เพ่ือเป็นฐานในการคิด 
 
สภาวะชุมชนไทยในปัจจุบัน 
          หลังจากเมืองไทยเราได้น าแนวคิดพัฒนามาจากค าว่า (Development) ซึ่งเป็นแนวคิดของตะวันตกมาใช้เป็นฐานใน
การพัฒนา มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน (Complexity) ในด้านของเงื่อนไข เหตุปัจจัย หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเหตุปัจจัย ในเงื่อนไขให้รู้เท่าทันแล้ว คงยากที่แก้ปัญหาของสังคมของชุมชน สังคมไทยเราทุกวันนี้มีปัญหามากมาย
ที่ให้เราทุกคนแก้ไข เช่น 
                    - ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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                    - ปัญหาเศรษฐกิจ 
                    - ปัญหาสังคม 
                    - ปัญหาการศึกษา 
                    - ปัญหาการพัฒนา 
                    - ปัญหาคา่นิยม 
          ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยเรา ที่รอคอยการแก้ไขอย่างถูกต้องและจริงจัง แม้จะแก้ไขถูกต้อง แต่ถ้า
ขาดความจริงจังก็แก้ไขไม่ได้ และต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะความ
เป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการรับเอากระแสโลกาภิวัตน์ที่ขาดภูมิคุ้มกัน สิ่งที่พัดพาไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คือ การ
รับข่าวสารข้อมูล (Information) เมื่อประชาชนของเราที่บริโภคข่าวสารข้อมูลที่ขาดภูมิคุ้มกันที่ดี คือ ขาดความรู้เท่าทันกับ
ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ และไม่มีวิจารณญาณในการรับข่าวสาร เมื่อขาดความรู้เท่าทัน ก็กลายเป็นการหลงข่าวสารข้อมูลที่ผิดๆ 
และน าไปปฏิบัติ ไม่ได้เสพข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริงแล้วน าไปปฏิบัติ และเพ่ือการเรียนรู้ แต่เสพเพ่ือเพ่ิมความหลงความมัวเมา 
หลักการท างานของพระสงฆ์ 
          หากจะมองจากการท างานของพระสงฆ์ โดยที่เริ่มจากการท างานของคณะสงฆ์เองก่อน แล้วส่งผลต่อสังคม ต่อชุมชนใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น อันได้แก่ 
            - ด้านการปกครอง 
                     - ด้านการศาสนศึกษา 
                     - ด้านการเผยแผ่ 
                     - ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
                     - ด้านสาธารณูปการ 
                     - ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
ด้านการปกครอง 
          ในด้านการปกครอง พระสงฆ์เองต้องใช้การปกครองในรูปแบบของธรรมาภิบาล คือ 
          ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก อาจารย์ปกครองศิษย์ ดังปรากฏตัวอย่างที่เป็นต้นแบบให้เห็นชัดเจน 
คือ หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก ต้องให้พระ
อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมซึ่งกันและกัน ให้พระอุปัชฌาย์ส าคัญสัทธิวิหาริกเปรียบเสมือนบุตร ให้สัทธิวิหาริกนับ
ถือพระอุปัชฌาย์เปรียบเสมือนบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ ต่างฝ่ายกจ็ะมีความเคารพเชื่อฟังกันและกัน ย่อมส่งผลถึงความเจริญงอกงาม
ในธรรม ให้พระอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกมีความเอ้ือเฟ้ือประพฤติชอบต่อกัน หน้าที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระท าต่อพระ
อุปัชฌาย์เรียกว่า อุปัชฌายวัตร และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์จะพึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก เรียกว่าสัทธิวิหาริกวัตรและ อาจาริย
วัตร หน้าที่ของศิษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์ อันเตวาสิกวัตร หน้าที่ของอาจารย์จะพึงปฏิบัติต่อศิษย์ ทั้งสองฝ่ายต่างก็เอ้ืออาทร
ต่อกัน มีไมตรีจิตต่อกัน (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ๒๕๓๕, หน้า ๔๓) 
          ประเด็นที่ส าคัญของการปกครองของพระสงฆ์นั้น จะต้องปกครองเพ่ือให้เกิดการศึกษาได้สะดวก ที่เรียกว่า สัปปายะ 
การปกครองที่ดีที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยต้องให้เกิด ธรรมสัปปายะ คือ ให้สะดวกแก่การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม คือการ
ปกครองต้องให้เอ้ือต่อการศึกษา ปกครองเพ่ือให้เกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสัมมาทิฏฐิให้
เกิดขึ้นได้แล้วก็จะท าให้การปกครองง่ายขึ้น สะดวกขึ้น  พระสงฆ์ในด้านการปกครองนี้ นอกจากจะมีความสงบสุข มีความสันติ
สุขในหมู่ของพระสงฆ์เองแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบของการปกครองได้เป็นอย่างดีด้วย 
ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 
          ด้านการศึกษานี้ หากจะมองพระสงฆ์ โดยมองจากพ้ืนฐานอันเป็นแก่นแท้ของค าสอนแล้ว ผู้เข้าสู่มรรคาแห่งสมณเพศ 
นั่นคือเข้าสู่สังคมสงฆ์ หมายถึง เข้าสู่วิถีแห่งการศึกษาและแท้จริงแล้ววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผู้ต้องศึกษาทั้งสิ้น 
เพราะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลส าเสร็จเป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงยังต้องเป็นผู้ที่ต้องศึกษา ที่เรียกว่ายังเป็นพระเสขะ
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บุคคล คือยังต้องศึกษาอยู่และสิ่งที่พระสงฆ์ ซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดด้วยที่จะต้องศึกษา คือยึดเป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาก็
เรียกว่าไตรสิกขา อันได้แก่ 
          ๑. ศีลสิกขา 
          ในด้านของศีลสิกขาคือต้องศึกษาในเรื่องศีล อันได้แก่เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษา
ความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรือ อาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีส่วน
ส าคัญที่ควรเน้น คือ 
            ๑.) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุ หรืออาจกล่าวว่าเป็นการรู้จักใช้
อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึก
อินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟังเป็น อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวร นั่นเอง 
                   การเสพ การบริโภคปัจจัย ๔ การใช้ประโยชน์จากวัตถุ จากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีด้วย ปัญญาที่รู้
เข้าใจมุ่งคุณค่าที่แท้จริง ให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่าเทียมตามค่านิยมที่ผิด ๆ อันเป็นค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อโก้เก๋ ที่ท าให้
บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อันเป็นการปฏิบัติตามหลักของ 
โภชเนมัตตัญญุตา 
                   ๒.) พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่
เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือก่อเวรภัย แต่รู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนมนุษย์อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ด ารง
ตนอยู่ในกรอบของศีล ต าเนินชีวิตตามหลักของศีล 
                  ให้ความร่วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของ
ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือ 
ตามหลักของการให้ทาน เพ่ือช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของเพ่ือนมนุษย์ ให้ความสุข และส่งเสริมการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงาม 
ตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น การร่วมสร้างเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวน
ป่า สร้างแหล่งต้นน้ า 
                  ๓.) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่างดี มีความ
ช านาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญ คือ ไม่เป็น ไปเพ่ือความเบียดเบียน ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ปัญหาของชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตที่เป็นไปเพ่ือ
สร้างสรรค์ ท าให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ที่เอ้ือต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ท าให้ชีวิตตกต่ า หรือท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน 
          ๒. จิตสิกขา 
          ในด้านของจิตสิกขา คือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การท างานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต 
เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ แยกได้ดังนี้ 
            ๑.) ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ   
ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม 
                   ๒.) ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มี
ฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ 
สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความตั้งมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงใน
พฤติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าที่ 
                   ๓.) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความ    สดชื่น เอิบอ่ิม 
ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และท าให้พฤติกรรมที่ดีงามมีความมั่นคง สอดคล้อง
กลมกลืน หรืออยู่ในภาวะที่สมดุล 
          ๓. ปัญญาสิกขา 
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          ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องปัญญา พัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ 
เช่น 
                  ๑.) ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.) การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรืออคติด้วยความรัก 
ความชัง และเพราะความกลัว 
                  ๓.) การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูกกิเลส เช่น ความ
อยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียดชังเข้าครอบง า 
                  ๔.) การรู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มี   โยนิโสมนสิการ 
อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดข้ึน ด ารงตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนสภาวะไป 
                   ๕.) การรู้จักจัดการ ด าเนินการ ท ากิจให้ส าเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะน าไปสู่จุดหมาย 
                   ๖.) มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่
มาเชื่อมโยงสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
                   ๗.) มีความรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ท าให้วางใจ
ถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิต
ไม่ถูกบีบค้ันครอบง ากระทบกระทั่งด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก 
          หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา ๒ ด้านที่ส าคัญ คือปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาที่
สามารถใช้ความรู้นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการด าเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น 
(พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒๑) 
          ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วเราจะเห็นได้ว่า หน้าที่โดยตรงของการศึกษานั้นเป็นตัวแก้ปัญหา ถ้าการศึกษาผิดพลาด กลายเป็น
ตัวก่อปัญหา เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ตัวการศึกษา เพ่ือให้ได้การศึกษาที่ถูกต้อง ให้เป็นการศึกษาท่ีแท้จริงที่จะเป็นตัวแก้ปัญหา 
(พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต. ๒๕๔๒, หน้า ๔) ยิ่งตอนนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 
เป็นผู้จัดท าหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือใช้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และจัดเ นื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนาเข้าสอนบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๘ กลุ่มวิชา) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ประถมศึกษาปีที่ 
๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เราเคยท้วงติงเขาพอเอาเข้าจริงๆ เรามีความสามารถท าได้หรือไม่ งานนี้ก าลังท้าทายมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่ง อยู่ในขณะนี้ 
ด้านการเผยแผ่ 
          พระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วด้านนี้ พระสงฆ์ทุกรูปได้รับมอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมา  สัมพุทธเจ้า
โดยตรง เพราะหน้าที่ของพุทธสาวก คือมีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วปฏิบัติตามพระธรรมค าสอน
นั้นแล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย จงึจะได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก 
          การให้การอบรม การสอน การเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส าคัญ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่
เรียกว่าการเทศน์ แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความเคารพและสนใจที่จะฟังสาระที่พระสงฆ์เป็น
ผู้ให้อยู่แล้ว และนับเป็นการศึกษาที่เข้าถึงประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง ส่วนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะ
แตกต่างกันตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่สิ่งที่ เป็นธรรมะหรือค าสอนที่ เป็นพระพุทธศาสนาที่นับได้ว่าเป็นสาระใน
พระพุทธศาสนานั้น เป็นเนื้อหาที่เป็นความจริงที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เพราะแท้ที่จริงแล้ว ค าว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" 
นั่นเอง (รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์. ๒๕๓๘, หน้า ๑๖๘) 
          ด้านการเผยแผ่ที่เป็นปกติจนประชาชนมองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ ก็คือการแสดงธรรมในวันพระ ใน
เทศกาลวันส าคัญ พระสงฆ์ได้โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมอยู่เป็นปกติ และในรูปแบบที่ไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคือ
อาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่เป็นกิจลักษณะ แต่ก็แฝงด้วยการให้ข้อคิดทางธรรม หรือ
ในโอกาสที่ประชาชนมาท าบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระสงฆ์ มาถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็ให้พร ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการ
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สอนโดยที่ผู้รับไม่รู้ว่าถูกสอน แต่ได้ซึมซับเอาค าสอน เอาคติธรรม ได้เกิดการเรียนรู้ พระธรรมค าสอน หากพระสงฆ์ส านึก
ตระหนักในบทบาทเหล่านี้อย่างจริงจัง พระสงฆ์จะมีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและได้เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ต้อง
รอเทศกาลส าคัญใดๆ ทั้งสิ้น ในความเห็นส่วนตัวแล้วรูปแบบโอกาสใดไม่ส าคัญ แต่ประเด็นส าคัญอยู่ที่ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้ 
(Learning) จุดที่ต้องการคือให้ผู้ฟังได้เกิดการเรียนรู้จะให้ใครเป็นศูนย์กลางก็แล้วแต่อยากจะกล่าวด้วยว่าขอให้การเรียนรู้เป็น
ศูนย์กลาง (Learning Center) อันเป็นจุดที่ต้องการให้เกิดกับผู้ฟัง ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแห่งพฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางใดให้เขาเรียนรู้ในด้านใด 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
          ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการศึกษาเองโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง อันได้แก่ กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไม่ต้องใช้
งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งที่อยู่อาศัย อาหารและในการใช้จ่าย แม้จะมีส่วนหนึ่งที่เรียนจบแล้ว 
ที่ทางฝ่ายคณะสงฆ์ยังไม่ได้ใช้งาน แล้วท่านเหล่านั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปท างานให้ทางรัฐบาล โดยที่รัฐไม่ต้องลงทุน หากมอง
อย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่เพียงแต่ได้ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาส
เพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆ์ในการศึกษาสงเคราะห์นี้ อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือจัดตั้ง โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน และอีกอย่างที่จัดไม่เป็นระบบ อาจเป็นลักษณะการให้ทุนสนับสนุนบนการศึกษา การ
ให้ทุนสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ 
ด้านสาธารณูปการ 
          ด้านสาธารณูปการของพระสงฆ์หากพูดไปแล้วนับว่ามีความส าคัญไม่น้อย เพราะต้องค านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้องให้เป็นเอกลักษณ์ที่ด ารงไว้ซึ่งความเป็นพุทธ 
ค าว่าความเป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเป็นไทยมาจากรากฐานของความเป็นพุทธ มาจาก
รากฐานแห่งความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ เพราะวัฒนธรรม คือวิถี
ชีวิตของปวงชนชาวไทย 
ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
          พระสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เรายังเห็นได้ชัดเจนว่า พระสงฆ์ที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัว
ท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ อนามัยต าบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ท าบ่อน้ า ท าสะพาน 
ฯลฯ 
          หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในด้านจิตใจ พระสงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดให้เลิกติดยา
เสพติด จากที่เคยติดเหล้าให้เลิกติดเหล้า จากที่เคยติดการพนันให้เลิกจากการพนัน จากที่เคยลุ่มหลงในไสยศาสตร์ ที่เคยงมงาย
ให้รู้ใช้สติปัญญา จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆ์พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้
ขยันหมั่นเพียรในการท ามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย หรู หรา หลง
ตามค่านิยมที่ผิดๆ (ค่านิยมที่ไม่น่านิยม) สอนให้คนที่อยู่สังคม แต่สอนให้รู้จักเลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้น
จากคนพาล และสอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะของตน 
บทสรุป 
          ที่กล่าวมาท้ังหมด คือ สาธารณสงเคราะห์ในบริบทเกี่ยวกับพระสงฆ์ และเป็นเรื่องจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆ์ท่ีถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในด้านหลัก ๔ ด้านอันได้แก่ ด้านการปกครอง ต้องปกครองโดยธรรม เป็นธรรมาภิ
บาล ปกครองเพ่ือเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ทั้งที่พระสงฆ์ เองสอนพระเณรด้วยกันเอง 
และสงเคราะห์กุลบุตร กุลธิดา เพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวิชาความรู้ จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สร้างวิธี
คิดท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ การเรียนรู้คู่ความสุข (Learning And Happiness) ด้านการเผยแผ่ งานเผยแผ่เป็นงานที่น าค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเผยแผ่สู่ประชาชน เป็นภารกิจที่มีความส าคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ ใช้ค า ว่าไป
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ประกาศพรหมจรรย์ ประกาศวิถีชีวิตอย่างพรหม อันเป็นชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ด าเนินชีวิตสังคมสงฆ์ต้องเป็นสังคมล าลอง สังคมแบบอย่างหรือสังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ สังคมสงฆ์ต้องเป็น
ระเบียบ ต้องมีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดี ไม่ใช่ให้รัฐมนตรีมาจัดระเบียบวัด ให้กระทรวงมหาดไทยมาจัดระเบียบให้กับ
พระสงฆ์ เหตุเพราะพระสงฆ์เราได้เสียสถานะของความเป็นผู้น า ไปแล้วโดยสิ้นเชิง เพราะวัดเต็มไปด้วยการพนัน หวยเถื่อน 
ยาบ้า วัดกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ เมื่อสังคมสงฆ์ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปช่วยพัฒนา
ชาวบ้านได้อย่างไร เพราะแทนที่จะใช้วัดให้เป็นสถานที่บ าบัดผู้ติดยาเสพติด แต่วัดบางแห่ง กลายมาเป็นสถานที่รวมกลุ่มของผู้ที่
ติดยาและขายเสียเอง จึงเป็นประเด็นทีน่่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง พวกเราต้องมาช่วยกู้สถานภาพในประเด็นนี้ให้ได้ในยุคของพวกเรา 
          ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหลักอีกด้านหนึ่ง ที่หมายถึงด้านการก่อสร้าง การพัฒนาศาสนวัตถุ 
โดยเริ่มจากการสร้างศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ์ สร้างเพ่ือให้เป็นที่สะดวกแก่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใช่เป็นการสร้าง
เพ่ืออวดอ้างบารมี แข่งขันความฟุ่มเฟือยหรูหรา เอาหน้าที่ทั้งหมดมาทุ่มเทกับหน้าที่ด้านการก่อสร้าง บางวัดสร้างโบสถ์มาจน
เจ้าอาวาสมรณภาพไป ๔-๕ รูป โบสถ์ถึงจะเสร็จ ประการต่อมาศิลปะที่สร้างควรมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ความเป็นพุทธ
ให้ปรากฏเหลืออยู่คู่กับสังคมไทยเรา คือพอมองเห็น    ศาสนวัตถุแล้ว ให้เป็นสิ่งแทนของความเป็นพระพุทธศาสนาไว้ แต่เท่าที่
เห็น ศาสนวัตถุกลายเป็นสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society) ไม่เหลือความเป็นสังคมพุทธให้เห็นแม้แต่นิด จึงขอ
ฝากทัศนะไว้ด้วยความห่วงใย 
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