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บทคัดยอ 

 
รูปแบบขององคการปจจุบันและแนวโนมในอนาคตจะมีลักษณะ (๑) มีความเปนโลกาภิวัตน (Globalization)  (๒ ) 

มีความหลากหลายทางดานแรงงาน (Workforce Diversity) (๓) มีความเปนผูประกอบการมากข้ึน (Entrepreneurship) (๔) มี
การจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) (๕) มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงและยืดหยุน (Need 
for Innovation and Flexibility) (๖) การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) (๗) องคการแหงการเรียนรู  
(LearningOrganization) (๘) มีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทํางาน (Workplace Spirituality) องคการใน
อนาคตจะไมเปนเพียงสถานที่ผูคนกมหนากมตาทํางานแลกกับคาตอบแทนเทานั้น แตควรเปนสถานที่ที่มีความหมายตอจิตใจ
ของพนักงานที่ซึ่งจะใหความรัก สามัคคี ความอบอุน ความเอ้ืออาทรตอกัน เหมือนบานหลังที่สอง เปนที่ที่รวมของจิตวิญญาณ
ของพนักงาน ผูบริหารองคการอาจจัดใหมีการอบรมใหความรูทางธรรมะ ฝกสมาธิใหพนักงานเขาใจสัจธรรมของชีวิตเพ่ือใหที่
ทํางานเปนสถานที่พนักงานรูสึกผูกพัน และทํางานอยางเปนสุข 

 
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการ องคการในอนาคต 
 
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. บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงในองคการเปรียบเสมือนการเดินทาง ผูบริหารบางคนอาจเปนนักเดินทางที่ไมหยุดนิ่ง บางคนอาจหยุดพักที่
ใดที่หนึ่งซึ่งพอใจ  แลวแตจุดประสงคของแตละบุคคล องคการในอนาคตของประเทศไทย จะมีรูปรางการทํางานอยางไร  ขึ้นอยูกับ
ผูบริหารที่จะนําพาไปสูทิศทางตามเปาหมายที่กําหนดไว การเรียนรูและความมีวิสัยทัศนจะชวยใหการบริหารองคการในอนาคตไดดี
ยิ่งขึ้น๑ผูบริหารตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แลวปรับตัวตามเงื่อนไขหรือสถานการณ ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงระบบเพ่ือ
คุณภาพหรือการปรับปรุงอยางขนาดใหญแบบรีเอ็นจิเนียริ่ง  ดังนั้น  ในการสรางองคการใหม  จะตองกําหนดเปาหมายการสรางวงจรบริการ
และกําไร ที่จะทําใหเกิดความพอใจตอลูกคาและบุคลากรในองคการ การออกแบบองคการในทางปฏิบัติ สิ่งที่ตองคํานึงในการ
ออกแบบองคการ คือ สายการบังคับบัญชา กระบวนการตัดสินใจ  ทีมงาน โครงสรางและกลยุทธ ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงการแขงขันใหม 
ๆ  ในโลกแบบใหมและปรับตัวในทางปฏิบัติ  
 สรางการเรียนรูองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) องคการแหงการเรียนรู เปนการ
บริหารรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไดทุกประเภท  ทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจ
เอกชน โดยสามารถปรับใชรวมกับระบบการบริหารรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเปนการพัฒนาองคการใหเพียบพรอมไปดวยความคิด
สรางสรรคโดยเนนความสําคัญไปที่ผูนํา (Leadership) ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) และการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team  
Learning)ปเตอร เอ็ม เซ็งกี้  (Peter M. Senge) ศาสตราจารยแหง MIT Sloar School of Management ไดเสนอหลักการ  ๕ 
ประการขององคการแหงการเรียนรู (The Five Disciplines of Learning Organization) ที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางใน
ปจจุบัน คือ  
 ๑)  การเรียนรูและความชํานาญของสมาชิก (Personal Mastery) ปจเจกบุคคลจะตองมีความมุงมั่นในการเรียนรู คือมี
ปฏิภาณไหวพริบ มีความเพียรพยายามในการใฝรูจนเขาสูโลกอาชีพไดแลว ยังจําเปนตองเรียนรูตลอดชีวิต อันจะเปนหนทางหนึ่งที่จะ
ชวยสนับสนุนใหบุคคลบรรลุถึงความเปนเลิศ 
 ๒)ความมีสติ มีความคิดอาน (MentalModel) หลักการขอนี้จะเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) 
และจะมีผลถึงความเขาใจตอเรื่องราวตองานหรือกิจกรรมใดๆ ในมุมมองตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญตอการตัดสินใจในการ
กระทําการใดๆ การใหการเรียนรูในขอนี้เปนเรื่องที่ตองใชเวลาคอยเปนคอยไป อาจใชวิธีการประชุม การสัมมนา  หรือใชเอกสารเวียน
ภายในองคการ จําเปนตองทําอยางตอเนื่อง 
 ๓)  สรางวิสัยทัศนรวมขององคการ (Shared Vision) คําวา วิสัยทัศน คือ การมีสายตาที่กวางไกล สรางแนวคิดที่มี
โครงสราง มีเปาหมาย วัตถุประสงคที่แนนอนในอนาคต ลักษณะของวิสัยทัศนองคการที่ดี คือ กลุมผูนําตองเปนฝายเริ่มตนเขาสู
กระบวนการของการสรางวิสัยทัศนอยางจริงจัง วิสัยทัศนนั้นจะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ และวิสัยทัศนนั้นตองเปนภาพบวกตอองคการและสรางศรัทธาใหทุกคนรวมกันสนับสนุนและมุงมั่นปฏิบัติในการพัฒนา
วิสัยทัศนองคการจําเปนตองทําใหเปนระบบ  มีขั้นตอนอยางถูกตอง จึงจะไดวิสัยทัศนที่ดี และที่สําคัญคือตองไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกทุกคนในองคการ  การสรางวิสัยทัศนรวมขององคการก็จะประสบความสําเร็จ 
 ๔)การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนการเนนการทํางานเปนทีม โดยทุกคนในทีมงานจะตองมีจิตสํานึก
รวมกันอยูตลอดเวลาวาเรากําลังทํางานอะไรและจะทําใหดีขึ้นอยางไร จึงจะมีสวนชวยเพ่ิมคุณคาและความพึงพอใจแกลูกคา การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม จะเปนเครื่องมือชวยเสริมสรางความสามารถของทีมงานและจะขจัดจุดออนของทีมงานแบบไทย ๆ  ไดเปน
อยางด ี
 ๕)  ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) เราจะพบวาแนวคิดทางดานการบริหารไดพัฒนามายาวนานและ
ตอเนื่อง ทั้งการบริหารบุคคล การบริหารองคการ การบริหารการผลิต หรือการบริการการเงิน นักวิชาการและนักบริหารที่สําคัญได
นําเสนอในรูปของทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบเชน การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objectives) 

                                         

๑อาทิตย โกสกุล, อนาคตขององคการและการจัดการในประเทศไทย , เอกสารการบรรยายประจําคณะวิทยาการจัดการ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๕), หนา ๑-๖. 



๓ 

 
การรื้อปรับระบบ (Reengineering) แตละเรื่องจัดไดวาเปน “ระบบ” ที่เปนประโยชนตอองคการ จึงจําเปนตองมีความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง ดําเนินการไปตามวิธีการ ขั้นตอนที่ถูกตองของระบบนั้นๆ   
 
  สรุปความไดวา  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จะตองมีความโดดเดนในดานการเรียนรูในระดับที่
สูง เปนการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง การเรียนรูนั้นเปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคการ  นั่นคือตองมีการจัดสิ่งแวดลอมใน
การทํางานใหเปนแหลงของขอมูลและความรูของพนักงาน ใหเปนความรูรายรอบตัวเขา เพ่ือใหพนักงานไดติดตามสิ่งใหม ๆ  หยิบใช
และเก็บสะสมความรูใสตัวไดตลอดเวลา องคการในอนาคตจึงตองสรางการเรียนรูในองคการใหมีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และรวดเร็วขึ้น   
 
๒. ความหมายของการจัดการองคการ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน ไดนิยามความหมายของ "องคกร" ไววาองคกรเปนศูนยรวมกิจกรรมที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนหนวย ถาเปนงานสาธารณะ เรียกวา องคกรบริหารสวนราชการ ถาเปนหนวยงานเอกชน เรียกวา องคกรบริหารธุรกิจมีผูใหคํา
นิยาม คําวา " การจัดองคการ " ไวหลายทาน ดังนี้  

การจัดองคการ คือ การจัดความสัมพันธระหวางสวนตางๆ คือ ตัวบุคคลและหนาที่การงาน เพ่ือรวมกันเขาเปนหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถทํางานบรรลุเปาหมายได๒ 

การจัดองคการ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมใหเปนกลุมกอนเขารูป และการมอบหมายงานใหคนปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของงาน ที่ตั้งไว การจัดองคการจะเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหทุก
คนตางฝายตางทราบวา ใครตองทําอะไร และใครหรือกิจกรรมใดตองสัมพันธกับฝายอื่นๆอยางไรบาง๓การจัดองคการ คือ ความ
พยายามของผูบริหารที่ใหมีหนทางสําหรับการปฏิบัติงาน  ใหความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว๔ 

การจัดองคการ คือ การจัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยๆใหครอบคลุมภารกิจและหนาที่ของ องคการ พรอมกําหนด
อํานาจหนาที่และความสัมพันธกับองคกรยอยอ่ืนๆไวดวย ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารใหบรรลุเปาหมายขององคการ๕ 

การจัดองคการ คือ กระบวนการในการจัดสรรและจัดระบบทรัพยากรมนุษยและสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือใหแผนการทํางานของ
องคการสามารถที่จะดําเนินไปไดและประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว๖ 

การจัดองคการ คือ หนาที่ทางการจัดการในการที่จะโครงสรางความสัมพันธระหวางคนและหนวยงานตาง ๆ  ในการที่จะทํา
ใหสมาชิกองคการสามารถที่จะดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว๗ 

  
สรุปความไดวา การจัดองคการ หมายถึง การจัดระเบียบความสัมพันธระหวางตัวคน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนจัดใหมีการประสานงานกันระหวางคน และแผนกงานตางๆ เพ่ือใหมีการดําเนินงานขององคการ บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงานตางๆ และบุคคลในองคการ โดยกําหนดภารกิจ 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดแจง เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยาง มี
ประสิทธิภาพ 
 

                                         

๒Edwin B.Flippo, Management: A Behavioral Approach. (๒nd ed), Boston, Allyn and Bacon, ๑๙๗๐ : p. ๑๒๙. 
๓ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หนา ๖๓.  
๔ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒),หนา ๒๒๐. 
๕สมคิด บางโม, การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน), หนา 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. กระบวนการของการจัดองคการ กระบวนการในการจัดองคการนั้น ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอนดวยกัน๘ 
คือ  
 ขั้นตอนที่ ๑การจัดกลุมงานเปนการพิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุมงาน และออกแบบงานสําหรับผูทํางานแตละคน 
ซึ่งกอนอ่ืนที่สุดผูบริหารจะตองพิจารณาตรวจสอบ และแยกประเภทดูวากิจการของตนนั้นมีอะไรบางที่จะตองจัดทํา เพ่ือให
กิจการไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขั้นตอมาก็คือทําการจัดกลุมงาน โดยมีหลักพิจารณาที่วางานที่เหมือนกันควรจะรวมอยู
ดวยกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือใหเปนไปตามหลักของการแบงงานกันทํา (Division of Labor) โดยการจัดจําแนกออกตามหนาที่งานแตละ
ชนิดเปนกลุม ๆ ที่แตกตางกันเหลานั้นออกเปนสวนๆ เรื่อยไปทั้งตามความถนัดและตามความสามารถ ของผูที่จะปฏิบัติ 
จนกระทั่งในที่สุดไดเปนชิ้นงานตางๆ ที่แตละสวนหรือแตละชิ้นเหลานี้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผูที่จะทํางานในแตละระดับใน
ขั้นของการออกแบบงานนี้ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงคุณสมบัติของผูที่จะมาปฏิบัติเสมอ รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดกลุมงานนั้น  
 ๑) พิจารณาแยกประเภทงาน (Identification of Work) เพ่ือทําใหทราบวา งานอะไรบางที่จะตองทํา วิธีการก็คือดูจาก
วัตถุประสงคและแผนงาน หรือโครงการงานตาง ๆ 
 ๒) จัดกลุมงาน (Grouping of Work) งานที่เหมือนกันใหจัดรวมเขาเปนกลุมเดียวกัน เพ่ือใหมีการจําแนกประเภทไว 
และเปนไปตามหลักของการแบงงานกันทําตามเกณฑของงานผลิต ตลาด การเงิน และบัญชี และอ่ืน ๆ  
 ๓) การออกแบบงาน (Designing of Individual Job) งานกลุมตางๆ ยอมมีปริมาณมากเกินกวาที่คน ๆ เดียวจะทําได 
ดังนั้นการแบงงานจึงเกิดขึ้นอีกครั้งทั้งตามความสามารถ และความถนัดในหนาที่เพ่ือใหไดงานที่เหมาะสมกับผูที่ปฏิบัติงานแตละ
คน 
 ขั้นตอนที่ ๒ การระบุขอบเขตงานเปนการระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พรอมทั้งกําหนดความรับผิดชอบ
และใหอํานาจหนาที่ ซึ่งข้ันตอนของการจัดองคการในกระบวนการขั้นที่สองของการจัดองคการจะเริ่มตนดวย 

  ๑) การระบุใหเห็นถึงขอบเขตของงาน (Job  Description) ที่แบงใหสําหรับแตละคนตามที่ไดออกแบบมาแลว
ในขั้นแรก เพ่ือใหทราบวางานแตละชิ้นที่ไดแบงและออกแบบไวนั้นจะเกี่ยวของกับเรื่องอะไร ชนิดไหน มีขอบเขตและปริมาณ
มากนอยแคไหน สิ่งสําคัญในที่นี้ก็คือ การระบุชื่อเปนตําแหนงพรอมกับใหรายละเอียดเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น ๆ เอาไว 
  ๒) การมอบหมายงาน (Delegation) ดําเนินการโดยผูบริหารซึ่งจะมอบหมายงาน แตละชิ้นที่งายกวาใหแก
ผูทํางานในระดับรองลงไป 
  ๓) การกําหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนองคประกอบสําคัญของการมอบหมายงาน ซึ่งมีความ
จําเปนที่บุคลากรจะตองทํางานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
 ผูมีความรับผิดชอบมากกวายอมจะมีอํานาจหนาที่มากกวาเสมอและขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
ควบคุมโดยใชอํานาจหนาที่ดังกลาวดังภาพแสดงการระบุขอบเขตของงานการมอบหมายงานและการกําหนดความรับผิดชอบ ดัง
ภาพแสดงตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

๘ธงชัย สันติวงษ, หลักการจัดการ = Principles of management, (กรุงเทพมหานค: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนา ๒๓๒.   
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ภาพที่๓.๑แสดงการระบุขอบเขตของงานการมอบหมายงานและการกําหนดความรับผิดชอบที่มา : (ธงชัย สันติวงษ, ๒๕๔๒, 

หนา๒๓๔) 

 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดวางความสัมพันธเพ่ือใหงานในสวนตาง ๆ ที่แบงกันไปทํานั้น สามารถทํางานรวมกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยไมกระจัดกระจายและใหอยูรวมกันโดยไมขัดแยง และดวยเหตุผลที่วากระบวนการดําเนินงานของกลุมจะอยูใน
ลักษณะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา โอกาสที่จะใหทุกฝายรูถึงขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายมากอนทํางานนั้น
ยอมจะเปนไปไดยาก การจัดวางความสัมพันธของงานสวนตางๆ และระหวางกลุม จนเปนโครงสรางที่สัมพันธกันของหลาย ๆ 
สวนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประสานงานกัน และการกอใหเกิดการมีสัมพันธที่ดีขึ้นมา ดังภาพแสดงดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๒  แสดงการจัดวางความสัมพันธของสวนงานที่มา  (ธงชัย สันติวงษ, ๒๕๔๒, หนา ๒๓๕) 

การจัดการทั่วไป 

บริหาร
บุคคล ผลิต 

การเงิน 
และบัญชี การตลา

ขาย วิจัยตลาด โฆษณา 
สงเสริมการ

ขาย ก 
ข ค 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
มอบหมายงาน 
(Delegations)  
ก า ร กํ า ห น ด
ความรับผิดชอบ 
และ ให อํ านาจ
หนาท่ี 

Job Description 

บริหารบุคคล ผลิต การเงิน
และบัญชี 

วิจัย
ตลาด 

ขาย โฆษณาและ 
สงเสริม      
การขาย ข ก ค 

จัดการทั่วไป 

การตลาด 
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 สรุปความไดวา กระบวนการในการจัดองคการนั้น คือ การจัดกลุมงานเปนการพิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุมงาน 
และออกแบบงานสําหรับผูทํางานแตละคนการระบุขอบเขตงานเปนการระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พรอมทั้ง
กําหนดความรับผิดชอบและใหอํานาจหนาที่การจัดวางความสัมพันธเพ่ือใหงานในสวนตาง ๆ ที่แบงกันไปทํานั้น สามารถทํางาน
รวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไมกระจัดกระจายและใหอยูรวมกันโดยไมขัดแยง และดวยเหตุผลที่วากระบวนการ
ดําเนินงานของกลุมจะอยูในลักษณะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
 

๔. รูปแบบการจัดการองคการในอนาคต (Current Trends and Issue) 

 รูปแบบขององคการตางๆ ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. มีความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) เมื่อประเทศตางๆ ไรพรมแดนประเทศตางๆ จะแบงงานและแขงขันกัน
ผลิต การคาระหวางประเทศจะกระจายออกไปอยางกวางขวาง ผูบริหารในองคการทุกรูปแบบจะเผชิญกับโอกาสและอุปสรรคใน
ตลาดโลกเชนเดียวกัน 
 ๒. มีความหลากหลายทางดานแรงงาน (Workforce Diversity) ทั้งเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ และอายุ แนวโนมของ
คนงานจะมีอายุสูงขึ้น มีการอพยพของแรงงานระหวางประเทศมากขึ้น การกีดกันผูหญิงหรือคนบางกลุม (Glass Ceiling) จะ
หมดไป 
 ๓. มีความเปนผูประกอบการมากขึ้น (Entrepreneurship) ผูบริหารยุคใหมจะตองมีจิตสํานึกของความเปน
ผูประกอบการ คือ แสวงหาโอกาส ริเริ่ม ศึกษา ติดตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวยืดหยุนเพ่ือใหองคการ
ประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนาไปตลอด แมในองคการที่ไมแสวงหากําไรก็ตาม 
 ๔. มีการจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) ซึ่งรูปแบบของธุรกิจแบบ E-Commerce 
คือรูปแบบตางๆ ที่ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทําธุรกรรมอ่ืนใดโดยติดตอกันทางอีเลคโทนิค (Electronic) สวน E-Business 
เปนคําเฉพาะที่อธิบายถึงวิธีการที่ธุรกิจใชทําธุรกรรม เชน Internet-based รูปแบบของ E-Commerce เชน B2B (Business 
to Business) B2C (Business to Consumer) C2C (Consumer to Consumer) and G2B (Government to Business) 
เปนตน 
 ๕. มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงและยืดหยุน (Need for Innovation and Flexibility) เนื่องจากความตองการของ
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คูแขงทางการคามีการพัฒนาอยูเสมอ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตนรุนแรง 
องคการจึงตองปรับตัวใหยืดหยุนตามความเปลี่ยนแปลง เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโตไดในทุกดานภาวการณ 
 ๖. การจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) ในยุคที่มีการปฏิวัติคุณภาพขององคการธุรกิจและรัฐกิจใน
ทศวรรษหนา ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๕ การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) นับเปนแนวคิดที่
ไดรับความนิยมสูงมากในปจจุบัน ซึ่ง W.Edwards Deming อธิบายวา TQM ถือเปนปรัชญาการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
และตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปนสําคัญ คําวาลูกคา (Customer) ในความหมายของ Deming รวมความถึงผูที่
เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการทุกฝายทั้งภายนอกและภายในองคการ เชน บุคคลากรทางธุรกิจ หรือผูขายวัตถุดิบดวยบุคลากร
ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันทํางานเปนทีม (Team works) เพ่ือสรางคุณภาพอยางตอเนื่องในการผลิตสินคาหรือบริการ
ที่มีคุณภาพ มิใชแคคอยตรวจสอบ แกไขในภายหลังเทานั้น  
 ๗. องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนรูปแบบขององคการในอนาคตที่จะตองพรอมรับมือกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนองคการที่ขยายขอบเขตความสามารถในการสรางอนาคตขององคการอยางตอเนื่องโดย
การเรียนรู เพ่ือความอยูรอด (Survival Learning) เพ่ือปรับตัว (Adaptive Learning) และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใน
องคการแหงการเรียนรูจะตองสนับสนุนใหบุคลากรทั้งหมดขององคการมีศักยภาพในการเรียนรู มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ ผูบริหารในองคการแหงการเรียนรูตองรูจักฟง มีการสรางแรงจูง มีการสอนงาน และมีการถนอมรักษาพนักงาน
ของตนเทนที่จะสั่งการ หรือนัยหนึ่งผูบริหารตองลดตัวเองจากเจานาย (Boss) ลงมาเปนหัวหนาทีม (Team Leader) เพ่ือจะได
ไกลชิดกับลูกนองมากขึ้น 



๗ 

 
 ๘. มีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทํางาน (Workplace Spirituality) องคการในอนาคตจะไมเปนเพียง
สถานที่ผูคนกมหนากมตาทํางานแลกกับคาตอบแทนเทานั้น แตควรเปนสถานที่ที่มีความหมายตอจิตใจของพนักงานที่ซึ่งจะให
ความรัก สามัคคี ความอบอุน ความเอ้ืออาทรตอกัน เหมือนบานหลังที่สอง เปนที่ที่รวมของจิตวิญญาณของพนักงาน ผูบริหาร
องคการอาจจัดใหมีการอบรมใหความรูทางธรรมะ ฝกสมาธิใหพนักงานเขาใจสัจธรรมของชีวิตเพ่ือใหที่ทํางานเปนสถานที่
พนักงานรูสึกผูกพัน และทํางานอยางเปนสุข๙ 
 

สรุปความไดวา รูปแบบการจัดการองคการในอนาคต จะตองเปนองคการที่จะพรอมรับมือกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนองคการที่ขยายขอบเขตความสามารถในการสรางอนาคตขององคการอยางตอเนื่องโดยการเรียนรู เพ่ือ
ความอยูรอด (Survival Learning) เพ่ือปรับตัว (Adaptive Learning) และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในองคการแหงการ
เรียนรูจะตองสนับสนุนใหบุคลากรทั้งหมดขององคการมีศักยภาพในการเรียนรู  มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 
ผูบริหารในองคการแหงการเรียนรูตองรูจักฟง มีการสรางแรงจูง มีการสอนงาน และมีการถนอมรักษาพนักงานของตนเทนที่จะ
สั่งการ หรือนัยหนึ่งผูบริหารตองลดตัวเองจากเจานาย (Boss) ลงมาเปนหัวหนาทีม (Team Leader) เพ่ือจะไดไกลชิดกับลูกนอง
มากขึ้น 
 
๕. การจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป 
 การจัดการมีลักษณะเปนศาสตรโดยสมบูรณ เนื่องจาก มีองคประกอบแหงความรู มีหลักเกณฑและทฤษฎีที่เกิดจาก
การศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร ดังนั้นการจัดการจึงเปนสิ่งที่นํามาศึกษาเลาเรียนกันในปจจุบัน และ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา 
การจัดการเปนศาสตรแขนงหนึ่ง 
 การบริหารราชการ หรือการจัดการธุรกิจ ตลอดจนการจัดการทุกสาขา ในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถ 
ประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย นับเปนการประยุกตเอาความรู หลักกา ร และ
ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติใหเหมาะแกสถานการณและสิ่งแวดลอม สามารถโนมนาวและจูงใจคนงานใหรวมแรงรวมใจกันทํางานอยาง
มีความสุขและงานบรรลุเปาหมาย ในกรณีนี้การจัดการจึงมีลักษณะเปนศิลปะอยางหนึ่ง 

บางคนอาจมีความสามารถพิเศษและมีพรสวรรคสามารถจัดการไดดีโดยไมจําเปนตองไดรับการศึกษาอบรมทางดานการ
จัดการมากอน แตถาบุคคลนั้นไดรับการศึกษาอบรมมาดวยยอมจะทําใหการจัดการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขามใน
กรณีที่ผูบริหารหรือผูจัดการขาดศิลปะไมมีความสามารถพิเศษมาแตกําเนิด หากไดรับการศึกษาอบรมทางการจัดการ ย อมจะ
ชวยใหการจัดการงานดําเนินไปดวยดีตามสมควร ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาผูที่จะเขารับตําแหนงเปนผูบริหารจําเปนตอง
ไดรับการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติงาน (Pre-service Training) และมีการฝกอบรมผูบริหารระหวางดํารงตําแหนงเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถในการจัดการ เรียกวา การฝกอบรมระหวางประจําการ (In-service Training) 
 ผูเขียนเห็นวาผูบริหารที่ดีควรยึดถือวาการจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป  กลาวคือผูบริหารควรหมั่นศึกษาหาความรูใน
ดานการจัดการเพ่ิมเติมอยู เสมอ ติดตามผลงานการวิจัยทฤษฎี และหลักวิชาใหม  ๆ ตลอดจนพยายามใชทักษะ และ
ความสามารถของตนเอง ประยุกตใชความรู ทางดานการจัดการใหเหมาะสม เพ่ือใหงานขององคการ บรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ขั้นตอนการบริหารงานขั้นตอนของการบริหารงานนั้นประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต หรือผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปปจจัยนําเขา ดวยวิธีการ หรือเทคนิคดําเนินการตางๆ 

 ๑. ปจจัยนําเขา (Input) หรือที่มักจะเรียกกันวา ทรัพยากรในการบริหารนั้นเปนปจจัยสําคัญในโครงสรางของการ
บริหารงาน โดยที่อาจเปนที่รูจักกันในนามของ ๔ M ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญไดแก คน (Man) คือ ผูปฏิบัติงานของ

                                         

๙วิรัช สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (ผูแปลและเรียบเรียง), (กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา, 
๒๕๕๐), หนา ๔๔-๔๖. 



๘ 

 

องคการนั้น ๆ เงิน (Money) ใชสําหรับเปนคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการ วัสดุสิ่งของ (Materials) หมายถึง 
อุปกรณเครื่องใช เครื่องมือตาง ๆ รวมทั้ง อาคารสถานที่ และการจัดการ (Management) หมายถึงความรูเกี่ยวกับการจัดการ 
 ปจจัยในการบริหารทั้ง ๔ ประเภทนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการเนื่องจากประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
จัดการขึ้นอยูกับความพรอมและคุณภาพของปจจัยดังกลาว ซึ่งสวนใหญจะเปนการกลาวถึงปจจัยนําเขาขององคการที่ไมหวังผล
กําไร แตเนนกระบวนการทํางานและผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
 ในดานภาคเอกชนหรือการจัดการธุรกิจ (องคการที่หวังผลกําไร) ไดกลาวถึงทรัพยากรการบริหารไววามี 6 ประเภทคือ 
คน (Man) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เงิน (Money) สําหรับเปนคาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินการ วัสดุสิ่งของ (Materials) 
ไดแก อุปกรณ เครื่องใช และอาคารสถานที่ วิธีการ (Method) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการจัดการ ตลาด (Market) เปนที่ หรือ 
แหลงสําหรับจําหนายสินคา หรือบริการ และเครื่องจักร (Machine) ใชสําหรับผลิตสินคาและบริการ 
 ซึ่งในภาคเอกชนนั้นจําเปนตองใหความสําคัญกับการตลาดสําหรับสินคา หรือผลผลิตของตนเพ่ือพัฒนารายได และผล
กําไรในสวนของเอกชนเอง ซึ่งในสวนนี้ก็จะเปนภาพสะทอนของสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดวย และใน
กระบวนการผลิตของภาคเอกชนก็มีการคํานึงถึงการริเริ่มการผลิตไปจนถึงการขยายกําลังการผลิตหรือเพ่ิมฐานการผลิต ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพและ คุณภาพมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับ การวางแผนการจัดเตรียมเครื่องจักร หรือการจัดเตรียมปจจัยนําเขาที่มี
คุณภาพสูง นั่นเอง 
 ๒. กระบวนการบริหาร (Process) หมายถึง กิจกรรม หรือ หนาที่ของผูบริหารในการดําเนินงาน เชน การวางแผนตาง 
ๆ จําเปนตองมีกิจกรรมหลายๆอยางมาเกี่ยวของ เชน การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่ผานมา การวิเคราะหสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น การกําหนดแนวทางตางๆ เพ่ือการแกไข และพัฒนาใหผลงานบรรลุผลไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งในขั้นตอนเหลานี้
ผูบริหารจําเปนจะตองมีทักษะ และ ใชเทคนิคหลายอยางดังจะไดกลาวตอไป 
 ๓. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลจากการดําเนินงาน ผลิตภัณฑหรือบริการที่ออกมาจากกระบวนการของระบบซึ่งเปน
สิ่งที่สําคัญ  ผลผลิตจะตองถูกประเมินจากลูกคาหรือผูบริโภค  และสงขอมูลยอนกลับเขาสูตัวระบบ  
 ๔. ขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลของการดําเนินการ  ซึ่งผูบริหารสามารถ
นําไปปรับปรุง  แกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผูบริหารและหนาที่ความรับผิดชอบผูบริหารและองคการใดๆ ยอมมีหนาที่ในการบริหารองคการตามกระบวนการ
บริหารที่คลายๆ กัน ไมวาจะเปนองคการระดับใดแตอาจแตกตางกันในขอบเขตอํานาจหนาที่ เชน ผูบริหารระดับสูงยอมมี
อํานาจหนาที่บริหารงานหรือจัดการงานทั้งหมดของทั้งองคการ สําหรับผูบริหารระดับกลาง ยอมมีขอบเขตการจัดการเพียงใน
ฝายของตนเทานั้น 

 หากพิจารณาในหัวขอระดับของการจัดการ จะเห็นไดวาหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารมีความสอดคลองกับระดับ
ของการจัดการตามที่ไดกลาวไปแลวโดยทั่วไปนิยมแบงฝายบริหารออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ๑. ผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ผูจัดการใหญ ผูจัดการอาวุโสมีหนาที่บริหารงาน
โดยตลอดทั้งองคการ ใชเวลาสวนใหญไปในการกําหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่มีความสําคัญ 
เชน การผลิตสินคาใหม การลดหรือเพ่ิมราคาสินคา การดําเนินงานในตางประเทศ ผูบริหารระดับสูงจะตองใหความสนใจตอ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งเปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง คูแขงขันและเทคโนโลยี 
 ๒. ผูบริหารระดับกลาง ไดแก ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายตาง ๆ   มีหนาที่รับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ 
รับผิดชอบในฝายของตน วางแผนและจัดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เพ่ือใหงานในความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ
ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
 ๓. ผูบริหารระดับตนหรือระดับปฏิบัติงาน ไดแก หัวหนางาน (Foreman) หรือหัวหนาแผนก (Supervisor) มีหนาที่
ควบคุมดูแลรับผิดชอบโดยตรงตอรายละเอียดและการมอบหมายงานอยางใดอยางหนึ่งใหแกคนงาน รวมถึงการควบคุมดูแล



๙ 

 
คนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการที่กําหนด ผูบริหารระดับนี้จะตองติดตอกับคนงานสม่ําเสมอเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดําเนินไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีตั้งไว๑๐ ดังภาพแสดงประกอบตอไปนี้ 
 

 

 

 

  

        

       

      

        

       

        

       

  

ภาพที่๕.๒แสดงความสัมพันธระหวางระดับการบริหารกับอํานาจหนาที่ที่มา (สมยศ  นาวีการ,  ๒๕๔๔,  หนา  ๒๓) 
 

 สรุปความไดวาการจัดการมีลักษณะเปนศาสตรโดยสมบูรณ เนื่องจาก มีองคประกอบแหงความรู มีหลักเกณฑและ
ทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร ดังนั้นการจัดการจึงเปนสิ่งที่นํามาศึกษาเลาเรียนกันในปจจุบัน และ เปนที่
ยอมรับกันทั่วไปวา การจัดการเปนศาสตรแขนงหนึ่งการบริหารราชการ หรือการจัดการธุรกิจ ตลอดจนการจัดการทุกสาขา 
ในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย นับเปนการ
ประยุกตเอาความรู หลักการ และทฤษฎีไปสูการปฏิบัติใหเหมาะแกสถานการณและสิ่งแวดลอม สามารถโนมนาวและจูงใจ
คนงานใหรวมแรงรวมใจกันทํางานอยางมีความสุขและงานบรรลุเปาหมาย ในกรณีนี้การจัดการจึงมีลักษณะเปนศิลปะอยางหนึ่ง 
 

๖. อนาคตขององคการและการจัดการในประเทศไทย 

การเตรียมตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงผูบริหารตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แลวปรับตัวตามเงื่อนไขหรือสถานการณ 
ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงระบบเพ่ือคุณภาพหรือการปรับปรุงอยางขนาดใหญแบบรีเอ็นจิเนียริ่ง  ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรใหความสนใจใน
สิ่งตอไปนี้ คือ 

  ๑) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคการ 
  ๒) นําเอาองคการไปสูการเปลี่ยนแปลง โดยใหมีการวิเคราะหผลดี ผลเสีย โดยเฉพาะผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
และกําหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ มีแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

  ๓) กําหนดมาตรฐานในการวัดผลทั้งกอน ระหวาง  และหลังการเปลี่ยนแปลง 
  ๔) กําจัดความกลัวและลดความสูญเสียใหนอยที่สุด 

 สรางองคการใหมในการสรางองคการใหม  จะตองกําหนดเปาหมายการสรางวงจรบริการ– กําไร ที่จะทําใหเกิดความพอใจ
ตอลูกคาและบุคลากรในองคการ โดยมีปจจัยที่สําคัญ  คือ 

  ๑)  ไมเนนขนาด ปฏิบัติเหมือนบริษัทเล็ก ๆ  เนนความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ใหลูกคาเกิดความไววางใจ 

  ๒)  สรางและกระตุนนวัตกรรม ใหเกิดการคิดคนและการปฏิบัติในสิ่งใหมๆ  ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการบริหาร
องคการในอนาคต 

                                         

๑๐สมยศ นาวีการ, การบริหารธุรกิจ, พิมพครั้งท่ี ๕,  (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๒), หนา  ๒๒. 
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พนักงาน 



๑๐ 

 

  ๓)สรางหนาที่งานในองคการแบบแนวราบ (Flatter) และแตละหนาที่งานสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการ
ได 
  ๔) สรางวัฒนธรรมองคการที่มีพลังและเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการในอนาคต เชน มีการยึดเหนี่ยวดวยคุณคา
ขององคการ และมีความจริงใจตอกัน เปนตน 
  ๕) นําขอมูลและบทเรียนในอดีตมากระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรางภาวะผูนําใหเกิดกับองคการ 
 ออกแบบองคการและการจัดการในทางปฏิบัติการออกแบบองคการในทางปฏิบัติ สิ่งที่ตองคํานึงในการออกแบบองคการ 
คือ สายการบังคับบัญชา กระบวนการตัดสินใจ  ทีมงาน โครงสรางและกลยุทธ ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงการแขงขันใหม ๆ  ในโลกแบบ
ใหมและปรับตัวในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักดังนี้ 
  ๑)  กระตุนใหเกิดการสรางทีมแบบหลากหลาย เ พ่ือรับวัฒนธรรมและความแตกตางที่ไรพรมแดน 
  ๒)หาผูรวมประกอบการ (Partnership) องคการยุคใหมไมสามารถปฏิบัติงานโดยลําพังตองมีกลุมดําเนินงานและ
เพ่ือนรวมงานจากหลายแหลง  เพราะโลกในอนาคตจะเกิดการรวมตัวเพ่ือเพ่ิมเอกภาพในการแขงขันมากกวาการแยกปฏิบัติงานอยางโดด
เดี่ยวเหมือนในอดีต 
  ๓)  สงเสริมระบบเครือขายทางความรู ตลอดจนวิชาการทุกแขนงใหกวางไกลทันโลก 
  ๔)  ยอมรับจุดประสงคและเปาหมายที่ตองสูงขึ้นและเพ่ิมขึ้น 
  ๕)  พรอมรับมือและเตรียมพรอมที่จะเขาถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน โดยเตรียมรับสถานการณทางดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไวลวงหนา 
 สรางการเรียนรูในองคการสรางการเรียนรูองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) องคการแหง
การเรียนรู เปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไดทุกประเภท  ทั้งภาคราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจเอกชน โดยสามารถปรับใชรวมกับระบบการบริหารรูปแบบอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเปนการพัฒนาองคการให
เพียบพรอมไปดวยความคิดสรางสรรคโดยเนนความสําคัญไปที่ผูนํา (Leadership) ความคิดเชิงระบบ (System Thinking) และการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (TeamLearning)ปเตอร เอ็ม เซ็งกี้ (PeterM. Senge) ศาสตราจารยแหง MIT Sloar School of Management 
ไดเสนอหลักการ  ๕ ประการขององคการแหงการเรียนรู (The Five Disciplines of Learning Organization) ที่ไดรับความสนใจ
อยางกวางขวางในปจจุบัน คือ  
  ๑)  การเรียนรูและความชํานาญของสมาชิก (Personal Mastery) ปจเจกบุคคลจะตองมีความมุงมั่นในการเรียนรู 
คือมีปฏิภาณไหวพริบ มีความเพียรพยายามในการใฝรูจนเขาสูโลกอาชีพไดแลว ยังจําเปนตองเรียนรูตลอดชีวิต อันจะเปนหนทางหนึ่ง
ที่จะชวยสนับสนุนใหบุคคลบรรลุถึงความเปนเลิศ 
  ๒)ความมีสติ มีความคิดอาน (Mental Model) หลักการขอนี้จะเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, 
EQ) และจะมีผลถึงความเขาใจตอเรื่องราวตองานหรือกิจกรรมใดๆ ในมุมมองตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญตอการตัดสินใจในการ
กระทําการใดๆ การใหการเรียนรูในขอนี้เปนเรื่องที่ตองใชเวลาคอยเปนคอยไป อาจใชวิธีการประชุม การสัมมนา หรือใชเอกสารเวียน
ภายในองคการ จําเปนตองทําอยางตอเนื่อง 
  ๓)สรางวิสัยทัศนรวมขององคการ (Shared Vision) คําวา วิสัยทัศน คือ การมีสายตาที่กวางไกล สรางแนวคิดที่มี
โครงสราง มีเปาหมาย วัตถุประสงคที่แนนอนในอนาคต ลักษณะของวิสัยทัศนองคการที่ดี คือ กลุมผูนําตองเปนฝายเริ่มตนเขาสู
กระบวนการของการสรางวิสัยทัศนอยางจริงจัง  วิสัยทัศนนั้นจะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ และวิสัยทัศนนั้นตองเปนภาพบวกตอองคการ 
และสรางศรัทธาใหทุกคนรวมกันสนับสนุนและมุงมั่นปฏิบัติในการพัฒนาวิสัยทัศนองคการจําเปนตองทําใหเปนระบบ  มีข้ันตอนอยาง
ถูกตอง จึงจะไดวิสัยทัศนที่ดี และที่สําคัญคือตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคนในองคการ  การสรางวิสัยทัศนรวมขององคการ
ก็จะประสบความสําเร็จ 
  ๔)การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนการเนนการทํางานเปนทีม โดยทุกคนในทีมงานจะตองมีจิตสํานึก
รวมกันอยูตลอดเวลาวาเรากําลังทํางานอะไรและจะทําใหดีขึ้นอยางไร จึงจะมีสวนชวยเพ่ิมคุณคาและความพึงพอใจแกลูกคา การ



๑๑ 

 
เรียนรูรวมกันเปนทีม จะเปนเครื่องมือชวยเสริมสรางความสามารถของทีมงานและจะขจัดจุดออนของทีมงานแบบไทยๆ ไดเปนอยาง
ดี 
  ๕)  ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (System Thinking) เราจะพบวาแนวคิดทางดานการบริหารไดพัฒนามายาวนาน
และตอเนื่อง ทั้งการบริหารบุคคล การบริหารองคการ การบริหารการผลิต หรือการบริการการเงิน นักวิชาการและนักบริหารที่สําคัญ
ไดนําเสนอในรูปของทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบเชน การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by 
Objectives) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) แตละเรื่องจัดไดวาเปน “ระบบ” ที่เปนประโยชนตอองคการ จึงจําเปนตองมีความ
เขาใจอยางลึกซึ้ง ดําเนินการไปตามวิธีการ ขั้นตอนที่ถูกตองของระบบนั้นๆ๑๑ 

ดังนั้น องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) จะตองมีความโดดเดนในดานการเรียนรูในระดับที่สูง เปนการเรียนรู
อยางเปนระบบและตอเนื่อง การเรียนรูนั้นเปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคการ นั่นคือตองมีการจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเปน
แหลงของขอมูลและความรูของพนักงาน ใหเปนความรูรายรอบตัวเขา เพ่ือใหพนักงานไดติดตามสิ่งใหมๆ  หยิบใชและเก็บสะสม
ความรูใสตัวไดตลอดเวลา องคการในอนาคตจึงตองสรางการเรียนรูในองคการใหมีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น  
นอกจากนั้นโอโบเลนสกี (Obolensky 1994 : 15 – 16 )๑๒ มีความเห็นวาวิวัฒนาการหรือรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับองคการใน
อนาคต จะมีลักษณะคลายฟองอากาศจํานวนมากที่มีเครือขายสัมพันธกันแบบรูปสามเหลี่ยม (Triangulated Networked)  ดังภาพ
แสดงตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

๑๑อาทิตย โกสกุล, อนาคตขององคการและการจัดการในประเทศไทย , เอกสารการบรรยายประจําคณะวิทยาการจัดการ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๕๕), หนา 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 แสดงโครงสรางองคการสําหรับอนาคต ที่มา (ดัดแปลงจาก Obolensky,1994 : 16) 

สรุปความไดวา องคการในอนาคตจะตองเปนองคการที่ทํางานเปนทีม คือ ทีมงานของพนักงานที่นําเอาความชํานาญและ
ความสามารถของตนมาทํางานรวมกันสําหรับกระบวนการนั้นๆ  องคการจะมีพลวัต(Dynamic) สูง ทีมจะถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อมีความ
จําเปนและจะสลายตัวไปเมื่อหมดความจําเปน พนักงานคนหนึ่งอาจทํางานหลาย ๆ  บทบาทในหลาย ๆ  ทีมไดในชวงเวลาเดียวกัน 
ฟองอากาศหรือทีมเหลานี้จะถูกทําใหเชื่อมโยงกันภายใตองคประกอบที่สําคัญขององคการ ๓ ดาน  คือ กลยุทธ  เทคโนโลยี 
และคน ตามตัวแบบซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม องคการเชนนี้จะมีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดสูง และยังตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ  รวมทั้งการจัดการ
สมัยใหมดวย  ขณะนี้เริ่มมีการพูดถึงการนําระบบอิเล็กทรอนิกสระบบดิจิตอลเขามาใชมากขึ้น จนบิลเกตส (Bill Gates 1999 : 16)๑๓ 
ใหความคิดเห็นวาจะเกิดระบบ Digital Nervous System ขึ้นในองคการและองคการตอไปในอนาคตจะเปน E-Organization 
(องคการอิเล็กทรอนิกส) 

 

๗. บทสรุป 

องคการ คือ สถานที่ที่มนุษยไดมีการรวมกลุมกัน เพ่ือที่จะดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ซึ่งมีองคประกอบที่
สําคัญอยู ๕ สวน ดวยกัน คือ คน เปาหมาย หรือวัตถุประสงคโครงสราง ขอมูลขาวสาร ความรู และเทคโนโลยี องคการสามารถ
ที่จะจําแนกประเภทได ๓  ประเภทดวยกัน คือ  (๑) องคการที่จําแนกโดยยึดวัตถุประสงค (๒) องคการที่จําแนกโดยยึด
โครงสราง (๓) องคการที่จําแนกโดยยึดการกําเนิด องคการมีประโยชนที่สําคัญอยู ๒ ประการดวยกันคือ (๑) ตอบสนองความ

                                         

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



๑๓ 

 

ตองการทางวัตถุ (๒) ตอบสนองความตองการทางดานสังคม และสาเหตุที่ตองมีองคการก็คือ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
มนุษยที่มีอยูอยางไมมีที่สิ้นสุด 
 การจัดการ คือ การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในองคการเพ่ือใหมีความเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือให
องคการนั้นสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ ที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การบริหารและการ
จัดการ มีลักษณะที่เปนทั้งศาสตรและศิลปะ องคประกอบที่ชี้ใหเห็นวาการจัดการอยูในฐานะที่เปนศาสตรคือ มีศัพทเฉพาะวิชา
ของตนเอง มีการจัดระบบระเบียบองคความรูไวเปนหมวดหมู มีวิธีการศึกษาคนควาที่ เปนของตัวเอง สวนฐานะที่เปนศิลป ของ
การจัดการก็คือ ผูที่จะนําเอาความรูทางการจัดการไปใชจะตองมีความสามารถในการประยุกตใชความรูจึงจะสัมฤทธิ์ผลในการ
ทํางาน การจัดการแบงไดเปน ๓ ระดับคือ  (๑) การจัดการระดับตน(๒) การจัดการระดับกลาง (๓) การจัดการระดับสูง  ในการ
จัดการนั้นผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบาย ระดับกลางกําหนดแนวปฏิบัติ โครงสรางการบริหารงานประกอบดวย ๓ สวนคือ 
ทรัพยากรการบริหาร กระบวนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานนั้น ๆวามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากนอยแคไหน 
สวนทักษะทางการจัดการ หรือการบริหารงานที่สําคัญมี ๓ ดานคือ (๑) ทักษะทางดานความคิด  (๒) ทักษะทางดานมนุษย  (๓) 
ทักษะทางดานเทคนิคระดับตน ซึ่งจะตองควบคุมแนะนําผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารนั้นใหบรรลุผล สวน
ผูบริหารจะมีหนาที่ทางการบริหารที่จะตองทําอยู ๔ ประการ ดวยกันคือ (๑) วางแผน (Planning)  (๒) จัดองคการ 
(Organizing) (๓) ภาวะผูนํา (Leading) (๔) การควบคุม (Controlling) ภายใตเงื่อนไขที่ตองมีทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญ
คือ ๔ M ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Materials) การจัดการ (Management) และในการปฏิบัติงาน
บริหารนั้น นักบริหารจะตองพิจารณาถึงขอบเขตและสภาพของการปฏิบัติงานบริหารที่จะเกี่ยวของกับการจัดการ ๒ ดานคือ (๑) 
การจัดการเก่ียวกับปจจัยภายนอก และ (๒) การจัดการที่เก่ียวกับปจจัยภายใน 
 รูปแบบขององคการปจจุบันและแนวโนมในอนาคตจะมีลักษณะ (๑) มีความเปนโลกาภิวัตน (Globalization) ( ๒ ) 
มีความหลากหลายทางดานแรงงาน (Workforce Diversity) (๓) มีความเปนผูประกอบการมากข้ึน (Entrepreneurship) (๔) มี
การจัดการในรูปแบบอีบิซิเนส (Managing in An E-Business World) ซึ่งรูปแบบของธุรกิจแบบ E-Commerce คือรูปแบบ
ตางๆ ที่ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทําธุรกรรมอ่ืนใดโดยติดตอกันทางอีเลคโทนิค (Electronic) สวน E-Business เปนคํา
เฉพาะที่อธิบายถึงวิธีการที่ธุรกิจใชทําธุรกรรม เชน Internet-based รูปแบบของ E-Commerce เชน B2B (Business to 
Business) B2C (Business to Consumer) C2C (Consumer to Consumer) and G2B (Government to Business) เปน
ตน (๕) มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงและยืดหยุน (Need for Innovation and Flexibility) (๖) การจัดการเชิงคุณภาพ 
(Quality Management) ในยุคที่มีการปฏิวัติคุณภาพขององคการธุรกิจและรัฐกิจในทศวรรษหนา ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๕ การ
บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) นับเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมสูงมากในปจจุบัน (๗) 
องคการแหงการเรียนรู (LearningOrganization) (๘) มีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทํางาน (Workplace 
Spirituality) องคการในอนาคตจะไมเปนเพียงสถานที่ผูคนกมหนากมตาทํางานแลกกับคาตอบแทนเทานั้น แตควรเปนสถานที่ที่
มีความหมายตอจิตใจของพนักงานที่ซึ่งจะใหความรัก สามัคคี ความอบอุน ความเอ้ืออาทรตอกัน เหมือนบานหลังที่สอง เปนที่ที่
รวมของจิตวิญญาณของพนักงาน ผูบริหารองคการอาจจัดใหมีการอบรมใหความรูทางธรรมะ ฝกสมาธิใหพนักงานเขาใจสัจธรรม
ของชีวิตเพ่ือใหที่ทํางานเปนสถานที่พนักงานรูสึกผูกพัน และทํางานอยางเปนสุข๑๔ 
 
 
 
เอกสารอางอิง 

 

๑. ภาษาไทย  

 

                                         

๑๔อางแลว. 
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บทคัดยอ 

 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในการใหความชวยเหลือตอสังคมไทยตลอดมาโดยมีสวน
ชวยเหลือในการกลอมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการใหบริการตามความจําเปนตามความตองการของ
ประชาชนอีกทั้งมีสวนชวยในการแกไขปญหาทางสังคมใหแกเรามาแลวเปนสวนมากแมกระทั่งในปจจุบันความสําคัญในประการ
ดังกลาวก็ยังคงอยูพระภิกษุสงฆกับวัดตองรับภาระหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยูตลอดไปสถาบันแหงนี้
จึงอํานวยประโยชนเกื้อกูลตอการปกครองและการบริหารของไทยอยูมาก 

ในประเทศไทยจึงมีชุมชนสวนใหญที่มีหมูบานเปนหนวยหลักและมักจะมีวัดตั้งอยูในใจกลางราษฎรในหมูบานจึงมีวัด
เปนแหลงศูนยกลางสําหรับการสมาคมหรือการดํารงชีวิตทางสังคมและศูนยกลางของวัฒนธรรมชีวิตในชนบทจะอยูรอบๆวัด
เพราะประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาอยางจริงจังวัดจึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาที่อยูเหนือจิตใจของชาว
ไทยอยูมากและนับไดวาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดในหมูบานที่รองไปจากครอบครัวความนับถือของประชาชนที่มีตอสถาบันนี้จะ
เห็นไดวาจากการที่คนไทยไดอุทิศตนใหกับวัดทั้งในดานจิตใจเวลาแรงงานและทรัพยสินวัดเปนสถานที่มีความสําคัญเปนที่
ประกอบพิธีกรรมตางๆเชนเปนแหลงหรือศูนยกลางของชุมชนเปนโรงเรียนเปนสถานสงเคราะหและที่พักผิงสําหรับผูยากจนเปน
สถานที่พักผอนและศูนยกลางการกีฬาเปนที่เก็บศพเปนตนวัดในพระพุทธศาสนาจึงเปนที่แบงเบาภาระใหกับรัฐบาลทั้งยัง
กอใหเกิดรากฐานอันมั่นคงและเสริมสรางตอบริการในดานสวัสดิการของรัฐวัดจึงมีบทบาทสําคัญ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนไทยอยูมากใหการศึกษาแกคนยากจนก็เปนอีกหนาที่หนึ่งที่พระสงฆทําหนาที่เปนครูสอนเปนศูนยกลางของการศึกษา
ชุมชนเปนตนและพระสงฆเปนองคประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเปนผูที่ทําใหพระพุทธศาสนาหยั่งรากฝงลึกลงใน
สังคมจนเปนสถาบันสําคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบของความเปนสถาบันทางศาสนาองคประกอบที่มี
ความสําคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆมีอิทธิพลและบทบาทตอวิถีชีวิตของประชาชนมากพระสงฆนอกจากจะเปนที่เคารพของ
ชาวบานในชุมชนแลวยังนับวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม 

บทบาทพระสงฆในสังคมไทยเปนงานที่พระสงฆจะทําไดโดยตรงคือการสงเคราะหทางจิตใจสวนสงเคราะหทางวัตถุจะ
ทําไดโดยทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนใหกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริการที่ไดรับจากผูอ่ืนมาเฉลี่ยแบงปนใหเปนประโยชน
กวางขวางออกไปโดยการสงเคราะหนั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหชุมชน
ประกอบดวยการใหคําแนะนําทางจิตใจเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิตตางๆสวนบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชนควร
ปฏิบัติตนประการแรกคือตองเปนผูนําทางจิตใจศรัทธาและปญญาพุทธศาสนิกชนขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาประการที่สองพัฒนาจิตใจของประชาชนดวยกระบวนการใหการศึกษาอบรมและสงเสริมประชาชนใหเกิด
สุขภาพจิตที่ดีมีสรรถภาพจิตใจที่เขมแข็งมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติประการที่สามคือตอง
สงเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบตางๆเชนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในวัดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดประการที่สี่ตองสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ไทยตอเนื่องยาวนานแตโบราณกาลพระสงฆจึงควรปลูกจิตสํานึกแกประชาชนทางดานการสรางจิตสํานึกในการเปนศาสนา



๑๖ 

 

ประจําชาติของพุทธศาสนาจิตสํานึกในหนาที่ของพุทธศาสนิกชนและจิตสํานึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมใหเปนผูตื่นผูรูและ
ผูเบิกบานอยูเสมอประการที่หาตองใหการสังเคราะหแกผูประสบความทุกยากและเดือดรอน 
 
คําสําคัญ   :   การพัฒนาสังคม     บทบาทพระสงฆ    จังหวัดเพชรบูรณ 
 
 
 
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. 
 
บทนํา 

 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหนึ่งในการใหความชวยเหลือตอสังคมไทยตลอดมาโดยมีสวน
ชวยเหลือในการกลอมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยตลอดจนการใหบริการตามความจําเปนตามความตองการของ
ประชาชนอีกทั้งมีสวนชวยในการแกไขปญหาทางสังคมใหแกเรามาแลวเปนสวนมากแมกระทั่งในปจจุบันความสําคัญในประการ
ดังกลาวก็ยังคงอยูพระภิกษุสงฆกับวัดตองรับภาระหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยูตลอดไปสถาบันแหงนี้
จึงอํานวยประโยชนเกื้อกูลตอการปกครองและการบริหารของไทยอยูมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประชาชนแถบชนบทที่รับ
การบริการจากรัฐบาลไดไมทั่วถึงนักซึ่งมีจํานวนเกือบ๙๐เปอรเซ็นตนอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยสวนใหญยังมีลักษณะเปน
ชุมชนเล็กๆกระจายอยูทั่วประเทศประมาณรอยละ๙๐สวนที่เหลือประมาณรอยละ๑๐เทานั้นที่มีอยูในเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาลซึ่งเปนชุมชนหนาแนน 

ในประเทศไทยจึงมีชุมชนสวนใหญที่มีหมูบานเปนหนวยหลักและมักจะมีวัดตั้งอยูในใจกลางราษฎรในหมูบานจึงมีวัด
เปนแหลงศูนยกลางสําหรับการสมาคมหรือการดํารงชีวิตทางสังคมและศูนยกลางของวัฒนธรรมชีวิตในชนบทจะอยูรอบๆวัด
เพราะประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาอยางจริงจังวัดจึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาที่อยูเหนือจิตใจของชาว
ไทยอยูมากและนับไดวาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดในหมูบานที่รองไปจากครอบครัวความนับถือของประชาชนที่มีตอสถาบันนี้จะ
เห็นไดวาจากการที่คนไทยไดอุทิศตนใหกับวัดทั้งในดานจิตใจเวลาแรงงานและทรัพยสินจํานวนเงินที่พุทธศาสนิกชนใชไปในการ
ทําบุญประมาณรอยละ๗ถึงรอยละ๘๔ของรายจายภายในครอบครัววัดเปนสถานที่มีความสําคัญเปนที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ
เชนเปนแหลงหรือศูนยกลางของชุมชนเปนโรงเรียนเปนสถานสงเคราะหและที่พักผิงสําหรับผูยากจนเปนสถานที่พักผอนและ
ศูนยกลางการกีฬาเปนที่เก็บศพเปนตนวัดในพระพุทธศาสนาจึงเปนที่แบงเบาภาระใหกับรัฐบาลทั้งยังกอใหเกิดรากฐานอันมั่นคง
และเสริมสรางตอบริการในดานสวัสดิการของรัฐวัดจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยอยูมากให
การศึกษาแกคนยากจนก็เปนอีกหนาที่หนึ่งที่พระสงฆทําหนาที่เปนครูสอนเปนศูนยกลางของการศึกษาชุมชนเปนตน๑และ
พระสงฆเปนองคประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเปนผูทําใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปนผูที่ทําให
พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝงลึกลงในสังคมจนเปนสถาบันสําคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบของความเปน
สถาบันทางศาสนาองคประกอบที่มีความสําคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆมีอิทธิพลและบทบาทตอวิถีชีวิตของประชาชนมากเพราะ
วัดและพระสงฆเปนศูนยรวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมตางๆ๒พระสงฆนอกจากจะเปนที่เคารพของชาวบานในชุมชนแลวยัง
นับวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมหากนักวิชาการนําความรูรูจักทรัพยากรและแรงงานมาใชอยาง
ถูกตองจะชวยเสริมสรางความเจริญอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางถูกตองจะชวยเสริมสรางความเจริญอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันขออัญเชิญมาณ
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ที่นี้การใชหลักวิชาและความคิดริเริ่มสรางงานที่อาจดูไมใหญโตนักแตประสิทธิภาพสูงและอํานวยประโยชนโดยตรงไดมากโดย
การนําเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรูความสามารถตลอดจนแรงงานของคนสวนใหญใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวยและใหเกิด
ความเสียหายหรือสูญเปลานอยที่สุดการสรางความเจริญในลักษณะนี้จะชวยสรางความเจริญของกิจการสวนรวมไดแนนอน๓ 

บทบาทพระสงฆในสังคมไทยเปนงานที่พระสงฆจะทําไดโดยตรงก็คือการสงเคราะหทางจิตใจสวนสงเคราะหทางวัตถุจะ
ทําไดโดยทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนใหกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริการที่ไดรับจากผูอ่ืนมาเฉลี่ยแบงปนใหเปนประโยชน
กวางขวางออกไปโดยการสงเคราะหนั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหชุมชน
ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนีประกอบดวยการใหคําแนะนําทางจิตใจเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิตตางๆสวนบทบาท
พระสงฆในการพัฒนาชุมชนควรปฏิบัติตนประการแรกคือตองเปนผูนําทางจิตใจศรัทธาและปญญาเนื่องจากความเจริญทางวัตถุ
และความรวดเร็วของขอมูลขาวสารพุทธศาสนิกชนขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไมมี
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไมมีศรัทธาและปญญาที่ถูกตองพระสงฆจึงควรเปนผูนําทางจิตใจของ
ประชาชนและชุมชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนดวยหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาใหสามารถมีชีวิตอยางเปนสุขมีศรัทธา
และปญญาที่ถูกตองประการที่สองพัฒนาจิตใจของประชาชนดวยกระบวนการใหการศึกษาอบรมและสงเสริมประชาชนใหเกิด
สุขภาพจิตที่ดีมีสรรถภาพจิตใจที่เขมแข็งมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติประการที่สามคือตอง
สงเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบตางๆเชนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในวัดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดรวมทั้งการจัดใหวัดเปนอุทยานการศึกษาเปนแหลงความรูแกเยาวชนและประชาชนประการ
ที่สี่ตองสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยตอเนื่องยาวนานแตโบราณกาลแตใน
ปจจุบันการไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศทําใหเกิดผลเสียตอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพระสงฆจึงควรปลูกจิตสํานึก
แกประชาชนทางดานการสรางจิตสํานึกในการเปนศาสนาประจําชาติของพุทธศาสนาจิตสํานึกในหนาที่ของพุทธศาสนิกชนและ
จิตสํานึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมใหเปนผูตื่นผูรูและผูเบิกบานอยูเสมอประการที่หาตองใหการสังเคราะหแกผูประสบ
ความทุกยากและเดือดรอน 

ในฐานะที่วัดเปนสวนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชนเมื่อประชาชนประสบความทุกขยากเดือดรอนพระสงฆจึงควรให
การสงเคราะหแกผูประสบความทุกขยากเทาที่จะสามารถทําไดโดยการใหธรรมะคําปรึกษาแนะนําและการใหกําลังใจประการที่
หกตองชวยแกไขปญหาของชุมชนพระสงฆควรมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชนตามความสามารถโดยทําเปนขั้นตอนมีการ
วางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจาคือตองรูทุกขรูสภาพของทุกขกอนวามีอะไรบางรูสมุทัยรูสาเหตุแหงทุกขรูนิโรธทาง
แหงการดับทุกขและรูมรรควิธีที่จะดับทุกขและประการสุดทายตองชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทองโดยเปน
แกนนํารวมกับผูนําชุมชนและชาวบานพัฒนาชุมชนตามอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทองคือการพัฒนาดานจิตใจการพัฒนา
ดานสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน 

ดังนั้นพระสงฆจะตองพยายามสรางเครือขายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะสงฆใหเปนชุมชนหรือ
กลุมเพ่ือที่จะทําใหสังคมหรือชุมชนรอบขางยอมรับจึงจะทําใหการสรางชุมชนนั้นมีการเรียนรูองคความรูซึ่งเปนบทบาทที่จะตอง
ชี้นําทางในการพัฒนาไมวาจะเปนดานแนวความคิดแนะนําสั่งสอนเปนแบบอยางที่ดีเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณอันเปนการชัก
นําแนวทางไปสูการพัฒนาสังคมชุมชนใหเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจทางดานเศรษฐกิจเพราะคณะสงฆมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสามัคคีกันดีเปนรูปแบบแลวระบบการจัดการการบริหารชุมชนการปกครองก็เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาสังคมกลุม
ยอยๆไปสูการพัฒนาสังคมขนาดใหญขึ้น๔ 
 

                                         

๓สุลักษณศิวรักษ, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หนา๖๓. 
๔อภิชัยพันธเสน. พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและ 

ทางเลือกใหม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๓๙), หนา๒๐๖. 



๑๙ 

 
ความหมายของบทบาท 

นักวิชาการไดใหความหมายของบทบาทตามทัศนะแตกตางกันออกไปสรุปไดดังนี้ 
กมลรัตนหลาสุวงษไดกลาวถึงความหมายของบทบาทสรุปไดวา “บทบาทหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลตาม

ตําแหนงและสถานภาพในสังคมนั้นๆถาตําแหนงหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปดวยและถาบุคคลใดในสังคม
มีความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมมากข้ึนเทาใดบทบาทก็จะเพ่ิมข้ึนมากเทานั้น”๕ 

งามพิศสัตยสงวนใหความหมายของบทบาท (Role) วา “เปนการกระทําตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพสถานภาพ
และบทบาทมักเปนของคูกันคือเมื่อมีสถานภาพจะตองมีบทบาทดวยแตไมเสมอไปดังนั้นบทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผู
ที่อยูในสถานภาพตางๆวาจะตองปฏิบัติอยางไร(Role) เปนบทบาทที่คาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคมทําใหคูสัมพันธมีการกระทํา
ระหวางกันทางสังคมไดรวมทั้งสามารถพยากรณพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นไดเชนผูมีตําแหนงเปนพอจะไดรับการคาดหวังจากสังคม
ใหแสดงบทบาทหรือหนาที่ตางๆของพอซึ่งจะตองเลี้ยงดูลูกสงเสียใหเลาเรียนอบรมสั่งสอนใหความรักความเอ็นดูและ อ่ืนๆอีก
เปนตนตําแหนงอ่ืนๆก็เชนกันเชนครูอาจารยเสมียนภารโรงตางก็มีบทบาทที่คาดหวังจะตองทําในฐานะที่ค รองตําแหนงตางๆ
เหลานี้นั้นอยู”๖ 

ประกอบมีโคตรกองไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทวาบทบาทหนาที่ตามตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งนั้นจะถูกคาดหวังจาก
สังคมรอบดานซึ่งเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) และการแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหนงหนาที่จะมี
ความถูกตองเหมาะสมเพียงใดข้ึนกับปจจัย๓ประการดังนี๗้ 

๑. ความเขาใจในบทบาทที่ตนเองแสดงหรือปฏิบัติ 
๒. ประสบการณของผูที่ตองแสดงบทบาท 
๓. บุคลิกภาพของผูแสดงบทบาท 
พูนทรัพยสิทธิพรหมไดใหความหมายของบทบาทวาเปนความคาดหมายของการกระทําวาในสถานภาพหนึ่งๆบุคคล

ควรจะมีบทบาทอยางไรโดยจะมีการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญเพ่ือใหทราบวาแตละบุคคลจะตองแสดงบทบาท  (Role 
playing) และสวมบทบาท (Role taking) อยางไรซึ่งการเรียนรูบทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการสังเกต(Role model) 
จากบุคคลที่เรายึดถือ (Significant others) เพ่ือจะนํามาเปนแบบอยางของบทบาทแหงตนที่จะแสดงตอผูอ่ืนในสถานการณ
ตางๆในสังคมตางๆที่ตนเองตองการ๘ 

ภิญโญสาธรไดใหความเห็นวา “บทบาทหมายถึงความมุงหวังที่บุคคลอ่ืนคาดวาบุคคลในตําแหนงหนึ่งควรจะกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งบทบาทนี้จะควบคู กับตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารง
อยู”๙ 

                                         

๕กมลรัตนหลาสุวงษ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๗), หนา๕๐. 

๖งามพิศสัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๓๘), 
หนา๙๖-๙๗. 

๗ประกอบมีโคตรกอง, “บทบาทของพระสงฆที่เกี่ยวกับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน”, 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๑), หนา๑. 

๘พูนทรัพยสิทธิพรหม, “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนากับการเขารวมโครงการแผน 
ธรรมแผนดินทองของชาวบานหวยยาง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา๖๐. 

๙ภิญโญสาธร, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖), หนา๓๐๔. 



๒๐ 

 
ไพบูลยชางเรียนใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทวาบทบาทของบุคคลในสังคมยอมขึ้นอยูกับสภาพที่ตนครองอยูและ

คุณสมบัติของบุคคลดังนั้นบทบาทของบุคคลจึงแตกตางออกไปตามลักษณะสภาพอุปนิสัยความคิดความรูความสามารถมูลเหตุ
จูงใจการอบรมเลี้ยงดูและความพอใจ๑๐ 

มาโนชตัณชวนิชไดใหคําจํากัดความบทบาทคือบทบาทที่ปรากฏจริงและบทบาทที่สังคมคาดหมายมีอธิบายดังนี้ 
๑. บทบาทท่ีปรากฏเปนจริงหมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลครองตําแหนงตางๆหรือสถานภาพทางสังคมประพฤติ

ปฏิบัติปรากฏเห็นในชีวิตประจําวันเรียกวาพฤติกรรมบทบาท 
๒. บทบาทที่สังคมคาดหมายหมายถึงการทําหนาที่หรือพฤติกรรมที่สังคมหรือองคการกําหนดหรือตนเองไดรับการ

คาดหมายตามปทัสถานทางสังคมที่มีอยูใหผูดํารงหรือครองตําแหนงนั้นๆประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียม
กฎเกณฑของสังคม๑๑ 

ลือชาธรรมวินัยสถิตใหบทบาทของความหมายในแงทางโครงสรางของสังคมวาบทบาทหมายถึงภาระหนาที่ที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะพึงกระทําตามสถานภาพที่ตนดํารงอยูเมื่อบุคคลใดไดเขาไปมีสถานภาพหนึ่งๆแลวยอมแสดงบทบาทตามสถานภาพ
นั้นๆสถานภาพและบทบาทจึงเกี่ยวของสัมพันธกันเปรียบไดกับเหรียญที่ตองมี๒ดานเสมอเมื่อสถานภาพเปนตัวกําหนดแบบแผน
ความสัมพันธนั้นมีความสอดคลองกันและเปนไปตามแบบแผนที่กําหนดดังนั้นบทบาทจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสราง
ทางสังคมประการหนึ่ง๑๒ 

สมคิดเพ็งอุดมไดกลาวถึงความหมายของบทบาทตามแนวคิดของราลพ (Ralp)โดยสรุปไดวา “สถานภาพเปนฐานะหรือ
ตําแหนงซึ่งจะเปนสิ่งที่กําหนดบทบาทของบุคคลตําแหนงและบทบาทจึงเปนสิ่งที่ควบคูกันไมสามารถแยกออกจากกันได
เปรียบเสมือนเหรียญคือถาดานหนึ่งของเหรียญเปนตําแหนงอีกดานหนึ่งของเหรียญก็เปนบทบาท” ๙จากความหมายของ
บทบาทจากนักวิชาการจึงพอสรุปไดวาบทบาทคือภาระหนาที่อันมีความสัมพันธควบคูกับตําแหนงที่ตองปฏิบัติตามสถานภาพที่
กําหนดขึ้นและยังสอดคลองกับพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําตามตําแหนงทางสถานภาพที่อยูกับสังคมหรือหนวยงานนั้นๆ๑๓ 
 
บทบาทของพระสงฆกับชุมชน 
 บทบาทเปนสิ่งที่ผูรับหนาที่ตองแสดงออกพระสงฆเปนสวนหนึ่งของสถานบันทางศาสนาและสังคมเพ่ืออยูกับสังคม
พระสงฆจําตองไดรับความชวยเหลือและควรมีบทบาทในการกระทํากิจกรรมตางๆที่พระสงฆอยูในชุมชนดวยเหตุผล๓ประการ
คือ 

๑. การดําเนินชีวิตของพระสงฆตองอาศัยปจจัยสี่ที่ชาวบานถวาย 
๒. สภาพและเหตุการณในสังคมยอมมีผลเกี่ยวของกับการบําเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม 
๓. โดยคุณธรรมคือเมตตาธรรมพระสงฆจะตองชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข๑๔ 

                                         

๑๐ไพบูลยชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยาการพิมพ, ๒๕๑๖), หนา๑๗. 
๑๑มาโนชตันชวนิช, บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

(กรุงเทพมหานคร :การศาสนา, ๒๕๐๖), หนา๑๑. 
 

๑๒ลือชาธรรมวินัยสถิต, มนุษยกับสังคม, (เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 
๒๕๓๙), หนา๔๗. 

๑๓สมคิดเพ็งอุดม, “การศึกษาบทบาทของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของพระสงฆและเจาหนาที่กระทรวงหลักระดับ
ตําบลในจังหวัดสุมทรสงคราม”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๕), 
หนา๙. 

๑๔อภิชัยพันธุเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและทางเลือกใหม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิ
ปญญา, ๒๕๓๙), หนา๒๐๕-๒๐๖. 



๒๑ 

 
 

ในสวนที่เกี่ยวกับชนบทไทยพระสงฆจะมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือพัฒนาชนบทดังนี้ 
๑. สงฆทําหนาที่สั่งสอนธรรมและสงเสริมใหชาวบานทําบุญกุศลตางๆ 

๒. ภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาผูประนีประนอมและบางครั้งทําหนาที่เยียวยารักษาผูเจ็บปวย 
๓. สงฆเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบานโดยชวยขจัดความขัดแยงของประชาชนในหมูบานไดเพราะคนโดย

สวนมากเชื่อฟงพระผูทรงศีลอยูแลว 
๔. สงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อที่พอแมหมดความสามารถจะอบรมไดดวยตัวเองรวมทั้งอนุเคราะหเด็กกําพรา 
๕. สงฆเปนผูชวยสั่งสอนเทคนิคขั้นพ้ืนฐานซึ่งสามารถเรียนรูไดจากวัดเชนสถาปตยกรรมชางไมชางกออิฐปูนชวย

ปรับปรุงการเกษตรและการรักษาโรคภัยยาแผนใหม 
๖. สงฆเปนผูนําที่ไมเปนทางการของหมูบานทําหนาที่ชวยวางแผนแนะนําสนับสนุนงานของชาวบานโครงการพัฒนา

ตางๆในเมืองไทยที่สําเร็จไปไดนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะเจาหนาที่รัฐบาลขอความรวมมือจากชาวบานโดยผานพระสงฆซึ่งชาวบาน
เคารพนับถือ 

๗. สงฆเปนผูนําประชาชนในทางวิญญาณเปนที่พึงทางจิตใจสงฆสามารถแกปญหาสวนตัวของผูเดือนรอนใจ 
๘. สงฆทําหนาที่เปนธรรมทูตและพระธรรมจาริกซึ่งไปเผยแผหลักธรรมแกชาวบานทําใหชาวบานเขาเกิดความรูสึกรัก

ชาติไมทําไรเลื่อนลอยและหันมาเคารพนับถือศาสนา๑๕ 
อยางไรก็ตามบทบาทหลักของพระสงฆคือการใหการศึกษาแกประชาชนโดยเฉพาะในดานการดํารงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่

ประเสริฐตามหลักการพระพุทธศาสนาเรียกวาบทบาทของครูแมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดรับการยกยองจากบุคคล
ทั่วไปวาเปนพระบรมครูทําหนาที่ฝกเทวดาและมนุษยไดอยางไมมีใครยิ่งกวาเพราะพระองคฝกคนธรรมดาใหเปนคนดี  (กัลยาณ
ชน) และกลายเปนคนประเสริฐ (อริยชน) ในระดับสูงสุดดังนั้นบทบาทของพระสงฆในฐานะครูเปนบทบาทถาวรตลอดมาตั้งแต
สมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันอีกบทบาทหนึ่งก็คือการใหคําปรึกษาเปนเรื่องสําคัญคนในสังคมคฤหัสถโดยทั่วไปมักจะตัดสินใจทํา
การสิ่งใดไดยากไมกลาเกิดความกลัวฉะนั้นพระสงฆจึงตองทําหนาที่ชวยในการตัดสินใจใหคําปรึกษาแกประชาชนอันเปนการ
แสดงออกถึงบทบาทของความเปนผูนําดานภูมิปญญาพระมหาณรงคจิตฺตโสภโณยังพบวา  “บทบาทของพระสงฆที่ทําอยูใน
ปจจุบันและเห็นไดชัดเจนไดแกประการแรกพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยดวยการมีสํานักปฏิบัติธรรมตางๆประการสองทําหนาที่
ใหการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแกประชาชนทั้งระบบปริยัติธรรม 

แผนกเดิมคือบาลีนักธรรมและมหาวิทยาลัยสงฆตลอดถึงการสื่อธรรมทางสื่อมวลชนประการสุดทายการเปนผูนําในการพัฒนา
ชนบทในรูปแบบตางๆเปนผูนําทําเองเปนผูประสานงานเปนผูตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบทเปนวิทยากรกระตุนใหเกิด
การพัฒนา” บทบาทของพระสงฆมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของชาวพุทธตองมีหนาที่ดังนี้๑๖ 

๑. ที่พึงบวชพระสงฆเปนหนึ่งในรัตนะ๓เปนสิ่งที่เคารพนับถือบูชาสูงสุดในพุทธศาสนาเปนที่พึงทางใจเปนผูนําทางจิตใจ
ดวยการพัฒนาหรือยกระดับจิตใจของคนใหสูงขึ้นดวยการมีธรรมมีเหตุผลและเขาสภาพตางๆตามความเปนจริงเปนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเพื่อหลุดพนสามารถเปนที่พึงบวชของพุทธศาสนิกชนชาวบาน 

๒. สอนธรรมพระสงฆนอกจากมีหนาที่ในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลวยังมีหนาที่สําคัญ
ในการประกาศเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนเปนหนาที่โดยตรงที่พระสงฆจะสอนธรรมใหเปนธรรมทานเทศนาสั่งสอนอบรม

                                         

 
 

๑๕รัชนีกรเศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หนา๒๔๖-๒๔๗. 
๑๖คูณโทขันธ, บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา, (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๒๕), 

หนา๑๐๐-๑๑๗ 



๒๒ 

 
ประชาชนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยใหเกิดศรัทธาสาทะความเชื่อความเสื่อมใสชี้บงใหรูบาปบุญคุณและโทษความเสื่อมเหตุแหงความ
เสื่อมความเจริญและเหตุแหงความเจริญใหเขาใจและใหเห็นจริงแนะนําใหละเวนความชั่วหันมาประพฤติดีมีเมตตาสัจจะกตัญู
กตเวทีหิริโอตตัปปะศีล๕เปนตน 

๓. นําปฏิบัติพระสงฆเมื่อศึกษาเขาใจในธรรมวินัยของพระพุทธเจาแลวจะตองปฏิบัติปฏิบัติซื่อตรงปฏิบัติถูกตองและ
ปฏิบัติชอบในธรรมวินัยที่ไดศึกษาอบรมมาเปนอยางดีโดยการรักษาศีล๒๒๗อยางเครงครัดปฏิบัติอภิสมาจารสํารวมอินทรียและ
การสรางคุณธรรมตางๆที่แสดงเปนแบบอยางการครองชีวิตเชนสันโดษมีเมตตาสัจจะใหเกิดขึ้นอันเปนตัวอยางใหแกประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม 

๔. พัฒนาพระสงฆสามารถทําหนาที่ชวยเหลือดําเนินการและใหคําปรึกษาชุมชนหรือชาวบานและที่สําคัญการพัฒนาใน
สถานที่วัดรั้วกําแพงอาคารและสิ่งกอสรางการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่นาอยูใหรมรื่นเปนธรรมชาติและการพัฒนาตองสอดคลองและ
ถูกตองตามพระธรรมวินัยและพัฒนาหมูบานเปนผูนําชาวบานสรางสรรคพัฒนาสิ่งที่จําเปนสําหรับชาวบานและประชาชนทั่วไป
โดยการชักชวนใหรวมกลุมรวมแรงรวมใจและรวมทุนสรางกองทุนประจําหมูบานหรือการสรางถนนภายในหมูบานขุดคูคลองสง
น้ําทอระบายน้ําสรางสุขศาลาสวนสุขภาพเปนตน 

๕. ปรึกษาดีพระสงฆเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําปรึกษาในเรื่องตางๆไดเปนอยางดีเปนที่เชื่อถือศรัทธามาและมีสถานที่
อยูแนนอนสําหรับสังคมไทยเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆและใหคําปรึกษาในดานศาสนพิธีความรูวิชาทางดานจิตชวยแกปญหา
ของสังคมชาวบานเมื่อชาวบานมีปญหาชีวิตและครอบครัว 

๖. มีสวนชวยสังคมการชวยสังคมของพระสงฆไมวาดานเศรษฐกิจสอนรูจักขยันหมั่นเพียรสอนใหรูจัก เก็บออมรูจัก
ประหยัดสอนใหสันโดษดานการการปกครองเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารกิจกรรมคณะสงฆใหอยูในกรอบแหงพระธรรมวินัย
ชวยพัฒนาจิตใจของประชาชนชาวบานกลุมหรือเผาตางๆใหเปนพลเมืองดีมีศีลธรรมลดปญหาเหลานี้พระสงฆจะมีความเขาใจ
และสามารถเปนแบบอยางที่ดีสามารถมีสวนชวยในดานการศึกษาของชาติใหการศึกษาแกคนยากจนพระสงฆทําหนาที่เปนครู
สอนเปนศูนยกลางของศึกษาชุมชนเปนตน๓๔และพระสงฆเปนองคประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเปนผูทําให
เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปนผูที่ทําใหพระพุทธศาสนาหยั่งรากฝงลึกลงในสังคมจนเปนสถาบันสําคัญหนึ่งของสังคมเมื่อ
ศึกษาวิเคราะหองคประกอบของความเปนสถาบันทางศาสนาองคประกอบที่มีความสําคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆมีอิทธิพลและ
บทบาทตอวิถีชีวิตของประชาชนมากเพราะวัดและพระสงฆเปนศูนยรวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมตางๆ๑๗ 

พระสงฆนอกจากจะเปนที่เคารพของชาวบานในชุมชนแลวยังนับวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาในการมีสวนรวม
พัฒนาสังคมหากนักวิชาการนําความรูรูจักทรัพยากรและแรงงานมาใชอยางถูกตองจะชวยเสริมสรางความเจริญอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางถูกตองจะชวยเสริมสรางความเจริญอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุดดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันขออัญเชิญมาณที่นี้การใชหลักวิชาและความคิดริเริ่มสราง
งานที่อาจดูไมใหญโตนักแตประสิทธิภาพสูงและอํานวยประโยชนโดยตรงไดมากโดยการนําเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรู
ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนสวนใหญใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวยและใหเกิดความเสียหายหรือสูญเปลานอยที่สุดการสราง
ความเจริญในลักษณะนี้จะชวยสรางความเจริญของกิจการสวนรวมไดแนนอน๑๘ 

บทบาทพระสงฆในสังคมไทยเปนงานที่พระสงฆจะทําไดโดยตรงก็คือการสงเคราะหทางจิตใจสวนสงเคราะหทางวัตถุจะ
ทําไดโดยทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนใหกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริการที่ไดรับจากผูอ่ืนมาเฉลี่ยแบงปนใหเปนประโยชน

                                         

๑๗พินิจลาภธนานนท, บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
๒๕๒๙), หนา๓๐. 

๑๘สุลักษณศิวรักษ, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หนา๖๓. 
 



๒๓ 

 
กวางขวางออกไปโดยการสงเคราะหนั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะบทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหชุมชน
ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนีประกอบดวยการใหคําแนะนําทางจิตใจเปนที่ปรึกษาเก่ียวกับปญหาชีวิตตางๆ 

๑. การเปนที่พ่ึงใหความรมเย็นทางจิตใจและดวยความประพฤติเปนตัวอยางตลอดจนสถานที่วัดที่สงบรมเย็นเปน
องคประกอบสําหรับการหลอเลี้ยงจิตใจของสังคมอยางหนึ่ง 

๒. การใหคําแนะนําปรึกษาดานอ่ืนๆเทาที่ทําใหเชนในทางวิชาการเปนตนที่ผูปรึกษาสะดวกใจและสนิทใจ 
๓. ในสังคมที่จะพัฒนาเมื่อชาวบานยังไมพรอมที่จะชวยตนเองถาไดพระผูนําทองถิ่นที่มีโอกาสเตรียมตัวพรอมเปน

ศูนยกลางจะเปนผูนําชี้ชองในการนําทองถิ่นใหไดรับความเจริญใหมๆไดบทบาทนี้อาจจะประกอบดวยการเสนอแนะใหคิดริเริ่ม
วาในทองถิ่นนั้นมีอะไรที่จะทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวมทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นแลวเปนศูนยรวมชักชวนประชาชนมา
ทํางานนั้นหรืออาจเปนที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ชาวบานมาขอความเห็นวาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในทองถิ่นจะควรหรือไมควรสําหรับ
ประชาชนทั่วไปแมท่ีเปนพระพุทธศาสนิกชนในฐานะเปนเครื่องปลอบประโลมใจ 
สืบเนื่องมาจากความเรนลับของชีวิตอยางที่บางทานเรียกวาการบํารุงขวัญไดแกบทบาทประเภทพิธีกรรมตางๆ ๑๙บทบาทของ
พระสงฆในการชวยเหลือสังคมวามีอยู๒เรื่องแนะนําใหทําไดแกการแนะนําสั่งสอนใหประชาชนไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาการทําใหดูเปนการแสดงแบบอยางการครองชีวิตอยางสันโดษมีเมตตาสัจจะหิริโอตตัปปะ 
 

บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 
๑ . เปนผูนําทางจิตใจศรัทธาและปญญาเนื่องจากความเจริญทางวัตถุและความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร

พุทธศาสนิกชนขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไมมีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปน
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไมมีศรัทธาและปญญาที่ถูกตองพระสงฆจึงควรเปนผูนําทางจิตใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือยกระดับจิตใจ
ของประชาชนดวยหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาใหสามารถมีชีวิตอยางเปนสุขมีศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง 

๒. พัฒนาจิตใจของประชาชนดวยกระบวนการใหการศึกษาอบรมและสงเสริมประชาชนใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีมีสรรถ
ภาพจิตใจที่เขมแข็งมีความเอ้ืออาทรตอบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

๓. สงเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบตางๆเชนโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในวัดศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดรวมทั้งการจัดใหวัดเปนอุทยานการศึกษาเปนแหลงความรูแกเยาวชนและ
ประชาชน 

๔. สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยตอเนื่องยาวนานแตโบราณกาลแตใน
ปจจุบันการไหลบาทางวัฒนธรรมจากตางประเทศทําใหเกิดผลเสียตอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพระสงฆจึงควรปลูกจิตสํานึก
แกประชาชนทางดานการสรางจิตสํานึกในการเปนศาสนาประจําชาติของพุทธศาสนาจิตสํานึกในหนาที่ของพุทธศาสนิกชนและ
จิตสํานึกในการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมใหเปนผูตื่นผูรูและผูเบิกบานอยูเสมอ 

๕. ใหการสังเคราะหแกผูประสบความทุกยากและเดือดรอนในฐานะที่วัดเปนสวนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชนเมื่อ
ประชาชนประสบความทุกขยากเดือดรอนพระสงฆจึงควรแนะนําและการใหกําลังใจ 

๖. ชวยแกไขปญหาของชุมชนพระสงฆควรมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชนตามความสามารถโดยทําเปนขั้นตอน
มีการวางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจาคือตองรูทุกขรูสภาพของทุกขกอนวามีอะไรบางรูสมุทัยรูสาเหตุแหงทุกขรูนิโรธ
ทางแหงการดับทุกขและรูมรรควิธีที่จะดับทุกข 

                                         

๑๙อนันทวิริยะพินิจ , บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาชุมชนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๕), หนา๔๕-๔๖. 
 



๒๔ 

 
๗. ชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทองโดยเปนแกนนํารวมกับผูนําชุมชนและชาวบานพัฒนาชุมชนตาม

อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทองคือการพัฒนาดานจิตใจการพัฒนาดานสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน 

ดังนั้นพระสงฆจะตองพยายามสรางเครือขายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะสงฆใหเปนชุมชนหรือ
กลุมเพ่ือที่จะทําใหสังคมหรือชุมชนรอบขางยอมรับจึงจะทําใหการสรางชุมชนนั้นมีการเรียนรูองคความรูซึ่งเปนบทบาทที่จะตอง
ชี้นําทางในการพัฒนาไมวาจะเปนดานแนวความคิดแนะนําสั่งสอนเปนแบบอยางที่ดีเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณอันเปนการชัก
นําแนวทางไปสูการพัฒนาสังคมชุมชนใหเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจทางดานเศรษฐกิจเพราะคณะสงฆมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสามัคคีกันดีเปนรูปแบบแลวระบบการจัดการการบริหารชุมชนการปกครองก็เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาสังคมกลุม
ยอยๆไปสูการพัฒนาสังคมขนาดใหญข้ึน๒๐ 
พระสงฆและวัดเปนแหลงรวมความรูภูมิปญญาเกาพระและวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาความรูและภูมิปญญาตามประเพณีได
อยางดีในภาคเหนือและภาคอีสาน 

พระและวัดสามารถจัดการสอนการอานเอกสารโบราณซึ่งเขียนดวย “ตัวเมือง” หรือ “ตัวธรรม” ไดเปนอยางดีไมวาจะ
เปนพระหรือวัดในเขตชุมชนและเมืองพระและวัดสามารถมีบทบาทและตอบสนองความตองการความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสังคมไทยไดเปนอยางดีเพียงแตวาพระตองมีความปรารถนาที่จะทําเชนนั้นจําเปนตองสรางเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปนจริงเกิดข้ึนแกองคกรคณะสงฆกลาวคือพระและวัดตองไมถูกกั้นออกไปจากเปนสมบัติของรัฐแตเพียงอยางเดียวชาวบานตอง
รูสึกดวยวาพระและวัดมีบทบาทสําคัญในชีวิตของตนเพราะชีวิตของชาวบานไมวาในเขตชนบทหรือเขตเมืองก็ลวนเกี่ยวพันอยู
กับพระและวัดเสมอไมวาแสวงหาความสบายใจจากพิธีกรรมเทานั้นแตเกี่ยวของไปถึงดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือแมแต
การสรางพลังตอรองทางการเมืองพระและวัดเคยมีบทบาทและสถานเชนนี้มากอนวัฒนธรรมไทยโบราณ ๒๑พระภิกษุกับวัดยัง
รับภาระหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและทางราชการอยูตลอดไปสถาบันแหงนี้จึงอํานวยประโยชนตอการปกครองและการ
บริหารของไทยอยูมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประชาชนแถบชนบทที่ยังรับบริการจากรัฐบาลไดไมทั่วถึงซึ่งมีจํานวนกวา๙๐
เปอรเซ็นตกลาวไดวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักสําคัญของวัฒนธรรมไทยดังจะเห็นไดวาเหตุการณสําคัญใน
ชีวิตประจําวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาวัดและภิกษุเปน 

สถาบันที่สําคัญในการใหความชวยเหลือใหการบริการตามความจําเปนตามความตองการของประชาชนอยูเสมอนับไดวาสถาบัน
นี้มีสวนชวยแกปญหาสังคมมาโดยตลอดวัดเปนแหลงสําคัญในชีวิตทางศาสนาและสังคมเปนแหลงการสมาคมเปนที่มาแหง
วัฒนธรรมเปนศูนยกลางของการดํารงชีวิตประจําวันเปนสถานที่ชวยแกปญหาตางๆของครอบครัวไทย๒๒ 

นอกจากนั้น “บทบาทของพระสงฆนั้นจะตองมองเห็นวัตถุประสงคและหนาที่ของตนเองให 
ชัดเจนจะตองสรางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูชี้นําทิศทางการพัฒนาที่ถูกตองใหแกสังคมสงเสริมการเขมแข็งของ
ชุมชนแกไขความขัดแยงดวยสันติวิธีอนุรักษสิ่งแวดลอม”๒๓ 

 

บทบาทของพระสงฆกับโครงการพัฒนา 

ปจจุบันนี้มีโครงการพัฒนาตางๆที่พระสงฆเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาหลายโครงการดังนี้๒๔ 
๑. โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 

                                         

๒๐อภิชัยพันธเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่๓ความหวังทางออกและทางเลือกใหม, หนา๒๐๖. 
๒๑นิธิเอียวศรีวงศ, มองอนาคต, พิมพครั้งท่ี๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปญญา, ๒๕๓๗), 

หนา๑๑๘-๑๑๙. 
๒๒ทินพันธุนาคตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หนา๑. 
๒๓ประเวศวะสี, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิซีเมนตไทย, ๒๕๓๙), หนา๗๙. 
๒๔กรมการศาสนา, คูมือพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาในวัดลานวัดลานใจลานกีฬา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๑), 

หนา๓๑-๓๓. 



๒๕ 

 
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลพ.ศ. ๒๕๑๘โดยมีจุดประสงฆ

เพ่ือใหพระสงฆนําหลักธรรมเขาไปอบรมสั่งสอนประชาชนเพ่ือขจัดปญหาความสับสนอันจะสงผลใหสังคมสงบรมเย็นและให
พระสงฆในชนบทไดมีบทบาทและเปนแกนนําในการสงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชนโดยการพัฒนาทองถิ่นระดับตําบลลง
สูหมูบานเพ่ือทําใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น 

๒. โครงการพระธรรมทูต 

เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๐๗อยูภายใตระเบียบกองงานพระธรรมทูตโดยมีจุดประสงคเพ่ือใหพระสงฆไป
ประกาศหลักธรรมคําสั่งสอนทั้งในและนอกประเทศใหประชาชนมีความเขาใจในหลักธรรมปรับปรุงแนวทางสงเสริมเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันสงเสริมพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆให
สามารถปฏิบัติภารกิจในดานเผยแผหลักธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนสงเสริมใหพระสงฆใหการชวยเหลือและพัฒนา
สังคมมากข้ึน 

๓. โครงการพระธรรมจาริก 
จัดตั้งขึ้นภายใตระเบียบพระธรรมจาริกพ.ศ. ๒๕๒๙ (กรมการศาสนาปรับปรุง๒๕๓๔) ไดรับความรวมมือจากกรม

ประชาสงเคราะหโดยมีจุดประสงคใหพระสงฆไดพัฒนาจิตใจชาวเขาและชาวไทยพ้ืนราบในถิ่นทุรกันดารใหความอนุเคราะห
ชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประสานงานกับราชการเพ่ือใหชาวเขาไดรับรูถึงความหวงใยเอาใจใสของรัฐบาลเพ่ือสรางความ
สํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางดานชาติศาสนาพระมหากษัตริยและเพ่ือสนับสนุนนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติทั้ง
ทางตรงและทางออม๒๕ 

๔. โครงการพระจริยานิเทศก 
เริ่มโครงการมาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๑๑โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของคณะสงฆทั้งสองแหงซึ่งมีวัตถุประสงฆ

เพ่ือใหมีนักวิชาการทางศาสนาประจําถิ่นเพ่ือเปนที่รวมสถิติขอมูลและการแกปญหาศาสนาและเพ่ือเปนหนวยสาธิตพิธีกรรมทาง
ศาสนาในถิ่นนั้นๆใหเปนไปตามนโยบายของทางราชการและของทางคณะสงฆอันเปนทางหนึ่ งที่จะชวยเรงรัดพัฒนากิจกรรม
ทางดานศาสนาและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆระดับตางๆใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป๒๖ 

๕. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน 

มีวัตถุประสงฆเพ่ือนําเด็กและเยาวชนเขาสูพระพุทธศาสนาและไดรับการอบรมบมนิสัยแตยังเยาวในระหวางปดภาค
เรียนฤดูรอน 

๖. โครงการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 

จุดประสงคเพ่ือใหวัดไดมีบทบาทชวยเหลือสังคมดวยการชวยเหลือดูแลเด็กที่พอแมมีภาระตองออกไปประกอบอาชีพ
นอกบานทําใหไมสามารถดูแลบุตรหลานของตนเองไดผลประโยชนที่ตามมาคือเด็กๆไดรับการปลูกฝงใหมีจิตใจยึดมั่นอยูใน
ศาสนาไดรับการอบรมใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรมตั้งแตยังเล็กๆ 

๗. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
จุดประสงคเพ่ือใหเยาวชนไดมีที่ศึกษาอบรมความรูเพ่ิมเติมทางศาสนาในวันหยุดและไดรับการปลูกฝงศีลธรรม

จริยธรรมใหเปนคนมีคุณธรรมประจําใจมีจิตสํานึกรับผิดชอบมองเห็นคุณคาของศาสนาและนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ชวยเสริมการเรียนของตนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนสามารถนําหลักธรรมประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

                                         

๒๕กรมประชาสงเคราะห, ระเบียบคณะพระธรรมจาริกวาดวยการบริหารโครงการพระธรรมจาริก , (กรุงเทพมหานคร : นีลนาราการ
พิมพ, ๒๕๓๔), หนา๒-๓. 

๒๖เฉลิมอุตกฤษฎ, “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน”, วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๙), ภาคผนวก. 
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๘. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
จุดประสงคเพ่ือใหพระสงฆไดทําการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงรุกแกเยาวชนและไดอบรมความรูเพ่ิมเติม

ทางศาสนานักเรียนไดรับการปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรมใหเปนคนมีคุณธรรมประจําใจมีจิตสํานึกรับผิดชอบมองเห็นคุณคาของ
ศาสนาและนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาชวยเสริมการเรียนของตนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นสามารถนําหลักธรรมประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมเปนคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและศาสนาตอไป 

สรุปไดวาบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณดังนี้ 
ดานสังคมบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ ดานสังคมนั้นโดยภาพรวมพระสงฆมีสวน

รวมในกิจกรรมของชุมชนหรือของสังคมไดดีและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดดี 
ดานเศรษฐกิจบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณดานเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลางพระสงฆมีสวนชวยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจนี้จํานวนนอยซึ่งสวนใหญพระสงฆจะเปนฝายรับมากกวาฝายให 
ดานวัฒนธรรมบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ ดานวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยูใน

ระดับดีแสดงวาพระสงฆมีความสําคัญอยางมากตอชุมชนหรือตอสังคมในสวนของการสงเสริมดานวัฒนธรรมและมีอิทธิพลตอ
ชุมชนในดานนี้จึงทําใหบทบาทของพระสงฆในดานวัฒนธรรมอยูในระดับดี 

ดานสาธารณสุขบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณดานสาธารณสุขโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอมบทบาทของพระสงฆกับการรวมพัฒนาสังคมในจังหวัดเพชรบูรณ ดานสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางพระสงฆไมคอยมีสวนรวมหรือมีบทบาทตอชุมชนเทาที่ควรจึงทําใหบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนดาน
สิ่งแวดลอมนี้อยูในระดับปานกลาง 
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วิถีการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตามหลักไตรสิกขา 

 
     พระครูสิริพัชรากร(สมบัติ สิริคุตฺโต) 

         อาจารยประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร 
            วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 

 

บทคัดยอ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแตครั้งสรางชาติไทย 

กลาวไดวา วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักษณ ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก  พุทธธรรม เปน
องคความรูที่มุงเนนใหเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ใหสามารถ ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม คือ การกิน อยู ดู ฟง และ
การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ทําใหผูศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุข
ไปพรอมกันดวยการพัฒนาคน ใหเปนผูที่มีคุณภาพ ที่สําคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝงใหคนเปนพลเมืองดีมี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงไวเพ่ือความเจริญรุนเรื่องแหงชีวิตโดยตรงโดยทรง
แสดงวิธีการและเปาหมายของการพัฒนาชีวิตสูความกาวหนาที่ดีงามไวอยางละเอียดเริ่มตั้งแตการวางรากฐานใหกับชีวิตโดยให
ละเวนสิ่งที่ไมดีและเลือกสรรสิ่งที่ดีงามใหแกชีวิต  

วิถีแหงความดีงามทุกอยางของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ถูกนํามารอยเรียงไวอยา งไดดีงามเหมาะสมกลมกลืม 
ภายใตชื่อวา ไตรสิกขา ๓ การดําเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขาถือวาเปนธรรมมะพ้ืนๆ ในการดําเนินชีวิตก็วาไดหากเราทุกคน
ขาดสิ่งเหลานี้นั้นก็หมายความวาธรรมขออ่ืนอยาไปพูดถึงเลย 
คําสําคัญ : 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 

บทนํา 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ไดรับการกลอมเกลาจากคําสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแตครั้งสรางชาติไทย 
กลาวไดวา วิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยสวนใหญ จนมีความเปนเอกลักษณ ที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก  พุทธธรรม เปน



๒๙ 

 

องคความรูที่มุงเนนใหเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิต ใหสามารถ ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม คือ การกิน อยู ดู ฟง และ
การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ทําใหผูศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรม มีความสุข ในขณะเดียวกัน ก็ชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุข
ไปพรอมกันดวยการพัฒนาคน ใหเปนผูที่มีคุณภาพ ที่สําคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝงใหคนเปนพลเมืองดีมี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงไวเพ่ือความเจริญรุนเรื่องแหงชีวิตโดยตรงโดยทรง
แสดงวิธีการและเปาหมายของการพัฒนาชีวิตสูความกาวหนาที่ดีงามไวอยางละเอียดเริ่ มตั้งแตการวางรากฐานใหกับชีวิตโดยให
ละเวนสิ่งที่ไมดีและเลือกสรรสิ่งที่ดีงามใหแกชีวิต  

กลาวไดวา วิถีแหงความดีงามทุกอยางของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ถูกนํามารอยเรียงไวอยางไดดีงามเหมาะสมกล
มกลืม ภายใตชื่อวา ไตรสิกขา ๓การดําเนินชีวิตตามแบบฉบับไตรสิกขาถือวาเปนธรรมมะพ้ืนๆในการดําเนินชีวิตก็วาไดหากเรา
ทุกคนขาดสิ่งเหลานี้นั้นก็หมายความวาธรรมขออ่ืนอยาไปพูดถึงเลย 
 

หนาที่ของชาวพุทธที่ดี 
พระพุทธศาสนาไดเขามาสูดินแดนซึ่งเปนประเทศไทยปจจุบันนี้มานานเกินกวา ๒,๕๐๐ปแลว คนไทยยอมรับวาศาสนา

พุทธเปนศาสนาประจําชาติ ประชากรสวนใหญของประเทศเกินกวา ๙๐% นับถือพระพุทธศาสนาเรียกตนเองวาเปน “ชาว
พุทธ” รวมทั้งองคพระมหากษัตริย คนไทยสวนมากเปนชาวพุทธกันโดยกําเนิด เนื่องจากชีวิตเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาตั้งแต
เกิดจนตาย บางคนเกิดมาจึงเปนชาวพุทธไปเลยทั้งที่มิไดประกาศตนเองเปนพุทธ แตถาจะถามคนทั่วๆไปวาคําวาชาวพุทธ
หมายถึงใครบาง ก็คงจะไดคําตอบวาก็ชาวบานชายหญิงที่เปนเด็กหนุมสาวเฒาแกทั่วๆไปนั้นแหละ คือมองแตเพียงเฉพาะ
ชาวบานทั่วไปวาเปนชาวพุทธ ความจริงความหมายของชาวพุทธนั้น หมายถึง ผูที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด ซึ่งรวมเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “พุทธบริษัท” นั่นเองพุทธบริษัทมี ๔คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แตปจจุบันนี้คงมีเพียง๓เพราะภิกษุณีได
ขาดตอนไปแลว ที่เราเห็นนางชีนั้นก็คือ อุบาสิกาผูถือศีล ๘นั่นเองความเปนจริงพระพุทธศาสนานั้นไดใหเกือบทุกอยางแกคน
ไทยและสังคมไทย ทั้งในดานความเปนอยู ชีวิต ทัศนคติ อุดมคติ วัฒนธรรมเชน สอนใหชวยตนเองใหรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือกันและกัน ออนนอมถอมตนตอผูหลักผูใหญตางๆแตสังคมไทยในหมูพุทธบริษัททุกวันนี้ก็ยังมีปญหาเกิดขึ้นตลอดมา 
ทั้งที่พระพุทธศาสนาแกปญหาไดทุกประการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพุทธบริษัทไดละเลยตอการปฏิบัติตามหลักคําสอนสั่ง ไมสนใจ
ตอการประพฤติปฏิบัติ “ธรรม” ซึ่งพระพุทธองคก็ไดตรัสไววา พระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญก็อยูที่การประพฤติปฏิบัติของ
บริษัททั้ง ๔หากปฏิบัติโดยชอบก็ทําใหเจริญ หากปฏิบัติไมชอบก็ทําใหเสื่อมสูญ การประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนนั้นก็คือ 
การทํา “หนาที่” ของพุทธบริษัทเพราะความหมายหนึ่งของธรรมะนั้นก็คือการปฏิบัติตามหนาที่เมื่อพุทธบริษัทไดปฏิบัติตนตาม
หนาที่ของพุทธบริษัทที่ดีก็ทําใหไดรับผลเปนความสุขความเจริญและดํารงพระพุทธศาสนาอยูได หากพุทธบริษัทปฏิบัติหนาที่ไม
ถูกไมควรก็เปนผลตรงกันขามเพราะฉะนั้น พุทธบริษัทจึงควรจะตองปฏิบัติ “หนาที่ของชาวพุทธที่ดี” ตามคุณสมบัติซึ่งพอจะ
อธิบายได ดังนี้ 

 
๑. หนาที่ท่ีจะตองรูจักวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนา 
การทํางานใดๆ ไมวาจะเปนในรูปของโครงการใหญหรือเล็ก ผูปฎิบัติจะตองกําหนดวัตถุประสงคของโครงการเปนลําดับ

แรก ทั้งนี้เพ่ือผูปฎิบัติจะไดเขาสูเปาหมายไดถูกทิศทางและไมลมเหลวไดงาย พระพุทธศาสนาก็เปนเชนเดียวกันพระพุทธองคได
ทรงวางหลักปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายอยางแนชัดไวแลววา “เพ่ือความพนทุกขและหมดจดแหงกิเลสทั้งปวง” โดยที่ไดทรงเล็งเห็นวา 
แมบุคคลจะมีชีวิตอยูอยางสําราญทางดานวัตถุเพียงใด แตจิตใจก็ยังไมพนไปจากความเรารอนแหงกองกิเลสและไมพนไปจาก
ความทุกขอันไดแก ความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนภัยอันใหญหลวงของสัตวทั้งหลายไปไดจึงไดทรงตั้งพระราชหฤทัยอยางเด็ด
เดี่ยวที่จะออกผนวช เพ่ือแสวงหาสัจธรรมที่จะทําใหพนจากทุกขดังกลาวได นั่นคือจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของพุทธศาสนา 
การรูจักวัตถุประสงคยอมเปนผลดีที่จะทําใหผูปฎิบัติไดรับผลที่ถูกตอง ไมเสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติแตคนไทยสวนมากที่
เรียกตนเองวาชาวพุทธนั้นไมเคยเขาใจวัตถุประสงคของพระพุทธศาสนาอยางถูกตองแทจริงเลยมักถือกันวาตระกูลของตนไดเปน



๓๐ 

 

ผูนับถือพระพุทธศาสนามากอน อนุชนลูกหลานรุนหลังก็นับถือตอไปตามทะเบียนสํามะโนครัว จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา
ที่วา”เพ่ือความพนทุกขนั้น”ก็ยังแบงออกเปน ๒ระดับคือ๑) การประพฤติปฏิบัติตามโลกิยธรรม ก็เปนผลใหไดรับความสุขความ
สมบูรณในระดับของชาวบานผูครองเรือนและการประพฤติปฏิบัติของแตละคน ๒) ในระดับโลกุตรธรรมนั่นแหละจึงจะเปนผลให
ไดรับการพนจากทุกขอยางสิ้นเชิงจึงตองรูจักจุดมุงหมายดังกลาวนั้นเพ่ือที่จะไดไมประพฤติปฏิบัติออกนอกลูนอกทาง จากคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาหรือไมหลงติดอยูกับสวรรควิมานใดๆ อันเปนผลไดตามทางผานเสียกอนที่จะถึงความสงบอันจะทําใหเกิด
ความสวางทางปญญาตอไป คนที่ไมรูจักจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาก็เลยไมรูจักคุณของพระศาสนาคิดวาเปนของคร่ําครึไม
ทันสมัยไมกอใหเกิดผลประการใดๆ จนกระท่ังเกิดเปนปญหายุงยากในสังคมทุกวันนี้   

       

๒. หนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
หนาที่ในการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธที่เปนคุณธรรมตรงตามวัตถุประสงคเพ่ือความพนทุกขนั้นมีหลายประการ โดย

รวบยอดที่จะถือเปนหลักชัยของพุทธศาสนา ซึ่งเรียกวาหลักของพระพุทธศาสนาเปน ๓ ประการคือ ๑) ละเวนจากการทําบาป
ทั้งปวง ๒)ถึงพรอมดวยการทําความดี ๓) ทําจิตใหสดใสผองแผว  แตถาแยกเปนแนวปฏิบัติก็จะมีหลายประการ ดังกลาวในที่นี้
จะไดยกขอธรรมที่ชาวพุทธจะตองถือเปนหนาที่เพ่ือความกาวหนา ความดี ความงามของตนเองคือ ขอธรรมที่วาดวยประโยชน 
๓ ประการและคุณสมบัติอุบาสก ๕ ประการ ดังจะไดแยกกลาวตอไปดังนี้ 

 

๒.๑ประโยชนปจจุบัน ๔ อยาง 
๒.๑.๑.๑อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่นในการประกอบการงาน การทําธุระหนาที่ศึกษาเลาเรียนเพื่อเปนเครื่อง

เลี้ยงชีวิตของตนเพราะการงานนั้นคือหนาที่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สิ่งมีชีวิตตองทําหนาที่ คนไมทําหนาที่คือคนตาย สัตวไมทํา
หนาที่คือสัตวตาย ตนไมตนไรก็ทําหนาที่ของมันเพราะการงานคือหนาที่ของชีวิตหรือเรียกวาธรรมะ เพราะธรรมะก็คือหนาที่แต
การทําหนาที่นั้นจะตองเปนไปเพ่ือความดีงามความถูกตองที่เรียกวากุศลกรรมเปนหลักทําอยางมีความตั้งใจใหสําเร็จ ไมปลอยให
คั่งคางอากูล ไมเปนมงคล เพราะการผลัดวันประกันพรุงนั้นไมใชวิสัยของพุทธบริษัทเมื่อเรามีความหมั่นในการประกอบการงาน
แลวความเจริญและประโยชนจะเกิดขึ้นแกตนเอง 

๒.๑.๑.๒อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการเก็บรักษาทรัพยที่หาไดจากการทําหนาที่นั้นๆ ไมใหเสื่อมเสียไป รูจักการใช
จาย ไมใหเกิดปญหาตอชีวิตและครอบครัว รูจักอดทน อดออม รูจักอ่ิม รูจักพอในสิ่งบริโภคใชสอย 

๒.๑.๑.๓กัลยาณมิตตา คบแตคนดี ไมคบคนชั่ว มิตรสหายเปนสิ่งจําเปนที่เราจะตองกระทําหนาที่ในกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน เปนผูบอกประโยชน รวมทุกขรวมสุขกับเราไดเกิดภัยอันตรายก็เปนที่พ่ึงพิงได แมในมงคลสูตรพระพุทธองคก็ยังยกการ
คบคนคบเพ่ือนไวเปนเบื้องตนวา ไมคบคนพาลใหคบแตบัณฑิตเพราะบัณฑิตจะแนะนําใหเราพบกับความสุขได 

๒.๑.๑.๔สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกทรัพยที่หาไดโดยไมฝดเคืองและฟูมฟาย รูจักความจําเปนและไมจําเปน 
ไมทําสิ่งใดตามที่ใจตองการมากเกินไป ซึ่งจะกอใหเกิดปญหารูจักการตัดสินใจวา อะไรจะเปนประโยชนและพอดีกับอัตภาพของ
ตน สิ่งใดจําเปนมากสิ่งใดจําเปนนอยตองนํามาเปรียบเทียบกันการดํารงชีวิตจึงจะเปนไปโดยราบรื่น 

๒.๑.๒ประโยชนภายหนา ๔อยาง 
๒.๑.๒.๑สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยความเชื่อที่ประกอบดวยปญญาวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ ว อันเปนหลักของกรรมใน

พระพุทธศาสนาที่จะสงผลใหผูกระทําไดรับในโอกาสตอไปได 
๒.๑.๒.๒ศีลสัมปทา ถึงพรอมดวยความเปนผูมีศีลคือการรักษากายวาจาใหเรียบรอยไมกอใหเกิดโทษท้ังตนเองและผูอื่น 

๒.๑.๒.๓จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาคทาน เปนการเฉลี่ยความสุขใหแกผูอ่ืน เปนหลักสังคมสงเคราะหในหมู
มนุษยดวยกัน ซึ่งประสบปญหาไมเหมือนกัน การใหจึงเปนการประทับตราแหงความสุขทางจิตใจอยางถาวร 

๒.๑.๒.๔ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยความมีปญญา การรูจักบาป บุญ คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชนแลวเลือกทําใน
สิ่งที่ดี ละเวนจากการทําในสิ่งชั่วเพราะการกระทําเกิดจากความคิด คือปญญา มีปญญาดีก็คิดดี พูดดี ทําดี มีผลเปนสุข 



๓๑ 

 

๒.๑.๓ประโยชนอยางยิ่ง 

คือการพนทุกขทั้งปวงที่เรียกวา “พระนิพพาน” การประพฤติปฏิบัติใน ๒ขอแรกเปนไปเพ่ือโลกิยธรรม คือหนาที่ที่ให
ความสุขในโลกของชาวบานคนครองเรือนทั่วไป แตการประพฤติปฏิบัติในขอนี้เปนไปเพ่ือโลกุตรธรรม คือ ใหผลเปนความสงบ 
ความสวางแหงจิตใจ การทําใจใหอยูเหนืออารมณทั้งปวง ยอมถือเปนประโยชนอยางยิ่ง จิตใจที่มีความมั่นคงเปนปกติกอใหเกิด
ปญญารูเห็นตามความเปนจริงละความยึดถือเสียไดไมเกิดความยินดียินราย ความกําหนัดขัดเคือง หลงใหลมัวเมาใดๆ นั่นคือการ
ชนะทุกขทั้งปวงอันประกอบดวยกิเลสตัณหา และภัยจากความเกิด แก เจ็บ ตาย แมในเวลาปจจุบันในการประพฤติปฏิบัติตาม
ประโยชนทั้ง ๒ขางตนใหผลเปนสุขในปจจุบันและภายหนานั้นหากเราไมปฏิบัติควบคูไปกับประโยชนอยางยิ่งในขอนี้แลว การทํา
มาหากินก็จะเกิดความละโมบโลภมากไมรูจักพอแมโดยสุจริตก็ตาม ซึ่งในทางโลกก็ยอมรับกันวาเปนคนดีรูจักทํามาหากินแต
ในทางธรรมถาไมรูจักปลอยวางยังยึดมั่นถือมั่นอยูก็จะเกิดปญหาตอจิตใจในวาระที่สุดไดเพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ถาทรัพยที่หา
มาไดหรือตัวของเราเองตองเกิดความพลัดพรากจากกันไปอยางใดอยางหนึ่งก็จะเกิดความโทมนัสเสียใจ อาลัยอาวรณพะวง
หวงใยไมสงบลงไดจึงตองรูจักปฏิบัติหนาที่อันเกิดจากประโยชนอยางยิ่งนี้ 

 

๒.๒คุณสมบัติของอุบาสก ๕ประการ 
๒.๒.๑ประกอบดวยศรัทธา คือ เชื่อในพระรัตนตรัยอันประกอบดวยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเชื่อวาพระพุทธเจา

เปนผูตรัสรูดีรูชอบดวยพระองคเอง พระธรรมคําสั่งสอนทําใหผูประพฤติปฏิบัติหลุดพนจากทุกข พระสงฆเปนผูปฎิบัติดี ปฏิบัติ
ตรง เพื่อความพนทุกขดวยใจอันม่ันคง 

๒.๒.๒มีศีลอันบริสุทธิ์ แมเพียงศีล ๕ถาพยายามรักษาใหบริสุทธิ์จะเปนหลักประกันไดคือ ประกันชีวิต ประกันทรัพย
สมบัติ ประกันครอบครัว ประกันการคบหาสมาคมในทางการพูดและประกันตนเองไมใหเของขลังแทนการระลึกถึงคุณของพระ 
ซึ่งไมถูกตองได         

๒.๒.๓ไมถือมงคลตื่นขาว คือเชื่อกรรมไมเชื่อมงคลตื่นขาว มั่นคงในการประกอบกรรมดีอันจะเปนผลใหตนเองไดดี
เพราะความดี ความเลว ทุกข สุข เสื่อม เจริญ เกิดจากการกระทําของตนเอง ไมใชมาจากสิ่งภายนอก โชคลาง ดาวเดือน หรือสิ่ง
ใดจะมาเปนมงคลแกเราไมได         

๒.๒.๔ไมแสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา คือไมทําบุญนอกพระพุทธศาสนา เชน การบูชายัญ การบูชาไฟ ฯลฯ บุญ
ที่แทของพระพุทธศาสนา คือ บุญกริยาวัตถุ ๑๐ประการเทนั้น         

๒.๒.๕บําเพ็ญบุญแตในพระพุทธศาสนา ก็คือการบําเพ็ญบุญตามกริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนา ประพฤติ ออนนอม
ถอมตนชวยกิจการของคนอ่ืนใหสวนบุญอนุโมทนาสวนบุญ ฟงธรรม แสดงธรรมและทําความคิดเห็นใหถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนา     

     
๓. หนาที่ในการปฏิบัติใหเปนการแสดงออกถึงเอกลักษณของพุทธศาสนิกชน 

เอกลักษณหมายถึงลักษณะเดนหรือลักษณะที่เปนหนึ่งไมเหมือนใคร เชน การแตงกายของแตละชาติแตละภาษาก็มี
เอกลักษณของตน ทําใหเรามองออกวาถาแตงกายอยางนั้นๆก็เปนคนของชาตินั้นๆในทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนก็เหมือนกัน 
เรามีขอประพฤติปฏิบัติที่จะทําใหทราบไดทันทีวาผูนั้นเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยูหลายอยางหลายประการ แตพอจะ
รวบรวมไวเปนแนวทางไว ๙ประการคือ         

๓.๑แสดงตนเปนพุทธมามกะแตยังเยาว ศาสนิกชนหลายศาสนามีการแสดงออกตอผูอ่ืนหรือตอสาธารณะชนวาตนได
เขาเปนสมาชิกหรือเขานับถือศาสนานั้นๆแลว แตของพุทธศาสนาแตเดิมมาก็มักจะถือกันวานับถือพุทธศาสนาตามบิดา มารดา 
ไมไดมีการแสดงตนหรือสมัครเขาเปนสมาชิกแตอยางใดเลย ทําใหตัวเองบางทีก็สงสัยวาเปนชาวพุทธขึ้นมาดวยวิธีใด ฉะนั้น
ลักษณะที่นาจะยอมรับกันไวขอแรกก็คือ ใหไดเขาพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ ถึงซ่ึงพระรัตนตรัยเปนที่พึงที่ระลึกเสียแตยังเยาว 
เริ่มตั้งแตเขาโรงเรียนซึ่งสถานศึกษาหรือสถาบันพุทธศาสนาหลายแหงไดกระทํากันอยูแลว         



๓๒ 

 

๓.๒มีที่บูชาประจําบาน เพ่ือเปนที่เคารพกราบไหวระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ไมจําเปนตองที่ใหญ เพียงหิ้งเล็กๆพอตั้ง
พระพุทธรูปไดองคเดียว เพราะการมีมากองคจะทําใหการบูชามุงไปทางเครื่องรางของขลังแทนการระลึกถึงคุณของพระซึ่งไม
ถูกตองได         

๓.๓ไหวพระสวดมนตประจําวันเปนการเสริมขอตนๆ ทั้ง ๒คือการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ใหรูจักความกตัญูตาม
หลักธรรมระลึกถึงคุณของผูมีพระคุณมีบิดามารดาครูอาจารย อยางนอยกอนเขานอนวันละครั้งตามโอกาสแลวตั้งใจทําความสงบ
ทางใจเพื่อสรางพลังกุศลแผเมตตาตอสัตวทั้งหลายตอไป         

๓.๔ตักบาตรตามกําลังของตน เพ่ือเปนการสืบพระศาสนาดวยการบํารุงพระภิกษุสงฆใหไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย 
นํามาเผยแผแกประชาชนทั่วไปใหประพฤติปฏิบัติทั้งเปนการฝกใจในการบริจาคทานดวยแมทําไมไดทุกวันก็อาจทําในวันเกิดหรือ
วันสําคัญทางศาสนาก็ได 

๓.๕ฟงธรรมเปนนิจ ในวันพระหรือวันอาทิตยไดเขาวัดฟงธรรมหรือแมทางสื่อสารมวลชนที่เผยแพรอยูทั่วไป 

๓.๖ทําบุญและประกอบพิธีตามฤดูกาล เชน วันสําคัญทางศาสนาหรือพิธีบําเพ็ญบุญตางๆ ตามฤดูกาลนั้นๆ 

๓.๗แสดงความเคารพเมื่อผานปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงคุณของพระ
รัตนตรัย รวมทั้งพระภิกษุสงฆที่ประพฤติตนสมควรแกการกราบไหวในฐานะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

๓.๘มีเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเปนหลักการเบื้องตนท่ีจะใหคนละเวนความชั่วแลวทําความดีอยูดวยกันอยางมีความสุข 

๓.๙ผูชายควรบวชตามโอกาสอันควรแมจะแสดงตนเปนพุทธมามกะแลวหรือเขาเปนสมาชิกของชาวพุทธแลวยังมีอีก
องคการหนึ่งที่ผูชายควรหาโอกาสเขาเปนสมาชิกเพ่ือศึกษาปฏิบัติยอมสละกายใจและเวลาเพ่ือบวชเปนภิกษุตามโอกาสและ
ความสนใจ ขอสําคัญตองรูจุดมุงหมายของการบวชวาเพ่ืออะไร ตองปฏิบัติอยางไร มิใชมีวัตถุประสงค เชน บวชหนาศพ บวชแก
บน บวชใหบิดามารดา บวชเพ่ือแตงงานหรือเพ่ือประเพณีเทานั้นจึงพอสรุปไดวา “หนาที่ของชาวพุทธที่ดี” นั้นก็คือ การ
ประพฤติปฏิบัติอยางเขาใจในพระพุทธศาสนา ตามธรรมคือหนาที่ดังกลาวแลว รวมลงเปนคําสั้นๆ วา “ยึดหลักธรรมเปนคติ
ประจําใจ ยึดความมีระเบียบวินัยเปนทางดําเนินชีวิต”  

 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา 

พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเปนระบบศึกษา ๓ ประการ เรียกวา ไตรสิกขา คืออธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และ
อธิปญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ วา ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนการฝกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญา 
ไตรสิกขานี้เปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและทุกวัยอีกทั้งความงายยากตั้งแตเรื่องเบื้องตนทั้งของเด็กและ
ผูใหญจนถึงเรื่องที่ละเอียดและซับซอนที่ยากจะหาองคความรูอ่ืนใดมาเทียบไดพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการรูแจงทั้งทาง
หลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่งประกอบดวย การเรียนรู ฝกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือการศึกษาของศาสนาพุทธ เปนหลัก
ที่บอกวามนุษยจะตองแกไขพัฒนาตนเองอยูเสมอ และจะตองพัฒนาตลอดเวลา โดยไมประมาทดังนั้นมนุษยเราจะตองถือ
หลักการไวกอนวาหนึ่ง สิกขา ตองฝกฝนพัฒนาแกไขปรับปรุงตนเองอยูเสมอสอง ตองไมประมาท คือหยุดไมได ตองเดินหนา
จนกวาจะถึงจุดหมายหลักพุทธศาสนา สิกขาทําใหคนศึกษา ฝกฝน เรียนรู พัฒนาตนอยูเสมอ มุงไปขางหนาเทานั้น สวนอัปปมา
ทะ คือ ความไมประมาทก็คอยปลุกเราไมใหหยุด คือ หยุดไมไดเลยหยุดเมื่อไรเปนการประมาททันที การพัฒนาคนตามหลักพุทธ
ศาสนาจึงเปนทั้งการพัฒนามนุษยโดยเนนการสรางเสริมคุณภาพของคนที่จะมาเปนสวนรวมในการแกปญหาของยุคสมัยและ
เปนการพัฒนาคนที่สอดคลองกับจุดหมายระยะยาวแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณดวย ไมใชเปนเพียงการพัฒนามนุษยเพ่ือมา
สนองความตองการดานทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณีปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวา คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคามาก
ที่สุดอยางหนึ่งขององคการเพราะคนเปนทรัพยากรสําคัญที่จะกอใหเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากรอ่ืนๆ ในองคการและ
ทรัพยากรนี้ยังสามารถพัฒนาเพ่ิมศักยภาพใหสูงขึ้นไดอีกดวย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร จึงไมเพียงแตให
ความสําคัญกับข้ันตอนในการสรรหา การคัดเลือกเทานั้น แตตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยพระพุทธองค



๓๓ 

 

ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการนี้สิกขา ๓ ประการมี 
อะไรบาง คือ 

๑ . อธิศีลสิกขา 
๒ . อธิจิตสิกขา 
๓ . อธิปญญาสิกขา  
พุทธพจนขางตน ถือเปนคําจํากัดความที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรศึกษาใหรูแจงความหมายของไตรสิกขาใน

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปญญา ใหยิ่งขึ้นไป จนบรรลุเปาหมายสูงสุดคือพระนิพพาน คําวา ไตรสิกขา มีรากศัพทมาจากคําสองคํา คือ ๑) ไตร หรือ 
ตรี เปนภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีวา ติ แปลวา สาม ๒) คําวา  สิกขา เปนภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตวา ศึกษา 
หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติใหบริสุทธิ์สวนคําวา ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องคประกอบ ๓ 
ประการ คือ อธิศีลสิกขา ,อธิจิตสิกขา, อธิปญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ และปญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปฎกดังนี้ 

 
๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง ดัง

คําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีรมหานีทเทส วาอธิศีลสิกขาเปนอยางไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวย
ความสังวรในพระปาติโมกข สมบูรณดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู
คือ สีลขันธเล็ก สีลขันธใหญ ศีลเปนที่พึง เปนเบื้องตน เปนความประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนหัวหนา เปน
ประธานเพื่อความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนกุศล นี้ชื่อวา อธิศีลสิกขา โดยการฝกอบรมศีลนั้น มุงเนนที่การสํารวมเพ่ือใหเกิดความ
บริสุทธิ์ในการกระทําเปนเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะกอใหเกิดความเดือดรอน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา 
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา “เนกขัมมะ ชื่อวา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา กั้นกามฉันทะ...ความสํารวม ชื่อวา อธิศีลสิกขา... 
อพยาบาท ชื่วา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา กั้นพยาบาท...อรหัตมรรค ชื่อวา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา กั้นกิเลสทั้ง
ปวง”  

๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรมเชนสมาธิอยางสูง
การสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตต นิเทส คัมภีรมหานิทเทส วาอธิจิตสิกขา เปนอยางไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะ
วิตกวิจาร สงบระงับไปแลว บรรลุติยฌาน มีความผองใสในภายใน มีภาวะที่จิตเปนหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจารมีแตปติและสุข
ที่เกิดจากสมาธิอยูเพราะปติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขเพราะละสุขและทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานที่
ไมมีทุกขไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนี้ ชื่อวา อธิจิตสิกขา โดยการฝกอบรมจิตนั้น มุงเนนที่ความตั้งมั่นแหงจิต , การ
ทําใจใหสงบแนวแนเพ่ือใหจิตบริสุทธิ์ ไมฟุงซาน เปนกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา 
“ชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา ไมฟุงซาน. . . ความไมฟุงซาน ชื่อวา อธิจิตสิกขา” 

 
๓) อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจง

อยางสูง การรูชัดตามความเปนจริงในอริยสัจ ๔ เปนลําดับไปจนทําใหแจงทั้งเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ สามารถทําลายอาสวะ
กิเลสใหหมดไป ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีรมหานิทเทส วาอธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเธอรู
ตามความเปนจริงวา“นี้ทุกข”...“นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)”...“นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข )”... “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
(ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข) ” เธอรูตามความเปนจริงวา “เหลานี้อาสวะ ” ... “นี้อาสวสมุทัย ”... “นี้อาสวนิโรธ 
”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวา อธิปญญสิกขา โดยการฝกอบรมปญญานั้น มุงเนนที่การรูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตาม



๓๔ 

 
ความเปนจริงเพ่ือ ใหเกิดคามเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถทําลายกิเลสได ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา “ชื่อ
วาทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายวาเห็น... ความเห็นชื่อวาอธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทั้ง ๓ ดาน จึงมีวัตถุประสงคโดยรวม
เพ่ือการทําลายกิเลสอันเปนเครื่องเศราหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองคทรงดํารัสวา “สําหรับบุคคลผูตื่นอยูตลอดเวลาหมั่น
ศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน นอมจิตเขาหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ยอมตั้งอยูไมได” ทั้งนี้  

 

ความหมายของไตรสิกขา 

เพ่ือใหเขาใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงรวบรวมคําอธิบายจากวรรณกรรมชั้นรองลงมา ซึ่งอรรถ
กถาจารยและนักวิชาการรวมสมัยไดขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปฎกมาแสดงไวดังตอไปนี้ 

พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายวา การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึงการศึกษาเลาเรียน ซึ่งตรงกับคําวา สิกขา ใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ไดรับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเปนอยางนั้น การ
ปฏิบัติอยางนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไมพึงปรารถนา สิ่งใดที่เปนความทุกขทรมาร ความยุงยากลําบากแกจิตใจก็เรียกวา อัน
ไมพึงปรารถนา แกไขดวยการศึกษา๑ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายไตรสิกขาวา หมายถึงการพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงาม
ถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูก ตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือ 
สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน เมื่อมองในแงอริยสัจ ๔ ก็เปนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเปนมรรคก็
ดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายโดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป ชวยใหเรามีชีวิตที่พ่ึงพา อวิชชา ตัณหาอุปทาน นอยลงไป ไมอยูใต
อํานาจครอบงํา ของมันพรอมกับที่เรามีปญญาเพ่ิมขึ้นและดําเนินชีวิตดวยปญญามากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัย
หมดทุกขก็หมดก็บรรลุหมายเปน นิโรธโดยสมบูรณ๒ 

 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ สมาธิวา เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ 
ไดแก การพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้งในดานคุณธรรม เชนความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถ
ของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคงความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข เชน ความอ่ิม
ใจความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆวา พัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจิต และยัง
กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักของ ปญญาวาเปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริงเริ่มตั้งแตความเชื่อ ความเห็น 
ความรู ความเขาใจความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรองตรวจสอบ คิดการตางๆ อยางสรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนนการ
รูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามท่ีมันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเทาทันธรรมดาของ
โลกและชีวิตที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข (คิดเปน แกปญหาเปน ดับทุกขเปน) บุญมี แทนแกว ใหความหมาย
ของไตรสิกขาวา หมายถึง ขอปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ 

๑. ขั้นศีล ไดแก การเวนชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบรอยไมทําใหตนและผูอ่ืนเดือนรอน ขอ
ปฏิบัติเหลานี้เรียกวา ศีลสิกขา แปลวา สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปนขั้นศีล 

๒. ขั้นสมาธิ ไดแก การฝกฝนหรืออบรมจิตใจใหเหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พรอมจะปฏิบัติงานคือ พิจารณา
ความเปนจริง เพ่ือเปนพื้นฐานของการเจริญปญญา การฝกบังคับจิตใจใหตั้งมั่นโดยระลึกรูตัวทั่วพรอม ดังนี้เรียกวา จิตตสิกขา 

                                         

๑พุทธทาสภิกข,ุ การศึกษาสมบูรณแบบคือวงกลมที่คุมครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร :  
อุษาการพิมพ, ธันวาคม ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕-๑๘๖. 

๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) , หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕            
(พฤษภาคม ๒๕๕๐) หนา ๗.    



๓๕ 

 
๓. ขั้นปญญา ไดแก การฝกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองตามความเปนจริง 

หมายถึง กาฝกฝนอบรมจนเกิดความรูแจงเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหนายในสิ่งที่ไมเที่ยง เปนทุกข และ
เปนอนัตตาไดจริง ๆ การฝกฝนเชนนี้เรียกวา ปญญาสิกขา๓ 

ระวี ภาวิไล ไดกลาวถึงไตรสิกขาวา หมายถึงการศึกษาสามประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล 
สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนกุศโลบายแหงการพัฒนาตนเองที่ถูกตองของมนุษยทุกคน เปนรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะ
นําสังคมไปสูอายธรรมที่ถูกตอง๔ 

สรุปไดวา จากความหมายของไตรสิกขาที่กลาวมานั้นพอ ไตรสิกขา หมายถึง  การพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงาม
ถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนเอง เริ่ม
จากการรักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติ กรรมและการดําเนินชีวิตของตนเองใหบริสุทธิ์ รวมถึงการฝกหัดการอยูรวมกันของเพ่ือน
รวมงานใหมีความเกื้อกุนตอกัน และกระบวนการที่สําคัญในการศึกษาตองพัฒนาตนเองใหบริบูรณดวยศีล บริบูรณดวยสมาธิ 
และบริบูรณดวยปญญาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไปสูเปาหมายสูงสุดในปจจุบันและอนาคต 

 

ความสําคัญของไตรสิกขา 

หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิขา (ศีล – สมาธิ – ปญญา) การพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่
หลักการของการศึกษา เพราะการภาวนาหรือการพัฒนานั้น แทที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ตองศึกษา
หรือสิ่งที่ตองพัฒนา แยก ออกไปเปน ๓ ดานใหญๆ โดยสอดคลองกับองคประกอบแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มี ๓ ดาน คือ
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) ศีล คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และวาจา ใหมีความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี สิ่งแวดลอมที่เราเกี่ยวของสัมพันธ มี ๒ ประเภทคือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก เพ่ือนมนุษย 
(ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสัตวอ่ืนทั้งหลายทั้งปวงดวย) 

๒) สมาธิ หมายถึง การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจาก
พฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจที่อยูเบื้อหลัง ถาจิตใจไดรับการ
พัฒนาใหดีงามแลว ก็จะควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขในที่สุดก็อยูที่ใจยิ่งกวานั้น 
ปญญาจะเจริญงอกงามได ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งสูปญหา เอาใจใส มีความเพียรพยายามที่จะคิดคนไมทอถอย ยิ่งเรื่องที่คิด
หรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งตองมีจิตใจที่สงบแนวแน ไมฟุงซานไมพลุงพลานกระวนกระวาย คือ ตองมีสมาธิจึง
จะคิดไดชัดเจนเจาะลึกทะลุไดและมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝกดีแลว จึงเปนฐานที่จะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยางไดผล 

๓) ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูที่วาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญาเปนตัว
ปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เมื่อจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระ
ไดการพัฒนาปญญาเปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีหลายขั้นหลายระดับ เชน 

                                         

๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , จะพัฒนาคนกันไดอยางไร,  พิมพครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

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

ของศาสนา), ธรรมสถาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘.   
 



๓๖ 

 
ก. เปนปญญาที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรูความเขาใจในขอมูล รวมทั้งศิลป

วิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายถูกตองชัดเจนการเรียนรู อยางถูกตองตามเปนจริง โยงเขามาประสานเปนภาพองค
รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆได 

ข. ปญญาที่ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัย
สืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัย 

ค. ปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเขาใจเขาถึงเทาทันความจริงของสังขารคือโลกและ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปนไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระ
ไดโดยสมบูรณไตรสิกขานั้นเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนามนุษยคือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของมนุษย ซึ่งเนื้อหาสาระที่สําคัญของไตรสิกขา นั้นไดสอดแทรกอยูในหลักธรรมตางๆ เชน 
สอดแทรกอยูในหลักโอวาทปาติโมกข 

ดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึงจําแนกพุทธโอวาทท่ีแสดงถึงความสําคัญของไตรสิกขาออกเปนดานตางๆดังนี้ 
๑. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมใหญเพ่ือกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร วาดวยการ

ตรัสรูธรรมเปนเหตุสิ้นภพวาภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจงแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอนไป
ตลอดกาลยาวนานอยางนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได
แลว              ภวเนตติสิ้นไปแลว ธรรมเหลานี้คือ ศีลสมาธิ ปญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผูมียศไดตรัสรูแลว ดังนั้น
พระพุทธเจาจึงตรัสบอกธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรูยิ่ง  

๒. ไตรสิกขารากฐานที่สําคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วาพระพุทธองคทรงใหคําแนะนําภิกษุรูป
หนึ่งวา หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไวไดครบถวนบริบูรณ ก็ใหพึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละ
ราคะโทสะ โมหะ ทําใหเปนผูไมประกอบอกุศลกรรม เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เปนที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง  

๓. ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพ้ืนฐานในการฝกพฤติกรรมที่ดีของมนุษยใหดี
ยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร วาภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล ทําพอประมาณในสมาธิ และปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระ
โสดาบัน หรือเปนพระสกทาคามี ขณะที่ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล และสมาธิทําพอประมาณในปญญา ยอมสามารถบรรลุเปน
พระอนาคามี สวนภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีลสมาธิ ปญญา ยอมหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง  

 

พุทธทาสภิกขุกลาวถึงความสําคัญของการศึกษาไว พอสรุปไดวา การจัดการศึกษาทุกอยางใหเสริมสราง
มนุษยธรรม ความเปนมนุษยที่ถูกตองไมมีปญหาแกฝายใด จัดการศึกษาทุก อยางใหเสริมสรางมนุษยธรรมคือสรางมนุษยธรรม
ขึ้นมา แลวเสริมมนุษยธรรมใหกาวหนา กาวหนาไปนับตั้งแตวา ละสัญชาตญาณอยางสัตวแลวก็มีความคิดนึกอยางมนุษย ก็เปน
มนุษยธรรมก็สงเสริมใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเปาหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมใหมันมาในทิศ ทางที่
ถูกตอง คือละอหังการ มมังการ ละความเห็นแกตัว กิเลสไมอาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นี้คือเปาหมาย
ของการศึกษา๕ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขาไวพอสรุปไดวาไตรสิกขา นี้เมื่อนํามาแสดงเปน
คําสอนในภาคปฏิบัติทั่งๆ ไป ไดปรากฏในหลักที่เรียกวาโอวาทปติโมกข (พุทธโอวาทท่ีเปนหลักใหญ ๓ อยาง) คือ 

๑. การไมทําความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเปน ศีล 

๒. การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม จัดอยูในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกวา สมาธิ 

                                         

๕พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณแบบ  : คือวงกลมที่คุมครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, 
ธันวาคม ๒๕๔๙), หนา ๒๐๕-๒๐๖.  



๓๗ 

 
๓. การทําจิตของตนใหผองใส จัดเปนการฝกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกวา ปญญา๖ 
 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขา หรือ(การศึกษา ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนามนุษยที่สมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนาไววาการศึกษา หมายถึง การเรียนรูเพ่ือเปนมนุษยที่เต็มบริบูรณ เพราะไดรับ
การพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีจิตใจที่เปยมดวยปญญา จึงเปนอิสระหลุดพนจากการบีบคั้นของอํานาจ
กิเลสตัณหาดังคํากลาวที่วา “ทุกขมีเพราะยืด ทุกยืดเพราะอยาก ทุกขมากเพราะพลอย ทุกขนอยเพราะหยุด ทุกขหลุดเพราะ
ปลอย” เมื่อปลอยวางแลวยอมหลุดพนทุกข และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษยที่สมบูรณในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู
บรรลุวิมุตติ คือเปนอิสระหลุดพนจากทุกขทั้งปวงเพราะ ฉะนั้น วิมุตติจึงเปนเปาหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่
พระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิที่มีศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก จิตที่มีปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพนนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเปนบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึง
วิมุตติแลวถือวาเปนมนุษยที่สมบูรณ เรียกวา พระอเสขะ หมายถึงผูจบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา ความสําคัญของ
ไตรสิกขาที่นํามาแสดงขางตนนั้นเปนเครื่องยืนยันไดวา ไตรสิกขาเปนหลักคําสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรนํามา
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งลักษณะแหงความสัมพันธ
ตางๆ ใหอยูในภาวะที่เหมาะสมและพรอมที่จะเปนอยูปฏิบัติกิจและดําเนินการตางๆ เพ่ือกาวหนาไปอยางได ผ ลดีที่สุด สู
จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององคกร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป๗ 

 
สรุปไดวา พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝน

อบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกายทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตน เปน
ความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและวาจา มนุษยทุกคนที่เกิดมา จําเปนตองมีกรอบ หรือ มี
เสนทางท่ีเราตองเดินตาม สิ่งที่มนุษยจะตองมีหรือตอง ปฏิบัติตาม ก็ไดแก หลักไตรสิกขาเพราะคําวา สิกขา เปนสิ่งที่มนุษยหรือ
ชาวพุทธเราตองศึกษา และเรียนรู เมื่อมนุษยไดรับการพัฒนาตามหลักของ ไตรสิกขา แลวยอมจะนําพาชีวิต และรวมนําสังคม
ประเทศชาติ ไปสูความดีงาม และความสุขความเจริญสืบไป 
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บทคัดยอ 

 การอยูรวมกันของคนเปนจํานวนมากในสังคมขนาดใหญไมวาจะเปนสังคมของบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตามจะดําเนิน
ไปไดอยางมีสันติสุขยาวนานหรือไมยอมขึ้นอยูกับหลักแหงการประนีประนอมและผลประโยชนทั้งดานวัตถุและจิตใจซึ่งจะทําให
คนสวนใหญในแตละสังคมยอมรับและเกิดความรูสึกรวมกันอยางแทจริงวาผลประโยชนที่แตละคนหรือแตละสังคมไดรับมานั้น
เหมาะสมถูกตองและชอบธรรมตามความรูความสามารถและปริมาณงานที่แตละคนแตละสังคมรับผิดชอบหรือไมแตถาตรงกัน
ขามก็จะเกิดปญหานานัปการตามมาเริ่มตั้งแตความไมเชื่อใจถึงการเขนฆาลางผลาญชีวิตเพ่ือโคนลมกันและกันไปในที่สุด 

ปจจุบันมีผูตั้งขอสังเกตมากมายถึงรูปแบบการจัดระบบองคการการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน วามี อิทธิพลของ
ความเปนเผด็จการและความอนุรักษนิยม (conservative) แอบแฝงอยูมาก ทําใหสังคมสงฆในปจจุบันมีรูปแบบการจัดองคการ
ที่กลายเปนองคกรแบบรวมศูนยที่ตั้งอยูทามกลางวงลอม กระแสแหงการปฏิรูปประชาธิปไตย และการเมืองภาคประชาชน นี้
อาจเปนสวนหนึ่งของหลายสาเหตุ ที่ทําใหองคกรสงฆเกิดปญหาดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลากหลายดาน อันมี
สาเหตุจากอิทธิพลของกฎหมายปกครองสงฆที่ไมยืดหยุน และเอ้ือตอระบบอุปถัมภดังกลาวมา 

การศึกษาทําความเขาใจถึงความเปนมาและพัฒนาการของอิทธิพลของระบบการปกครองรัฐไทยที่มีผลตอการ
จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน จึงเปนเรื่องที่ควรใหความสนใจและรวมกันแสวงหาทางออก เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจถึงรากเหงาแหงความเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัยของสังคมสงฆ และเพ่ือใหเขาใจอยางถองแทถึงเหตุผลและคําตอบของ
คําถามท่ีวาเหตุใดรูปแบบการปกครองสงฆไทยจึงกลายมามีรูปแบบที่เปนที่ถกเถียงกันอยูในปจจุบัน 
 
คําสําคัญ   :  การปฏิรูป    การพัฒนา    การปกครองคณะสงฆ 
 
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. 
 

บทนํา 
 การอยูรวมกันของคนเปนจํานวนมากในสังคมขนาดใหญไมวาจะเปนสังคมของบรรพชิตหรือคฤหัสถก็ตามจะดําเนิน
ไปไดอยางมีสันติสุขยาวนานหรือไมยอมขึ้นอยูกับหลักแหงการประนีประนอมและผลประโยชนทั้งดานวัตถุและจิตใจซึ่งจะทําให
คนสวนใหญในแตละสังคมยอมรับและเกิดความรูสึกรวมกันอยางแทจริงวาผลประโยชนที่แตละคนหรือแตละสังคมไดรับมานั้น
เหมาะสมถูกตองและชอบธรรมตามความรูความสามารถและปริมาณงานที่แตละคนแตละสังคมรับผิดชอบหรือไมแตถาตรงกัน
ขามก็จะเกิดปญหานานัปการตามมาเริ่มตั้งแตความไมเชื่อใจถึงการเขนฆาลางผลาญชีวิตเพ่ือโคนลมกันและกันไปในที่สุด 

ปจจุบันมีผูตั้งขอสังเกตมากมายถึงรูปแบบการจัดระบบองคการการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน วามีอิทธิพลของ
ความเปนเผด็จการและความอนุรักษนิยม (conservative) แอบแฝงอยูมาก ทําใหสังคมสงฆในปจจุบันมีรูปแบบการจัดองคการ
ที่กลายเปนองคกรแบบรวมศูนยที่ตั้งอยูทามกลางวงลอม กระแสแหงการปฏิรูปประชาธิปไตย และการเมืองภาคประชาชน นี้
อาจเปนสวนหนึ่งของหลายสาเหตุ ที่ทําใหองคกรสงฆเกิดปญหาดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหลากหลายดาน อันมี
สาเหตุจากอิทธิพลของกฎหมายปกครองสงฆที่ไมยืดหยุน และเอ้ือตอระบบอุปถัมภดังกลาวมา 

ดังนั้นการศึกษาทําความเขาใจถึงความเปนมาและพัฒนาการของอิทธิพลของระบบการปกครองรัฐไทยที่มีผลตอการ
จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน จึงเปนเรื่องที่ควรใหความสนใจและรวมกันแสวงหาทางออก เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจถึงรากเหงาแหงความเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัยของสังคมสงฆ และเพ่ือใหเขาใจอยางถองแทถึงเหตุผลและคําตอบของ
คําถามท่ีวาเหตุใดรูปแบบการปกครองสงฆไทยจึงกลายมามีรูปแบบที่เปนที่ถกเถียงกันอยูในปจจุบัน 

 
จุดมุงหมายของสังคมสงฆท่ีตองกาวเดินตอไป 

สังคมของพระสงฆเปนสังคมเกาแกที่ดํารงอยูกับสังคมของมนุษยมาแตสมัยบรรพกาลแมแตบุคคลที่เขามาสูสังคมของ
พระสงฆแตละยุคๆจะไดรับการพิจารณากลั่นกรองมาอยางถูกตองตามรูปแบบของการอุปสมบทที่พระวินัยบัญญัติไวทุกประการ
แตเมื่อสังคมของพระสงฆยังมากไปดวยภิกษุที่เปนปุถุชนและมิไดมุงมั่นศึกษาปฏิบัติธรรมเพ่ือใหบรรลุคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปโดย
ลําดับอยางแทจริงแลวการแกงแยงหรือขัดแยงกันในเรื่องของผลประโยชนซึ่งมีท้ังสวนที่เปนวัตถุและจิตใจยอมจะตองเกิดข้ึนเปน
ธรรมดาจะแตกตางกันอยูบางก็เพียงเฉพาะรูปแบบแหงการแกงแยงหรือขัดแยงนั้นอาจมีการปดบังหรือซอนเรนอําพรางไวเพ่ือมิ
ใหตกเปนเปาสายตาของสังคมคฤหัสถมากเกินไปเทานั้นแมกระนั้นบางครั้งรูปแบบแหงการแกงแยงหรือขัดแยงกันในสังคมของ
สงฆอาจปะทุมาอยางรุนแรงชนิดที่สังคมของคฤหัสถเองตางพากันคาดไมถึงก็มีดังเชนในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตคิดอุบายที่ทํา
รายพระพุทธเจาหรือการตามลางตามผลาญกันระหวางพระสงฆกับพระสงฆดวยกันเองจนลืมคํานึงถึงความถูกตองอยางแทจริง
ตามพระธรรมวินัยวาควรจะเปนอยางไรซึ่งตัวอยางเหลานี้มีใหเห็นกันมาโดยลําดับตราบเทาปจจุบันเมื่อสภาพเหลานี้เกิดขึ้นใน
สังคมของพระสงฆถาเปนสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยูพระองคก็จะทรงประชุมสงฆพรอมทั้งตรัสเรียกภิกษุผูกระทํา
ผิดมาสอบถามจนไดความจริงอันประจักษแลวจากนั้นก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นเปนขอๆโดยความเห็นชอบและยอมรับของ



๔๑ 

 

สงฆเพ่ือปองกันมิใหภิกษุรูปอ่ืนไดทําความชั่วทางกายและวาจาอีกตอไปและในขณะเดียวกันพระพุทธเจายังไดทรงเปดกวางให
ทางฝายอาณาจักรสามารถใชกฎหมายของรัฐขจัดภิกษุท่ีไมปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงพระธรรมวินัยชอบสรางปญหากอความราว
ฉานขึ้นในสังคมของพระสงฆและกอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองคก็ไดตรัสแกพระอานนทไววา “เมื่อเรา
ลวงลับไปแลวพระธรรมและวินัยที่เราไดแสดงและบัญญัติไวแลวนั้นแหละจักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑จากพระดํารัสนี้
เทากับเปนการยืนยันไววาแมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแลวพระธรรมวินัยก็ยังอยูและภิกษุทุกหมูเหลาไม วาจะเปน
ชาติหรือภาษาใดก็ตามจะตองประพฤติยึดมั่นอยูในพระธรรมวินัยนั้นตลอดไป 

พระพุทธเจาทรงสรางสังคมสงฆ เพ่ือใหเปนตัวแทนแหงผูศึกษาปฏิบัติตนตามคําสอนและสืบทอดสั่งสอนสังคม เพ่ือ
ธํารงไวซึ่งพระพุทธศาสนา เปนตัวกลางระหวาง ธรรมะและสังคม เปนตัวเชื่อมสําคัญที่พระพุทธเจาทรงวางเอาไวโดยมีจุดเนนอยู
ที่การสรางสังฆะใหเปนสังคมแหงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษยในสังคมใหสูงสุดไดอยางที่ควรจะเปน อยางไรก็ดีเมื่อ
พระองคทรงสรางสังคมขึ้นมาแลว ยอมเกิดปญหาความไมเรียบรอยในหมูสงฆที่ยังไมบรรลุธรรมและไมเข าใจถึงจุดมุงหมายของ
การมีองคกรสงฆบาง ตามธรรมดาของมนุษยที่มาจากหลากหลายกลุมชนและมีพ้ืนฐานความคิด คติ และสาเหตุในการเขามา
บวชแตกตางกัน พระพุทธองคจึงทรงสรางหรือวางขอบัญญัติซึ่งเรียกวา พระวินัย หรือพระวินัยบัญญัติขึ้นแกคณะสงฆ เพ่ือให
เปนระเบียบแบบแผนเปนไปในทางเดียวกัน เพ่ือความเรียบรอยและอยูเปนปกติของคณะสงฆ โดยทรงมีจุดมุงหมายคือเนนที่การ
วางกฎเพ่ือเอ้ือตอการสรางใหสังคมสงฆเปนสังคมแหงการศึกษาเพ่ือเขาใจสัจธรรม และเมื่อกอนจะปรินิพพาน พระองคยังได
ตรัสสั่งใหพระสงฆยึดพระธรรมและพระวินัย ที่ทรงวางเอาไวเปนใหญกวาบุคคลที่ไมมีความแนนอน และพระสงฆทั้งมวลก็นอม
รับนําแนวคิดนี้มาปกครองสงฆสืบมา โดยยกใหพระวินัยอันวางไวดีแลว เปนหลักในการสรางและรักษาสังคมสงฆใหเขมแข็งมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการควบคลุมตรวจสอบทั้งจากพระสงฆเองและประชาชนทั้งในและนอกศาสนา ดังพระพุทธพจนใน
พระไตรปฎก เลมที่ ๑  พระวินัยปฎก เลมที่ ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วา “อปฺปสนฺนานํ  วา  ปสาทาย  ปสนฺนานํ  วา  ภิยฺโยภา
วาย” อันแปลวา “เพ่ือยังชนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส และใหชนที่เลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่งขึ้น”    ภายใตปรัชญาดังกลาว ทําให
สถาบันสงฆในฐานะสถาบันหนึ่งในพระพุทธศาสนาสามารถดํารงอยูรอดทามกลางความกดดันและความผันแปรทางการเมือง
และสงครามมาไดโดยตลอดชวงเวลากวา ๒,๕๐๐ ป ทําใหองคกรสงฆเปนองคกรที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถทําหนาที่
และดํารงอยูสืบเนื่องยืนยาวมามากกวาองคการใดในโลก แตเมื่อมามองที่คณะสงฆไทยในปจจุบัน กลายเปนวาไดมีปญหาหลาย 
ๆ ประการเกิดขึ้น ทั้งความลาชาในการวินิจฉัยอธิกรณของสงฆ ความขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมไปถึงการจัด
การศึกษาของคณะสงฆที่ยึดถือตามตามแบบแผนโบราณ ที่ละเลยวัตถุประสงคหลักของพระพุทธองค ทําใหหลายสวนประสบ
ปญหาดานประสิทธิผล ที่นํามาใชไดจริงในการเผยแพรพระพุทธศาสนาในสังคมปจจุบัน จนมีบางทานกลาววาลาสมัยไมทันตอ
เหตุการณและเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาดานบุคลากรและเผยแพรพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยโดยรวม 

ทั้งหมดนี้สังเกตไดจากความพยายามของพระสงฆและผูมีสวนเกี่ยวของที่มองเห็นปญหาและหาทางปฏิรูปปรับปรุงแกไข
กฎหมายของคณะสงฆใหมีความคลองตัวและเปดโอกาสใหพระสงฆในภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พยายามลดระบบศักดินาที่แอบแฝงอยูในคณะสงฆเพ่ือเปดทางใหสังคมสงฆเข าสูยุคแหงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม ดังที่
พระพุทธเจาทรงหวัง ไมใชยุคแหงอนุรักษนิยมที่เนนอํานาจและตัวบุคคลที่ไมมีความแนนอน ที่เอ้ือตอการขาดประสิทธิภาพและ
วิสัยทัศนในการปกครอง จนปลอยปละละเลยใหพระสงฆสวนใหญลมเหลวในดานผูเปนที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชน กลายมา
เปนสาเหตุของเสื่อมความศรัทธาเลื่อมใสและความเจริญของพระพุทธศาสนาเสียเองเชนในปจจุบัน 
 
แนวคิดทางดานการปกครอง 

                                         

๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔ 



๔๒ 

 

ความหมายของการปกครอง ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๒๕ใหความหมายคําวา การปกครอง 
คือ ผูคุมครอง รักษา ดูแล ควบคุม ซึ่งก็คือการคุมครองชีวิตและทรัพยสินการรักษาผลประโยชนการดูแลความสงบเรียบรอย 
และการควบคุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบานเมือง 

การปกครอง (Government)ในพจนานุกรมศัพททางการเมือง หมายถึง การดูแล การใหความคุมครองหรือการบริหาร 
เปนคําที่ใชในการบริหารบานเมืองในลักษณะที่มีผูปกครอง ผูมีอํานาจในการปกครองบานเมืองสูงสุดเรียกกันวาพอเมือง กรมท่ีมี
หนาที่ดูแลในเรื่องการปกครองบานเมืองใหมีความสุขและมีหนาที่ดูแลทุกขสุขของประชาชนเปนสําคัญ เรียกวา กรมการ
ปกครอง๒ 

สวนคําวา  การปกครอง ในความหมายทางดานการเมือง หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมหรือการใชอํานาจอธิปไตยของ
รัฐบาลในการสั่งการหรือควบคุมกิจการสั่งการตาง ๆ ของประชาชนภายในประเทศนั้น รวมทั้งการบัญญัติกฎเกณฑในการที่จะ
ควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้คําวา ปกครอง ยังอาจใชในความหมายของผูปกครองระดับตาง ๆ ไดอีกดวย เชน ผูปกครองประเทศ 
ผูปกครองนคร ผูปกครองคณะสงฆ ผูปกครองนิคมสรางตนเองของกรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย และผูปกครอง
นักเรียน เปนตน ยิ่งกวานี้คําวา ปกครอง ถาใชในความหมายของผูถูกปกครอง ก็หมายถึงไพรฟาประชาชน ซึ่งอยูใตการปกครอง
ของผูปกครองประเทศนั่นเอง 

นักคิดในสมัยบรรพกาลเปนจํานวนไมนอย ตางไดประจักษความจริงและยอมรับกันเปนอยางดีวา  ความแตกแยกหรือ
ความขัดแยงกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในแตละสังคมหรือระหวางสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่งนั้น มีสาเหตุมาจากการแยงชิงหรือ
แบงปนผลประโยชนที่เปนไปอยางไมถูกตองเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของแตละบุคคลในสังคมในระหวางสังคมแตละ
สังคม เมื่อเปนเชนนี้จึงไดพยายามคิดคนหลักการหลากหลายรูปแบบเพ่ือนนํามาเปนหลักในการประนีประนอมหรือแบงปน
ผลประโยชนใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมแกความสามารถและสภาพความเปนอยูของคนสวนใหญในสังคม เชน การแบง
บุคคลในสังคมออกเปนชนชั้น มีการกําหนดหนาที่และผลประโยชนที่บุคคลในแตละชนชั้นจะพึงกระทําหรือพึงไดรับ หรือการ
กําหนดหลักแหงความเสมอภาค เพ่ือใหทุกคนมีความทัดเทียมกันในการปฏิบัติหนาที่และยึดครองผลประโยชน ต ลอดจน
หลักการอีกหลากหลายรูปแบบที่เนนหนักในดานคุณธรรม เพ่ือปลูกฝงหรือพัฒนาใหเกิดขึ้นในจิตใจที่จะทําใหคนในสังคมไมยึด
ติดอยูในผลประโยชนทางวัตถุมากเกินไป 

 หลักการประนีประนอมผลประโยชนเหลานี้ ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ จนทําใหเชื่อวาจะกลายมา
เปนแมบทใหมีระบบการปกครอง เพ่ือใหมีลักษณะสอดคลองและครอบคลุมกลไกตาง ๆ ทางสังคมไดกวางขวางมากขึ้น ทั้งดาน
เศรษฐกิจสังคม การศึกษา จริยธรรมหรือการเมือง เปนตน ทั้งนี้ เพราะสภาพ ทางสังคมมีการขยายตัวกวางขวางออกไปตาม
ปริมาณของประชากรที่ทวีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นนั่นเอง การปกครองสังคมขนาดใหญ เชนระดับประเทศ จําเปนตองมีอํานาจ
เด็ดขาดสูงสุด ซึ่งในความหมายทางรัฐศาสตรเรียกวา อํานาจอธิปไตย ประเทศที่มีเอกราชทุกประเทศจะตองมีอํานาจอธิปไตย
เปนของตนเอง ประเทศอ่ืน ๆ ไมวาจะเล็กหรือใหญก็ตาม ไมสามารถจะเขาไปกาวกายแทรกแซงการบริหารกิจการภายในหรือ
การดําเนินนโยบายภายในของประเทศนั้น ๆ ได อํานาจอธิปไตยนี้มีไวเพ่ือใหทําหนาที่ในการออกกฎหมาย เรียกวา อํานาจนิติ
บัญญัติ ทําหนาที่ในการนํากฎหมายออกไปบังคับใหแกประชาชนภายในประเทศของตนเรียกวาอํานาจบริหาร และทําหนาที่ใน
การพิจารณาตัดสินอันเปนกรณีขัดแยง  ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เรียกวาอํานาจตุลาการ 

 

ลักษณะการใชอํานาจ 

การใชอํานาจของรัฐบาลในการบริหารประเทศ  เมื่อกลาวโดยสรุปแลวสามารถแยกออกไดเปน ๓ลักษณะดวยกัน คือ 

                                         

๒เดโช  สวนานนท. พจนานุกรมศัพททางการเมือง. (กรุงเทพฯ :หนาตางสูโลกกวาง, ๒๕๔๕) หนา ๒๗-๒๘ 



๔๓ 

 

๑.  เผด็จการเบ็ดเสร็จ หมายถึงการที่รัฐบาลเขาไปควบคุมกิจกรรมทุกอยาง  ทั้ งในดานการศึกษา ศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน ประชาชนผูอยูภายใตการปกครองไมมีสิทธิเสรีภาพที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานี้ได 
ทุกอยางเปนไปตามท่ีรัฐบาลกําหนดหรือจัดการใหทั้งสิ้น แมจะไมพอใจแตก็ไมสามารถจะคัดคานหรือวิพากษวิจารณอะไรได 

๒.  อํานาจนิยม  หมายถึงการที่รัฐบาลยอมรับเปดโอกาสใหประชาชน  มีสิทธิเสรีภาพเกือบทุกดานคงยกเวนเพียง
เฉพาะดานการเมืองเทานั้นที่รัฐบาลจะเขมงวดกวดขันเปนพิเศษไมยอมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมแตอยางใด หรือ
หากจะมีการเปดโอกาสบางก็เพียงกลวิธีเพ่ือกลบเกลื่อนมิใหนานาอารยะประเทศตําหนิการปกครองประเทศของตนเองมาก
เกินไปเทานั้น 

 ๓.  เสรีนิยม หมายถึงการที่รัฐบาลเปดโอกาสใหประชาชนได  ใชสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพื่อใหมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล ทั้งในดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน รัฐบาลจะเขา
ไปควบคุมบางก็เพียงเฉพาะในสิ่งที่เห็นวาจําเปนเทานั้น เชน ดานความสงบสุขของประชาชนในประเทศ การเขาไป
แทรกแซงเพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบของคนสวนนอย โดยมีความมุงหมายเพื่อใหประชาชนสวนใหญมีความสมบูรณม่ัง
คั่งและดํารงอยูดวยความสงบสุขเปนสําคัญ 

การใชอํานาจของรัฐบาลทั้ง  ๓ลักษณะนี้ อาจมีอยูในรัฐบาลที่กลาวอางวาดําเนินการปกครองทั้งในรูปแบบของราชาธิป
ไตย อภิชนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย เปนตนก็ไดอยางไรก็ตาม ถารัฐบาลใดใชอํานาจการปกครองในลักษณะแข็งกราว ปดกั้น
มิใหประชาชนเขาไปมีสวนรูเห็นหรือรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลเลย รัฐบาลนั้นก็จะดํารงอยูไดไมนาน อาจถูกประชาชน
รวมตัวกันลุกฮือขึ้นมาทําการโคนลมได  ตรงกันขามกับรัฐบาลที่ใชอํานาจการปกครองในลักษณะเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพและคัดคานหรือวิพากวิจารณการบริหารของรัฐตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ เชน  การเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งรัฐบาล 
หรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ เปนตน รัฐบาลนั้นก็จะดํารงอยูไดนาน แมแตหมดวาระการบริหารประเทศ
ไปแลว แตก็อาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขามาทําการบริหารประเทศอีกตอไปได 
 

การปกครองคณะสงฆไทย 

การปกครองคณะสงฆไทยในสมัยสุโขทัย 

หนึ่งศตวรรษกอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยพระเจาปรักกมพาหุเสด็จขึ้นครองราชยในประเทศลังกาใน พ .ศ. 

๑๖๙๖ทรงฟนฟูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ดวยการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  ๗พระพุทธศาสนาจึง
เจริญรุงเรืองในประเทศลังกาทั้งในดานการศึกษาและปฏิบัติธรรม  กิตติศัพทไดเลื่องลือไปถึงประเทศพมา พระสงฆจากพุกาม
และมอญไดดําเนินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและบวชแปลงใหมในคณะสงฆลังกาจากนั้นพระสงฆผูออกบวชแปลงใหมไดพา
พระสงฆลังกากลับเมืองพุกามและเมืองมอญ ตั้งคณะลังกาวงศขึ้นจนไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนในเมืองทั้งสอง 
ตอมาพระสงฆชาวลังกาชื่อ  ราหุล  ไดจาริกจากเมืองพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช และประสบ
ความสําเร็จในการสรางศรัทธาใหกับประชาชนจนพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเจริญรุงเรืองที่เมืองนครศรีธรรมราช   เมื่อพอ
ขุนรามคําแหงมหาราชเสด็จขึ้นครองราชยใน  พ .ศ. ๑๘๒๒พระองคทรงสดับกิตติศัพทของคณะสงฆแบบลังกาสวงศก็ทรง
เลื่อมใสศรัทธา  จึงโปรดอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจากเมืองนครศรีธรรมมาตั้งสํานักเผยแผพระพุทธ ศาสนา ณ  วัดอรัญญิก  
ในกรุงสุโขทัย  ดังขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักที่  ๑วา 
 “เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก  พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฏกไตร
หลวก(รูหลัก)  กวาปูครูในเมืองนี้  ทุกคนลุก (จาริก)  แตเมืองนครศรีธรรมราชมา” 

 ขอความในศิลาจารึกตอนนี้แสดงวากอนที่พอขุนรามคําแหงมหาราชจะอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชมาเผยแผ
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศนั้น  กรุงสุโขทัยมีพระสงฆฝายหินยานอยูกอนแลวซึ่งศิลาจารึกเรียกวา “ผูครู” อันหมายถึง “พระ
ครู” นั่นเอง  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเลื่อมใสมหาเถรสังฆราช  เพราะทานศึกษาจบพระไตรปฏกและเปนผู รอบรูยิ่งกวา



๔๔ 

 
พระครูทุกรูปในกรุงสุโขทัยในระยะแรก  คงมีพระสงฆ  ๒คณะ ในกรุงสุโขทัย  คือ  พระสงฆฝายหินยานซึ่งมีอยูเดิมตั้งแตรัชสมัย
พอขุนศรีอินทราทิตย  คณะหนึ่ง  กับพระสงฆฝายหินยานแบบลังกาวงศที่จาริกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชอีกคณะหนึ่ง  
พระสงฆคณะเดิมไดยุบรวมเปนคณะเดียวกันกับพระสงฆลังกาวงศในรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  ในรัชสมัยนี้ไมปรากฏวา
มีการจัดองคกรการปกครองคณะสงฆ๓ 
          การศึกษาประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราชไดจัดการทําสังคายนา ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๖๔ขึ้น แลวพระองคไดจัดสงพระสมณทูต ๙ สาย ออกประกาศเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งในเขตพ้ืนที่ ๑๖ แควน ในชมพูทวีป 
และสายตางประเทศดวย เชน มีพระ มหินทเถระ ผูเปนพระราชบุตรของพระเจาอโศกมหาราชเองเดินทางไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป และอีกสายหนึ่งตามที่เราไดศึกษาจากประวัติศาสตร คือสาย ๙ ซึ่งก็มีพระโสณะและพระอุตตระ 
เปนผูนําพระพุทธศาสนามาประกาศเผยแผในดินแดน “สุวรรณภูมิ” นี่คือความเปนมาของพระพุทธศาสนาและมีวิวัฒนาการ
ผานมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  

การปกครองคณะสงฆสมัยอยุธยา 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  การปกครองคณะสงฆยังคงเปนไปตามแบบอยางการปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัย 

กลาวคือ  คณะสงฆแบงเปน  ๒คณะ ไดแกคณะคามวาสีกับคณะอรัญวาสี  สิ่งที่ตางออกไปก็คือ  กรุงศรีอยุธยามีคณะสงฆใหม
เพ่ิมขึ้นอีก ๑คณะเรียกวา คณะปาแกว  การกอตั้งคณะสงฆใหมนี้ไดรับอิทธิพลจากลังกาเชนเดียวกับการปรากฏของคณะ
อรัญวาสีในสมัยสุโขทัย  การกอตั้งของคณะปาแกวไดบันทึกไวในหนังสือตํานานโยนก ซึ่งมีสาระพอสรุปไดดังนี้ 

ในยุคตนกรุงศรีอยุธยาคณะอรัญวาสีซึ่งสืบประเพณีมาจากพระสงฆลังกาวงศเจริญแพรหลายนําหนาคณะคามวาสีที่สืบ
ประเพณีมาจากพระสงฆนิกายเดิมของสุโขทัย จํานวนพระสงฆคณะคามวาสีลดนอยลงทุกทีใน พ.ศ. ๑๙๖๕พระสงฆจากคณะนี้ 
๑๐รูป  จากกรุงศรีอยุธยา  เชียงใหม  และกัมพูชา ไดพาพระสงฆอีกหลายรูปไปประเทศลังกาและบวชแปลงใหมเปนสิงหลนิกาย 
โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเปนพระอุปชฌาย  ใน  พ.ศ. ๑๙๖๗แลวศึกษาพระธรรมวินัยอยูในลังกาหลายป  เมื่อเดินทางกลับ
กรุงศรีอยุธยาไดนิมนตพระมหาเถระชาวลังกา  ๒รูป  คือ พระมหาวิกรมพาหุ  และพระอุตมปญญาใหรวมเดินทางมาเผยแผ
ศาสนาในประเทศ เมื่อเดินถึงกรุงศรีอยุธยาแลวพระสงฆเหลานั้นไดแยกยายกันเผยแผพระพุทธศาสนาจนมีผูเลื่อมใสศรัทธาขอ
อุปสมบทเปนพระภิกษุจํานวนมาก  จนในที่สุดพระสงฆเหลานี้ไดแยกออกมาตั้งคณะสงฆใหมเรียกวา  คณะปาแกว  เพราะพระ
อุปชฌายชาวลังกาของคณะสงฆนี้มีชื่อวา  วันรัตน  ซึ่งแปลวา  ปาแกว  วัดตาง ๆ ที่พระสงฆคณะนี้อยูพํานักมักมีชื่อตอทายว า
คณะปาแกว  เชนวัดไตรภูมิคณะปาแกว วัดเขียนคณะปาแกว 

รวมความวาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีการปกครองคณะสงฆแบงเปน ๓คณะไดแก 
๑.  คณะคามวาสีฝายซาย  หมายถึง  คณะของพระสงฆนิกายเดิมที่มีตั้งแตแรกสถาปนากรุงสุโขทัย 

๒.  คณะอรัญวาสี  หมายถึง  คณะที่สืบตอประเพณีพระสงฆลังกาวงศของสุโขทัย 

๓.  คณะคามวาสีฝายขวา  หมายถึง  คณะสงฆนิกายเดิมท่ีไปแปลงที่ลังกาในสมัยอยุธยานี้แลวกลับมาตั้งคณะใหมที่รูจัก
ในหมูประชาชนทั่วไปวา  คณะปาแกว 

ในการปกครองคณะสงฆภายในกรุงศรีอยุธยานั้นมีเจาคณะใหญ  ๓รูป๕  คือ  เจาคณะคามวาสีฝายซาย  เจาคณะ
อรัญวาสี  และเจาคณะคามวาสีฝายขวา เปนผูปกครองบังคับบัญชาพระสงฆของแตละคณะ  พระมหากษัตริยทรงสถาปนาเจา
คณะใหญรูปใดรูปหนึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชดํารงตําแหนงประมุขสงฆทั่วราชอาณาจักรและกิจการคณะสงฆตามหัวเมืองชั้นใน
และชั้นนอก  เจาคณะใหญทั้งสามรูปแบงเขตกันรับผิดชอบ  กลาวคือเจาคณะคามวาสีฝายซาย  ปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ

                                         

๓เสถียร โพธินันทะ. พรุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย.(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา๔๗ 
๔แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๖๕. 
๕พระเมธรธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย. พิมพครั้งท่ี ๙,(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๕), หนา ๑๒. 



๔๕ 

 

ในหัวเมืองฝายเหนือ เจาคณะคามวาสีฝายขวาปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆในหัวเมืองฝายใต  สวนเจาคณะอรัญวาสีปกครอง
บังคับบัญชาพระสงฆคณะอรัญวาสีทั้งในหัวเมืองฝายเหนือและฝายใตตําแหนงและฝายใตตําแหนงผูบังคับบัญชาการคณะสงฆ
รองจากเจาคณะใหญคือพระราชาคณะ พระครูและเจาอาวาส ปกครองลดหลั่นกันตามลําดับชั้น  กลาวคือพระราชาคณะ
ปกครองคณะสงฆในหัวเมืองที่สําคัญมากและในบางหัวเมืองพระราชาคณะผูปกครองมีตําแหนงเปนพระสังฆราชตามแบบอยาง
สุโขทัยสําหรับหัวเมืองที่มีความสําคัญนอยเจาคณะผูปกครองดูแลกิจการคณะสงฆในหัวเมืองนั้นมีสมณศักดิ์ชั้นพระครู  สวน
ตําแหนงที่ต่ํากวาพระครู  คือเจาอาวาสวัดตาง ๆ  
 

การปกครองคณะสงฆสมัยตนรัตนโกสินทร 
การบริหารและการจัดองคกรการปกครองคณะสงฆตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยตนรัตนโกสินทรชวง  รัชกาลที่  ๑และ

รัชกาลที่  ๒ยังคงถือตามแบบอยางการปกครองคณะสงฆในสมัยอยุธยาสิ่งที่พิเศษควรกลาวถึงก็คือ  พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงตรากฎหมายคณะสงฆเปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร  กฎหมายคณะสงฆในรัชกาลที่  ๑นี้มี
จํานวน  ๑๐ฉบับ๖  วัตถุประสงคของการออกกฎหมายนี้ก็เพ่ือควบคุมความพฤติของพระสงฆใหปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรม
วินัย  การออกกฎหมายในสมัยนั้นแตกตางจากวิธีปฏิบัติในปจจุบัน พระบรมราชโองการของรัชกาลที่  ๑ถือเปนกฎหมายคณะ
สงฆที่ทรงตราบังคับใช  กฎหมายนี้ไมมีมาตรา  ไมมีบทหรือตอน  เปนขอรับสั่ งหามพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติเชนนั้น
เชนนี้  ดังตัวอยางกฎหมายสงฆฉบับที่ ๖ซึ่งประกาศใชใน  พ.ศ. ๒๓๒๖มีขอความตอนหนึ่งวา “ห า ม มิ ใ ห ภิ ก ษุ ส า ม เ ณ ร
สงเคราะหฆราวาส  ใหผลไม  ใบไม  ดอกไม  เปนตน  อยาใหผสมผสานขอกลาวปาวรองเรื่อยไรสิ่งของอันเปนของฆราวาส  อัน
มิใชญาติ  และหามอยาใหเปนทูตใชสอยขาวสาสนการฆราวาส  และหามบรรดาการทั้งปวงอันผิดจากพระปาติโมกข  สังวร
วินัย” 

 

จุดเริ่มตนแหงยุคอํานาจนิยมในคณะสงฆ 
ความเปลี่ยนแปลงที่ถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหองคกรสงฆตามพระธรรมวินัยตองถูกลดบทบาทจากรู ปแบบ

กระแสหลักไปเปนตัวประกอบ เริ่มมาจากความเปลี่ยนแปลงรัฐประศาสโนบายของผูปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ จากนโยบาย
รวมศูนยกลางอํานาจของรัฐเขาสูศูนยกลาง ภายใตชื่อ “มณฑลเทศาภิบาล” ในขณะที่มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับ
แรก เพ่ือกํากับดูแล และจัดระเบียบการปกครองสงฆใหมหมดทั่วสังฆมณฑล ใหสามารถตอบสนองและเปนผูถายถอดนโยบาย
และคานิยมที่สวนกลางสรางขึ้นแกประชาชนได แตทวาดวยรูปแบบการจัดองคกรที่เนนที่ผูปกครองสวนกลาง ทําใหกฎหมาย
ดังกลาวเปนจุดเริ่มตนขององคกรสงฆที่เนนอํานาจเปนใหญ และจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยตอมาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
พระสงฆเริ่มถูกลดบทบาทจากการเปนผูนําความรูและคนในสังคม ทําใหองคกรสงฆจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถ
รับไดกับสถานการณที่เปลี่ยนไป แตทวาดวยการเนนอํานาจที่มาจากกฎหมายดังกลาว ทําใหองคกรสงฆไดอํานาจที่อนุรักษนิยม
และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหองคกรสงฆชะงักและไมพัฒนาในบางชวงจนตามการศึกษากระแสใหมไมทัน และ
กลายเปนวาพระสงฆไดถูกลดบทบาทจากผูนําเปนผูตามทั้งจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงและความชะงักงันจนตามไมทัน
ของผูนําองคกรสงฆเอง 
 

ยุคสงฆนิยมประชาธิปไตย 
จนตอมาหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว ก็ไดมีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงการจัดองคกรปกครองสงฆที่เปลี่ยนไปจากในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชยโดยชัดเจน ซึ่งเริ่มมีหลักการสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย  และเนนที่ตัวพระธรรมวินัยเปนสําคัญ 

                                         

๖กรมศิลปากร, พระอัยการตําแหนงทหารหัวเมือง เร่ืองกฎหมายตราสามดวง. (กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, ๒๕๒๑), หนา ๕๔๔-๕๗๐ 



๔๖ 

 

ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลในการที่รัฐจําตองปรับปรุงรูปแบบการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับรูปแบบการปกครองบานเมือง 
จาก แถลงการณเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเมื่อ วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๔ ออกตามความในราชกิจจานุเบกษา ความวา (สะกดตามตัวสะกดเดิม) 
“พระราชบัญญัติฉะบับใหมนี้ ไดถือหลักพระธรรมวินัยเปนขอสําคัญ ดังจะเห็นไดในขอบัญญัติหลายมาตรา ที่ไมยอมใหกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดใหขัดกับพระธรรมวินัย และถือหลักที่วา การกระทําทุกอยางจะตองเปนไปในทางรักษาพระวินัยให
เครงครัด” 

ผลของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นไดจากความตื่นตัวของพระสงฆในการมีสวนรวมในการปกครองตามรูปแบบ
พระราชบัญญัติที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย การไดนักวิชาการศาสนาที่มีความรูความสามารถเขามาเปนผูบริหาร องคกรสงฆ 
และมีการรื้อฟนความเปนผูนําในดานการศึกษาของสงฆจากการเริ่มดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหงขึ้นใหมในชวงนี้ 
คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่
ถูกทอดทิ้งไปในชวงสมัยรัชกาลที่ ๕ 

 

ยุคเผด็จการในคณะสงฆ 
แตทวาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในป พ.ศ. ๒๕๐๕ หลังจากอํานาจของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม ผูนําสาย

คณะปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ สิ้นสุดลง จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต นายกรัฐมนตรีสายนิยมกษัตริย ไดเขามามีอํานาจ ผลของรัฐบาลใหมนี้ 
บางทานกลาววา เปนยุคที่นําประเทศไทยเขาสูยุคมืดแหงการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร หลังจากท่ีทานไดทําลายสถาบัน
ประชาธิปไตยในฝายอาณาจักรจนหมดสิ้นแลว จอมพลสฤษดิ์จึงเริ่มหันมาทําลายระบอบประชาธิปไตยในฝายศาสนจักร โดยการ
ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับใหม ซึ่งมีเคาโครงมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๕  ซึ่ง
เนนหนักที่การใหอํานาจรวมศูนยกับผูปกครองสงฆเปนอยางมาก เชน ตามความในมาตรา ๘ พระสังฆราชสามารถออกพระ
อักษรไดโดยไมตองผานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมจําตองปฏิบัติตาม หรือการที่ใหเจาอาวาสมีอํานาจปกครอง วัด และ
เปนเจาพนักงานตามกฎหมายในการจัดการวัด ผูฝาฝนถือวาผิดกฎหมายฐานละเมิดคําสั่งเจาพนักงาน เชนเดียวกันการละเมิด
คําสั่งของเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งเปนใหอํานาจที่มากและเหมือนเผด็จการกลาย ๆ สอดคลองกับรูปแบบการปกครองบานเมือง
สมัยนั้นที่มีรูปแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ สําหรับในวงการผูปกครองคณะสงฆเองนั้น แมในคณะสงฆเองก็มีการเปลี่ยนอํานาจจาก
คณะสังฆมนตรีเดิมที่เปนนักวิชาการศึกษา เชน พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พระผูพัฒนางานดานพระพุทธศาสนาและการ
ฟนฟูเผยแผพระพุทธศาสนาหัวกาวหนา หรือพระธรรมโกศาจารย (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิตและนักวิชาการศาสนารูปสําคัญที่
ริเริ่มวันอาสาฬหบูชา โดยพระพิมลธรรมนั้น ได “ถูกกระทําถึงขั้นตองติดคุกทั้งผาเหลือง” ผลของพระราชบัญญัติดังกลาวที่มีตอ
การเปนผูนําในดานการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมของคณะสงฆ พิจารณาไดจากกฎมหาเถรสมาคมหลายฉบับที่ออกมาใน
ชวงแรก ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความขาดวิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรสงฆ ความอนุรักษนิยมสุดโตง และการรวมศูนยอํานาจอยาง
ชัดเจน เชน คําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง หามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ซึ่งไมมีการระบุหรือนิยามใหชัดเจนถึงวิชาชีพที่หามพระเณรศึกษา ทําใหสถาบันการศึกษาสวนใหญหามพระเณรเขา
ศึกษาโดยเด็ดขาดในทุกสาขาวิชาทั้งสายวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรโดยอางคําสั่งนี้ พระสงฆนักการศึกษาสวนใหญจึงขาดการ
พัฒนาและตอยอดความรู ทําใหพระสงฆที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆสวนใหญจําตองหาทางออก ดวยการออกไปศึกษาวิชาการตอ
ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ที่ไมมีคําสั่งหรือกฎที่จํากัดสิทธิ์ทางการศึกษาอยางไรเหตุผลเชนนี้ แตก็ตองแลกมาดวยทุนคาใชจาย
ที่มากมายมหาศาล และแมในชวงหลังสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในประเทศไทย จะมีการผอนคลายบางแลว แตอิทธิพลของคําสั่ง
นี้ก็ยังมีอยู ดังในการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนใหญจะไมรับพระเณรเขาเรียนปะปนกับฆราวาส โดยอาง
เหตุผลจากคําสั่งดังกลาว และโดยเฉพาะอยางยิ่งผลของพระราชบัญญัติดังกลาวที่มีตอการจัดการปกครองสงฆนั้น ไดทําใหมีการ
รวมศูนยอํานาจเขาสวนกลางอยางเบ็ดเสร็จ โดยรวบอํานาจเขาสูมหาเถรสมาคม ดังที่ ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน กลาวไววา คณะ
สงฆเติบโตโดยปราศจากการถวงดุลและการตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาครัฐ ประชาชนและพระสงฆชั้นผูนอยไมมีสิทธิ์



๔๗ 

 

เสียงในการตรวจสอบการใชอํานาจในคณะสงฆ และในกิจการพระพุทธศาสนาทั้งปวง สงผลใหผูมีอํานาจในคณะสงฆมั่งคั่งขึ้น
อยางเห็นไดชัด แตพระเถระผูมีอํานาจซึ่งสวนใหญชราภาพแลว ไมอาจแกปญหาภายในของคณะสงฆ รวมทั้งภัยคุกคาม
พระพุทธศาสนาทั้งจากภายในและจากภายนอกไดเลย สงผลกระทบใหพระพุทธศาสนาโดยรวมเสื่อมถอยลงเปนลําดับ และไมวา
ดวยสาเหตุใด แมการเมืองการปกครองไทยจะเปลี่ยนแปลงไป ผูปกครองผานมาและผานไป รัฐธรรมนูญถูกฉีกท้ิงและแกไขสราง
ขึ้นใหมโดยตลอดหลายฉบับ ก็ไมไดมีการแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับเผด็จการนี้แตอยางใด ซึ่งแมวาจะมีการแกไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ แตทวา เปนการแกไขในชวงรัฐบาลเผด็จการทหารที่มาจากคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ซึ่งไดอํานาจมาจากการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากประชาชน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงทําให
อํานาจในการวางตัวผูเขาสูมหาเถรสมาคมเปนไปโดยผูอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ซึ่งการแตงตั้ง สมณศักดิ์ก็มาจากการพิจารณาจาก
มหาเถรสมาคมนั่นเอง ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวากฎหมายคณะสงฆฉบับตาง ๆ สวนใหญเปนการรวบอํานาจอยางเบ็ดเสร็จ
อยางถึงท่ีสุด ภายใต “สังฆธรรมนูญ” ที่รัฐ “สราง” เพ่ือครอบงําและ “บอนไซ” สงฆให “เชื่อง”  สามารถควบคุมไดโดยสะดวก 
และทําใหพระสงฆขึ้นตรงอยูกับองคกรแบบระบบราชการ (Bureaucratic) โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบโครงสรางที่แยก
พระสงฆออกจากประชาชน ตัวอยางเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ที่ผูปกครองสงฆกลายมาเปนผูใหคุณใหโทษอยางเบ็ดเสร็จโดยไม
คํานึงถึงความเห็นของประชาชนในทองถิ่นรอบวัดเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งระยะดํารงตําแหนงผูปกครองสงฆนั้น กวาจะพนจาก
ตําแหนงก็ตอเมื่ออายุพน ๘๐ ป  ซึ่งทําใหภาระงานคณะสงฆตกที่พระสงฆผูแกพรรษาโดยมาก จึงทําใหการดําเนินงานไมมี
ประสิทธิภาพและขาดวิสัยทัศน รวมทั้งมีความอนุรักษนิยมที่บางครั้งขัดขวางตอการพัฒนาคณะสงฆดังที่ พระมหาวุฒิชัย  วชิร
เมธี กลาววา “การเมืองคณะสงฆ เปนสังคมแหงการแกงแยงแขงดีและนาเบื่อ” และพระมหานรินทร นรินฺโท ที่ไดกลาวสรุปถึง
ผลของสถานการณเชนนี้ ไวอยางนาสนใจวา “การใหพระผูชราภาพ... ดํารงตําแหนงผูบริหารคณะสงฆนั้น เปนการทําลาย
พระพุทธศาสนาใหลาหลัง... เมื่อพระผูเฒาแบบนอนโรงพยาบาลบริหารบานเมืองยังคงกุมอํานาจไวในยามอยูอยางไมรูวันตาย ก็
อยาหวังเลยวาสังฆมณฑลไทยจะเจริญ”  ดวยเหตุผลหลายประการดังกลาว จึงกลายเปนวา องคกรสงฆกลายเปนผูถูกกระทํา 
โดยตัว “กฎหมายคณะสงฆ” ของรัฐเองอยางหลีกเลี่ยงไมได เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพระสงฆโดย “สวนใหญ” ขาด
ประสิทธิภาพในดานการเปนผูนําดานจิตใจของสังคมในเวลาตอมา 
 
การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองคณะสงฆไทยคืนสูพระธรรมวินัย 

อยางไรก็ดีหลังการไดรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ก็มีความพยามจากหลายภาคสวนในการแกไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น แตทวา ดวยความยึดมั่นในอิทธิพลอยางมั่นคงของมหาเถรสมาคม ทําใหรางพระราชบัญญัติไมมีการ
แตะตองมหาเถรสมาคมที่เปนผูกุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จในคณะสงฆ สิ่งเหลานี้จึงจําเปนที่จะตองหาทางแกไขอยางจริงใจตอไป 

ดังนั้น การแกไขปรับปรุงกฎหมายคณะสงฆเพ่ือใหมีความสอดคลองกับระบบการปกครองประเทศ และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถสอดคลองกับรูปแบบโครงสรางคณะสงฆตามพระธรรมวินัย จึงควรเกิดขึ้นดวยความรวมมือของทุกภาคสวนของสังคม
ทั้งภาครัฐ พระสงฆและประชาชน หลักการสําคัญที่ควรปรับปรุง คือการจัดวางโครงสรางการปกครององคกรสงฆในระดับพระ
สังฆาธิการผูบริหารทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับเจาอาวาสถึงกรรมการมหาเถรสมาคมใหเปนระบบที่มีการตรวจสอบได, โปรงใสและ
ยึดหลักคุณธรรมที่ใชดุลพินิจใหเปนไปดวยความรอบคอบและเปนธรรม ไมเปดชองโหวใหมีระบบเสนสายและวิ่งเตนแบบ
ขาราชการ โดยไมวางระบบที่เอ้ือตอระบบอุปถัมภที่ยึดติดกับตําแหนงอยางเหนียวแนน กฎระเบียบเหลานี้จําตองแกไขโดยเร็ว 
เพราะเปนสาเหตุสําคัญของการพยายามรักษาและสืบทอดฐานอํานาจและการแสวงหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงสวนร วม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมคํานึงถึงวัตถุประสงคของการดํารงตําแหนงเพ่ือพัฒนาองคกรสงฆใหเปนองคกรเพ่ือการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากแกไขไดดังกลาว พระสังฆาธิการในระบบใหมทั้งหมดนี้จะอยูภายใตการตรวจสอบและดูแลขององคกร
นักวิชาการพุทธศาสนา ที่มาจากพระสงฆท่ีมีความรูและไดรับการคัดเลือกมาจากพระสงฆทั่วประเทศ แทนที่จะเปนระบบแตงตั้ง
สืบทอดอํานาจกันภายในวัดตัวเองเชนในปจจุบัน และภายใตกฎใหมที่ใหสิทธิในการตรวจสอบและตั้งอธิกรณได ทั้งจากพระสงฆ
และฆราวาสตอคณะกรรมการวินิจฉัยอธิกรณสงฆ (ศาลปกครองสงฆ) ซึ่งทั้งสององคกรจะเปนองคกรหลักในดานวิชาการ, ตุลา
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การและการใหความชวยเหลือคณะสงฆในการเผยแพรพระพุทธศาสนา รวมถึงการมีธนาคารพระพุทธศาสนา เปนธนาคารหลัก
ที่จัดเก็บหารายไดจากพุทธศาสนสมบัติและรับฝากปจจัยจากวัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปหาประโยชนในทางที่ชอบ และนํา
ดอกผลมาอุปถัมภบํารุงวัดทุกวัดในประเทศอยางเทาเทียมสมเจตนารมณของผูถวายอุทิศเปนสังฆทาน (ทานที่ใหแกสงฆโดย
สวนรวม) เพ่ือจัดสรรกองทุนดอกผลอันเกิดจากทานที่อุทิศแก “สังฆะ”  ใหเปนกองทุนของคณะสงฆ ทั้งในดานสาธารณูปการ 
สาธารณกุศล สาธารณสงเคราะห และการศึกษา ไมใชใหแกวัดใดวัดหนึ่งหรือรูปใดรูปหนึ่ง อันจะเปนการพัฒนาและเสริมสราง
ความมั่นคงในดานวิชาการและการจัดการศาสนสมบัติใหมีประสิทธิภาพและเทาเทียม ซึ่งจะทําใหพระสงฆหันมาเนนการพัฒนา
ในดานการศึกษาพัฒนาจิตใจตนเองและกลายเปนผูนําการรักษาศีลธรรมของสังคมโดยไมตองพะวงถึงความบกพรองทางปจจัย
วัตถุ การเรี่ยไรอยางบาคลั่งจะไมเกิดขึ้น เพราะมีการเติมเต็มแกวัดที่ขาดแคลน และในขณะเดียวกันเมื่อประกอบกับการมี
พระสงฆท่ีเปนผูแทนดูแลสงฆในระดับตาง ๆ ที่เปนเพียงผูสนับสนุนใหความสะดวกประสานงาน เปนผูรับใช หรือเรียกวา “สังฆา
ภิบาล” เปนตัวแทนอุปถัมภสงฆ แทนที่จะเปน “สังฆาธิการ” ที่แปลตามตัววา ผูแทนผูมีอํานาจยิ่งใหญเหนือสงฆ ที่เนนอํานาจ
ปกครองใหคุณใหโทษเบ็ดเสร็จเชนในปจจุบัน กลาวคือระบบใหมจะไมมีพระผูปกครองสงฆ หากแตมีพระผูเปนตัวแทนบริการ
สงฆ โดยกฎใหมนี้จะมุงใหความสําคัญและเคารพพระสงฆผูดํารงศีล ๒๒๗ ผูที่เปน “พระสงฆ” ในพระพุทธศาสนาอยางเทา
เทียมเสมอภาคกัน โดยไมมีการแบงชนชั้นกันเองภายในคณะสงฆดังเชนในปจจุบัน 

แตหากไมสามารถทําไดเชนที่กลาวมา ก็คงอาจจําตองใชทางออกสุดทาย คือการยกเลิกกฎหมายปกครองสงฆและระบบ
สมณศักดิ์แตงตั้งทั้งหมด คืนอํานาจในการตรวจสอบซึ่งกันและกันใหแกประชาชน เพ่ือใหคณะสงฆเปนองคกรที่สอดคลองกับ
พระธรรมวินัยที่แทจริง และสามารถเปนองคกรตัวอยางแกประชาชนได ซึ่งจะทําใหองคกรสงฆเปนองคกรแหงการศึกษาที่เนน
พระธรรมวินัยเปนใหญ ไมใชเนนอํานาจที่มาจากเผด็จการเปนใหญ ที่ผิดจากหลักการกอตั้ง “สังฆะ” ของพระพุทธเจา เชนที่
เปนอยูในปจจุบัน 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เพราะวา “สถาบันสงฆ” นับเปนตัวแทนดานจริยธรรมของคนในสังคม และถือไดวาเปนตัวชี้วัดทาง
สังคมที่สําคัญ หากตราบใดที่องคกรสงฆยังคงถูกครอบงําดวยรูปแบบเผด็จการเชนนี้อยู  สังคมไทยก็คงยากที่จะหวังหาสังคม
จริยธรรมที่สมบูรณและประชาธิปไตยท่ีแทจริงไดเชนเดียวกัน 

บทสรุป 
จากการศึกษาถึงการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาการปกครองของคณะสงฆไทย  ตั้งแตสมัยการตราพระราชบัญญัติการปกครอง

คณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๓๕นั้น  พบวารูปแบบการปกครองคณะสงฆแตละสมัยคลอยตามแบบอยางการปกครองทาง
บานเมืองในสมัยนั้น ๆ กลาวคือ  เมื่อ การปกครองบานเมืองไดเปลี่ยนแปลงเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  รัฐบาลตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ไดกําหนดรูปแบบการปกครองคณะสงฆเปนประชาธิปไตย สมเด็จ
พระสังฆราชตองทรงบัญชาการคณะสงฆผานทางสังฆสภา  คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร  เปนตน  หรือถาฝายอาณาจักร
เปลี่ยนไปสูยุคปฏิวัติรัฐประหารซึ่งนิยมเรียกกันวา  ระบบเผด็จการ  โครงสรางของพระราชบัญญัติคณะสงฆก็จะเปนแบบเผด็จ
การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ  เชน  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕เปนตน 

จากภาพรวมที่ไดกลาวมานั้นพอสรุปไดวา  ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆชวงนี้เริ่มตนดวยป  
พ.ศ. ๒๔๗๗พระภิกษุหนุมฝายมหานิกาย  จํานวน  ๓๐๐รูปเศษ  ซึ่งมีท้ังพระนักธรรม พระเปรียญ และพรราราชคณะ ไดรวมตัว
กันประกาศเรียกชื่อคณะของตนอยางเปดเผยวา คณะปฏิสังขรณการพระศาสนา ดําเนินการเคลื่อนไหวเรียกรองใหฝาย
อาณาจักรยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร .ศ. ๑๒๑ซึ่งคณะปฏิสังขรณการพระศาสนามีความเห็นวา  การ
บริหารคณะสงฆภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ กอใหเกิดความไมเสมอภาคในระหวางพระสงฆทั้งสองนิกาย 
โดยเฉพาะประเด็นที่เปดทางให  เจาคณะฝายธรรมยุติกนิกายมีอํานาจปกครองพระสงฆฝายธรรมยุติไดการเคลื่อนไหวของคณะ
ปฏิสังขรณการพระศาสนาไดทํากันอยางตอเนื่องและเปดเผย แตก็ตองประสบภาวะบีบคั้นจากคณะสงฆอีกฝายหนึ่งและอิสริยช
นบางทานอยางหนักหนวง  แตในขณะเดียวกันก็มีพระมหาเถระฝายมหานิกายและบุคคลสําคัญ ๆ ในฝายอาณาจักรอักหลาย



๔๙ 

 

ทาน  ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่  ในที่สุดฝายอาณาจักรจึงไดประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร .ศ. 

๑๒๑และประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔สืบแทนตอมา 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ที่ใชอยูในปจจุบันนี้  ถึงแมวาจะมีสวนดีตรงที่ชวยลดความขัดแยงระหวาง

มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย และทําใหมีเอกภาพเกิดขึ้นในคณะสงฆไทยไดก็จริง แตกระนั้น  พระราชบัญญัตินี้ก็ไดสรางปญหา
ใหกับการบริหารกิจการคณะสงฆท้ังนี้เพราะมีการยกเลิก  สังฆสภา  สังฆมนตรี  และคณะวินัยธร  แลวมอบงานทั้งหมดใหอยูใน
ความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม  วาโดยหลักการกรรมการมหาเถรสมาคมแตละรูปตองรับภาระกํากับดูแลงานปกครอง  งาน
ศึกษา  งานเผยแผ  งานสาธารณูปการ และงานสาธารณะสงเคราะหของคณะสงฆ การวินิจฉัยสั่งการแตละครั้งตองอาศัยมติ
รวมกันของมหาเถรสมาคม  มีหลายครั้งที่มีเรื่องสั่นสะเทือนวงการคณะสงฆเกิดข้ึน  ประชาชนรอดูวาคณะสงฆจะจัดการอยางไร  
ปรากฏวากรรมการมหาเถรสมาคมแตละรูปยังทําอะไรไมไดจนกวาจะมีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณาเรื่อง
นั้น  เพ่ือแกปญหาเหลานี้คณะสงฆไทยโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม  ควรทบทวนบทบาทของตนเสียใหม  ซึ่งบางสิ่งควรเปลี่ยนไป
ตามกระแส  และบางสิ่งควรทวนกระแส  แตมหาเถรสมาคมไมเคยคนึงถึงสิ่งเหลานี้เลย  ทํางานไปตามอารมณของผูบังคับบัญชา
ไมมีนโยบายไมมีแผนงานไมมีระบบ  จนถูกนักวิชาการมองวาบทบาทของสงฆไทยมีเพียงไวทําพิธีกรรม เสก  เปา และเจิมเทา
นั้นเองโดยเฉพาะผูบังคับบัญชาชั้นสูงของมหาเถรสมาคมชอบเหลือเกินกับการทําแบบที่กลาวมานี้  แมงานฉลองครบรบวันเกิด
ยังสรางพระเครื่องออกมาเพ่ือประกาศใหโลกรูวา สงฆไทยมีบทบาทอยางนี้  ทางที่ดีจะสรางตําราทางพุทธศาสนาเมื่อ
ผูบังคับบัญชามีบทบาทอยางนี้จะหวังอะไรมากับผูอยูใตบังคับบัญชา  ปจจุบันนี้  การบริหารคณะสงฆมีปญหาอยูมากมายเชน 

 ก.  ปญหาความกระจุกตัวของอํานาจ  ขาดการกระจายอํานาจไปสูเบื้องลาง  คือในสวนภูมิภาค  จะเห็นไดจากตําแหนง
การบริหารมักจะตกอยูในเฉพาะเมืองหลวงเทานั้นตําแหนงเจาคณะภาคยังอยูในสวนกลางนาจะอยูตามภาคตาง ๆ ของประเทศ 

 ข.  ปญหาดานขอมูลขาวสาร  ขาดการติดตอประชาสัมพันธทั้งภายในพระสงฆดวยกันเอง และระหวางพระสงฆกั บ
ประชาชน 

 ค.  ปญหาดานบุคลากร คือผูบริหารซึ่ง  มักจะผูกขาดอํานาจและตําแหนงหนาที่เชนจะเห็นไดจากตําแหนงเจาอาวาส
จะเปนจนกระท่ังหมดสมรรถภาพในการบริหาร 

 ง.  ปญหาดานขาดความรูความสามารถในการบริหาร งานคณะสงฆ มักจะมองวาตนเกงกวา  ขาดการยอมรับความ
คิดเห็นจากคนอื่น 

 ดังนั้น  ถึงเวลาแลวหรือยังที่คณะสงฆจะตองหันกลับมาสํารวจและปรับปรุงกลไกบางอยางของคณะสงฆใหเปนไปใน
ลักษณะเปดกวางตอการรับบุคลากรถือพระภิกษุสงฆใหเขามามีสวนรับผิดชอบในการบริหารงานในแตละระดับใหเพ่ิมมากขึ้น 
และควรจะมีระบบปลดถายบุคลากรมิใหดํารงตําแหนงรับผิดชอบการบริหารงานของคณะสงฆยาวนานเกินไปเพราะบุคลากรที่มี
อายุมากเกินไปจนอยางเขาสูวัยชรานั้นยอมขาดความกระตือรือรนขาดความฉับไวตอเหตุการณและตองการพักผอนเหมือนกับ
คนทั่ว ๆ ไป  หากปลอยใหรับผิดชอบภาระบริหารงานตอไปจนถึงสิ้นอายุขัย  ความผิดพลาดเสียหายยอมจะเกิดขึ้นแกการคณะ
สงฆโดยสวนรวมมากวาที่จะเปนผลดี 
 การพิจารณาในประเด็นนี้เปนหนาที่โดยตรงของรัฐ  โดยเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูรักษาการ
ตามพระราชาบัญญัตินี้  ควรจะไดพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการใชพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕วา
แตกตางกันอยางไรและควรถึงเวลาหรือยัง  ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสรางของพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมเสนอ
คณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาเสนอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหมใหมีลักษณะเหมาะสมและคลองตัวตอการที่
จะนํามาใชเปนแมบทในการบริหารคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนกวางไกลตอการพระศาสนาและประเทศชาติ
ตอไป 
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับการเผยแผหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยมีเจาอาวาสทํา

หนาที่เปนผูเผยแผมีวัดเปนศูนยกลางของเผยแผสูชุมชนและเจาอาวาสเปนองคประกอบของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะ เปน
ผูทําใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและเปนผูนําดานทางจิตวิญญาณโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนากลอมเกลาจิตใจสวน
ทางวัตถุจะทําโดยการแนะนําชักจูงศรัทธาของปวงชนใหรวมกระทําดวยกันประกอบดวยการใหคําแนะนําทางหลักธรรม
แกปญหาเกี่ยวกับชีวิตในดานตางๆ 

 
คําสําคัญ : การเผยแผ, หลักธรรม,เจาอาวาส 
 
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 

 

บทนํา 
การเผยแผ คือ การนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขยายกวางขวางออกไป ทําใหเปนที่เผยแผหลายตอสาธารณชน

เปนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางดานจิตใจใหมีความเคารพเลื่อมใสนอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแกการปฏิบัติ เปนหนาที่หลักของเจาอาวาสโดยมีวิธีการเผยแผ คือ (๑) การเทศนา (๒) การ
แสดงปาฐกถาธรรม (๓)การอภิปรายธรรม (๔) การสนทนาธรรม (๕) การสอนสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน (๖) การใชสื่อและ
อุปกรณประกอบการสอนธรรมะ 

 
แนวทางการเผยแผหลักธรรมของเจาอาวาส 
การเผยแผพุทธศาสนาเปนหนาที่ของเจาอาวาสจักตองกระทําโดยการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนใหเกิด

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติเปนพลเมืองดีของประเทศชาติเจาอาวาสยังจะตองปฏิบัติภารกิจที่



๕๒ 

 

สําคัญคือการเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาการเผยแผพระธรรมจะไดผลดีนั้นเจาอาวาสตองทําตนใหเปน 

'กัลยาณมิตร' คือเพ่ือนที่แทที่คอยชี้แนะแนวทางใหพุทธศาสนิกชนดวยความหวังดีขอกลาวโดยสรุป๕ประการคือ 

๑.สรางศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทําตนเปนตัวอยางที่ดีเจาอาวาสตองพยายามชักชวนและชี้แจงใหประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหมั่นใจในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเชนถามีบางคนเชาใจวาพระพุทธศาสนาสอน
หลักธรรมที่สูงเกินไปกวาสามัญชนจะปฏิบัติไดก็ชี้แจงใหเขาเขาใจวาที่จริงแลวพระพุทธศาสนาสอนธรรมะไวถึง ๓ระดับคือ
ระดับพ้ืนฐานเนนไปที่การประสบความสําเร็จการมีความสุขแบบชาวโลกการพ่ึงตนไดทางเศรษฐกิจระดับกลางเนนไปที่ความมี
คุณธรรมจริยธรรมและระดับสูงเนนไปที่การลดละกิเลสไดเด็ดขาดธรรมะคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงเหมาะแกคนทุกระดับ
ใครพอใจหรือมีความสามารถปฏิบัติไดแคไหนก็เอาแคนั้นแลวคอยพัฒนาใหกาวสูงขึ้นไปตามลําดับอนึ่งวิธีส รางศรัทธาที่ดีที่สุดก็
คือการสอนดวยตัวอยางเจาอาวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดงามไปดวยศีลสมบูรณไปดวยคุณธรรมมีสติปญญาเฉลียวฉลาดถึงจะไม
สั่งสอนอะไรใครมากก็ทําใหผูพบปะเสวนาดวยเกิดความเลื่อมใสไดเปนอยางดี 

๒.สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบางครั้งบางคนอาจจะไมเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามิใชเพราะพระพุทธศาสนาสอนไมดีแตเพราะไมเขาใจหรือเขาใจผิดจึงเหมาเอาวาพระพุทธศาสนาไมดีไมนา
เลื่อมใสศรัทธายกตัวอยางเชนกลาวหาวาพระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมที่ขัดกับการพัฒนาคนและสังคมเพราะพระพุทธศาสนา
สอนใหกําจัดตัณหาโดยเขาใหเหตุผลวาการจะพัฒนาอะไรไดนั้นตองเราใหคนเกิดความอยากเกิดความตองการเมื่อตองการมากๆ
ก็จะกระทําหรือพัฒนาตนมากขึ้นเองพระพุทธศาสนาสอนใหละความอยากก็เทากับสอนใหคนงอมืองอเทาไมสรางสรรคนั่นเอง
เจาอาวาสผูเผยแผธรรมะจะตองสามารถชี้แจงใหเกิดความเขาใจใหไดวาความอยากที่เรียกวา 'ตัณหา' นั้นเปนความโลภและ
ทุจริตคนที่อยากดวยอํานาจความโลภและทุจริตยอมจะกระทําการอะไรเพ่ือตนเองและสรางความเดือดรอนแกสังคมเปนอยาง
มากถายิ่งเราใหคนเกิดความอยากชนิดนี้มากเทาใดสังคมก็จะเต็มไปดวยคนโลภคนทุจริตคนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมหาความ
สงบสุขไดยากความอยากอยางนี้พระพุทธเจาตรัสสอนใหพยายามลดละใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดแตความอยากสรางสรรคเชน
อยากทําความดีอยากชวยเหลือคนอ่ืนอยากเรียนหนังสือใหมีความรูมากๆเพ่ือออกไปรับใชชาติทานเรียกวา  'ธรรมฉันทะ' คนที่มี
ความอยากชนิดนี้เปนคนไมโลภไมทุจริตจะตั้งหนาตั้งตาทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรดวยความซื่อสัตยสุจริตความอยากชนิด
นี้เทานั้นที่สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริงสรุปใหเขาใจงายๆก็คือ  'พระพุทธศาสนาสอนใหกําจัดความอยากที่
เรียกวาตัณหาแตใหพัฒนาความอยากท่ีเรียกวาธรรมฉันทะ' 

๓.สอนใหละความชั่วคนทุกคนชอบความดีเกลียดความชั่วแตทั้งๆที่ชอบความดีเกลียดความชั่วในบางครั้งบางคนก็อดทํา
ความชั่วไมไดเพราะความหลงผิดบางเพราะจิตใจไมเขมแข็งพอบางหนาที่ของเจาอาวาสอีกประการหนึ่งก็คือพยายามหาวิธีใหคน
ละทําความชั่วแตใหพึงทําความดีใหไดสิ่งใดบอกใหเขาใจไดก็บอกสิ่งใดบอกดวยปากไมไดผลก็ตองทําใหดูเปนตัวอยางดังกรณี
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) เดินไปเห็นเนื้อติดบวงนายพรานอยูจึงปลอยเนื้อตัวนั้นแลวเอาบวงผูกขาตนเองแทนเมื่อนายพราน
เจาของบวงมาพบเขาจึงสํานึกวาทานมาแสดงปริศนาธรรมมาสั่งสอนตนใหงดเวนการฆาสัตวตัดชีวิตซึ่งนายพรานก็ยอมทําตาม
คําสั่งสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย(โต) จึงเลิกอาชีพการเปนนายพรานนับตั้งบัดนั้นดังนี้เปนตน 

๔.สนับสนุนใหทําความดีเจาอาวาสตองสรางเสริมกําลังใจใหคนทําความดีมีเทคนิควิธีแนะนําที่เหมาะแกบุคคลเพราะ
คนเรานั้นมีพ้ืนฐานและความสนใจไมเหมือนกันผูสอนจึงตองรูจักปรับวิธีการแนะนําสั่งสอนใหเหมาะแกคนแตละคนวาจะเปน
เรื่องใดดังกรณีผูปฏิบัติสมาธิบนกับอาจารยสอนสมาธิรูปหนึ่งวาเขาหมดกําลังใจปฏิบัติแลวยิ่งปฏิบัติเทาใดก็มีแตความฟุงซานไม
ไดผลอะไรเลยอาจารยตอบวา 'อยางนอยโยมก็ไดแลวคือไดความรูวาจิตโยมฟุงซานถาปฏิบัติตอไปเรื่อยๆโยมก็อาจจะไดมากกวา
นี้ขอใหทําตอไปเถอะความดีมิใชวาทําไดในภายในวันสองวันอยางนี้เปนตน 

๕.สรางบุคลากรที่มีคุณภาพไวสืบทอดพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวพระธรรมวินัย 

(พระพุทธศาสนา) ก็ยังคงอยูเพราะไดรับการปฏิบัติสืบตอกันมาพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีหนาที่สืบทอด
พระพุทธศาสนาโดยตรงจึงตองสรางศาสนทายาทที่มีคุณภาพไวดวยศาสนทายาทที่มีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ 

- มีความรูพระพุทธศาสนาดี 



๕๓ 

 

- มีความประพฤติดีสามารถปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาจนไดรับผลแหงการปฏิบัติ 
- มีความสามารถในการถายทอดคือชี้แจงหลักการของพระพุทธศาสนาใหคนอ่ืนเขาใจได 
- เมื่อมีภัยเกิดข้ึนแกพระพุทธศาสนาพรอมที่จะปกปอง 
การสรางบุคลากรไวสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเปรียบไดดั่งตระกูลที่ไมมีทายาทสืบทอดแมจะมั่งคั่งมั่นคงเพียงใดใน

เบื้องตนที่สุดก็จะอยูไมไดเฉกเชนเดียวกับพระพุทธศาสนาแมจะมีคําสอนที่ดีวิเศษเพียงใดถาขาดศาสนทายาทสืบทอดตอๆกันมา
ก็สูญสลายไปเชนนั้น' ฉะนั้นเจาอาวาสที่มองการณไกลทานจึงพยายามสรางบุคลากรที่มีคุณภาพไวสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมั่ง
คงสถาพรตอไป 

เมื่อกลาวดังนี้แลวยอมพิจารณาไดวาหัวใจสําคัญในการเผยแผพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชนสุขของ
ชาวโลกและประโยชนตามพุทธประสงคก็ทรงวางไว๓หลักเรียกวาอัตถะคือประโยชน, จุดหมาย, ผลที่มุงหมายปรารถนาดังนี้ 

- ทิฎฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนในชาตินี้) 
- สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนชาติหนา) 
- ปรมัตถะ (ประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน) 
ประโยชนหรือจุดมุงหมายทั้ง๓ประการนี้คือสิ่งที่พระพุทธองคทรงวางไวใหพุทธบริษัท๔เพ่ือที่จะไมคลาดไมพลัดตกจาก

ประโยชนอันพึงจะไดในพระพุทธศาสนานี้การเผยแผพระพุทธศาสนาของเจาอาวาสไดทํางานการเผยแผพระพุทธศาสนามาก
เปนพิเศษดังจะเห็นไดจากมีหนวยพระธรรมทูตธรรมจาริกธรรมพัฒนาและหนวยพัฒนาทางจิตทั้งมีหนวยอบรมอ .ป.ต. (หนวย
อบรมประชาชนประจําตําบล) ทั้งนี้การเผยแพรจะไดผลก็ตอเมื่อ 

๑. เจาอาวาสจะตองศึกษาใหมีความรูความเขาใจในพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามอยางจริงจังสอนอยางไรปฏิบัติได
อยางนั้น 

๒. ไมสอนใหคลาดเคลื่อนจากความจริงเพ่ือผลประโยชนของตนกิจ 
๓. ไมติดยึดในแงใดแงหนึ่งของหลักธรรม 
๔. ไมเห็นแกความงายตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความตองการของประชาชน 
๕. ไมสนองความตองการของผูมีอํานาจ 
๖. ประสานความเขาใจความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหนาที่เผยแพรพุทธศาสนาใหกวางไกล

ออกไปเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความม่ันคงของชาติไทยผูที่จะทําหนาที่เผยแพร
ศาสนาไดดีตองเปนผูรูศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาไดโดยสมบูรณเปนนิจการเผยแพรศาสนามีคําที่ใชอยู๒คําคือ
คําวา “เผยแพร” และ “เผยแผ” “คําวาเผยแพรเปนลักษณะของมิชชันนารี่คือมุงมั่นจะใหผูอ่ืนยอมรับในศาสนาของตนซึ่งเปน
ลักษณะแหงการจูงใจใหอีกฝายหนึ่งหันมานับถือคําสอนนั้นๆสวนคําวาเผยแผหมายถึงการประกาศใหทราบหากทราบแลวสนใจ
จะเปนพุทธศาสนิกชนก็ไมเปนที่รังเกียจการเผยแผเปนศัพทที่มีลักษณะอะลุมอลวยและแสดงถึงการมีใจกวางไมผูกมัดผูอื่นดวย
ความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน” 

ฉะนั้นจักเห็นไดวาการเผยแผของเจาอาวาสวัดและคณะสงฆในปจจุบันมีทั้งแบบประเพณีแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปจจุบันและแบบที่จัดเปนคณะหรือหนวยงานขึ้นดําเนินการคือ 

๑. การเผยแผตามประเพณีคณะสงฆและประเพณีไทยไดแกการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัดที่บานที่มีผูอาราธนา
และท่ีอ่ืนๆในโอกาสตางๆท้ังแบบเทศนธรรมดาคือเทศนรูปเดียวหรือเทศนปุจฉาวิสัชนา๒รูปขึ้นไป 

๒. การเผยแผแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันไดแกการบรรยายธรรมการสนทนาธรรมการปาฐกถา
ธรรมในที่ประชุมที่วัดหรือที่อ่ืนๆในโอกาสตางๆหรือโดยทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนบันทึกลงแผนเสียงหรือแถบ
บันทึกเสียงไปเผยแผที่อ่ืนในโอกาสตางๆรวมทั้งการพิมพหนังสือเทศนหนังสือธรรมะออกเผยแผหรือลงในหนังสือพิมพและ
เครือขายอินเตอรเน็ตออกเผยแผ 



๕๔ 

 

๓. การเผยแผแบบจัดเปนคณะหรือหนวยงานเผยแผและสถานศึกษาเปนประจําหรือครั้งคราวหรือจัดเปนกิจกรรมพิเศษ
ในวัดหรือในหมูบานใกลเคียงเชนงานพระธรรมทูตงานพระธรรมจาริกงานอบรมประชาชนประจําตําบลหนวยสงเคราะหพุทธ
มามกะเด็กและเยาวชนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนตน 

ดังนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนาคือการทําใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวางออกไปใหแพรหลายไดแกการดําเนิน การ
เพ่ือใหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพรออกไปทําใหมีผูเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยนอมนําเอาหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดแกผูปฏิบัติเหลานั้นพระภิกษุผูเปนเจาอาวาสทุกระดับชั้นมีหนาที่จะตองรับผิดชอบ
ดานการเผยแผคือ 

๑. เปนธุระในการจัดการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต 

๒. เปนธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแกคฤหัสถ 
พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหนาที่เผยแพรพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไปเพ่ือประโยชนสุขของชาวโลกความวัฒนาสถาพร

ของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผูที่ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาไดดีตองเปนผูรูศาสนาและปฏิบัติตามคํา
สอนของศาสนาไดโดยสมบูรณเปนนิจการเผยแพรพระพุทธศาสนามีอยู๒คําที่ใชอยูคือคําวา “เผยแพร” และ “เผยแผ” คําวา 

“เผยแพร” เปนลักษณะของมิชชันนารีคือมุงมั่นจะใหผูอ่ืนยอมรับในศาสนาของตนซึ่งเปนลักษณะของการจูง ใจใหอีกฝายหนึ่ง
หันมานับถือคําสอนนั้นๆคําวา “เผยแผ” หมายถึงการประกาศใหทราบหากทราบแลวสนใจก็ไมเปนที่รังเกียจการเผยแผเปน
ศัพทที่มีลักษณะอะลุมอลวยและแสดงถึงมีความใจกวางและไมผูกมัดผูอ่ืนดวยดวยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตนในการ
เผยแพรหรือเผยแผพระพุทธศาสนาถากระทําโดยคฤหัสถนิยมใชคําวา “เผยแพร” เชนอํานาจหนาที่สวนหนึ่งของกรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการคือการเผยแพรพระพุทธศาสนาอันนับเปนศาสนาประจําชาติ 

หนาที่ในการเผยแผหลักธรรมของวัดหรือเจาอาวาสสวนมากเปนการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนใหเกิดศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลวตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดีของประเทศชาติซึ่งเปนหนาที่ของเจาอาวาสเจาคณะ
ตําบลเจาคณะอําเภอและเจาคณะจังหวัดจะตองทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาดังนี้ 

๑. อบรมพระภิกษุสามเณรใหเปนสมณะสัญญาและอบรมเรื่องจรรยามารยาทตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือ
แบบอยางตางๆ 

๒. อบรมการทําวัตรสวดมนตใหเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอย 

๓. หาอุบายวิธีใหไดยินไดฟงโอวาทคําสั่งสอนหรือคําแนะนําท่ีเปนประโยชน 
๔. แนะนําสั่งสอนธรรมประชาชนใหเขาใจศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรมและไดยินไดฟงเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยถูกตอง 
๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิใหเกิดขึ้นหรือบําบัดที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไปโดยที่ชอบ 

๗. ขวนขวายเพื่อใหศิษยวัดมีความรูในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรมมีการไหวพระสวดมนตเปนตน 

๘. ขวนขวายจัดตั้งหองสมุดเพ่ือประโยชนแกการศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชนแกประชาชนหรืขวนขวายจัดหาหนังสือ
เกี่ยวกับความรูทั่วไปบางที่เกี่ยวกับการไหวพระสวดมนตบางที่เกี่ยวกับศีลธรรมบางที่เกี่ยวกับประวัติพระบางเพ่ือใหผูรักษาศี ล
ฟงธรรมตามวัดตางๆไดทองไดอานไดไดฟงตามสมควรแกสถานที่และโอกาส 

๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณการเรียนภาษาไทยบางประเภทสําหรับชั้นประถมขึ้นไวเพ่ือใหเด็กที่ขัดสนไดใชยืมเรียน 

กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาของเจาอาวาสวัดและคณะสงฆในปจจุบันมีทั้งแบบประเพณีและปรับปรุงใหเหมาะสม
กับสังคมปจจุบันและแบบที่จัดเปนคณะหรือหนวยงานเฉพาะจัดขึ้นมีการดําเนินการดังนี้ 

เจาอาวาสในการสงเสริมจริยธรรมพระพุทธองคทรงเห็นความสําคัญของเจาอาวาสที่ผานการฝกฝนตัวเองดีแลววานาจะ
กอใหเกิดความสุขแกประชาชนฉะนั้นจึงแสดงมรรคมีองค๘อันเปนทางที่จะนําไปสูความเปนผูเจริญเปนอารยธรรมเมื่อตนเองดับทุกขได
แลวก็ควรเผยแผแจกจายแนวทางนั้นแกผูอ่ืนดวยดังนั้นจึงมีพุทธดํารัสสงพระสาวกออกประกาศศาสนาดังพระพุทธพจนที่วา 



๕๕ 

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชนและความสุขของคนจํานวนมากเพ่ืออนุเคราะหโลกจงประกาศ
พรหมจรรยอันมีความงามทั้งเบื้องตนทามกลางและที่สุดผูมีกิเลสคือธุลีในดวงตานอยมีอยูในดานสังคมและความเปนอยูที่ผูกพัน
กับประชาชนคือการเปนอยูประจําวันพระพุทธองคก็ไดตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา  “การบวชนี้ตองอาศัยขาวที่ชาวบานใสบาตร
เปนอยูเธอพึงควรอุตสาหะในขอนี้ตลอดชีวิต” “บรรพชิตตองพิจารณาเนืองๆวาชีวิตเราเนื่องดวยผูอ่ืนจงทําตัวใหเปนผูที่เลี้ยง
งาย” 

เนื่องจากความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนเปนความสัมพันธระหวางเจาอาวาสกับประชาชนนั่นเองจุดเนนคือประชาชน
บํารุงเจาอาวาสดวยปจจัย๔เปนการใหวัตถุเจาอาวาสก็ตอบแทนประชาชนดวยธรรมคือแสดงธรรมปฏิบัติธรรมใหประชาชนเห็น
เปนตัวอยาง 

แตความสัมพันธระหวางประชาชนกับพระนั้นตองมีกรอบไมเกินเลยพระวินัยซึ่งเปนกรอบรักษาความสัมพันธใหมั่นคง
เชนบทบัญญัติทางวินัยวาใหเจาอาวาสพิจารณาลงโทษปฏิสารานียกรรมแกพระภิกษุที่ผิดตอคฤหัสถเชนการขวนขวายเพ่ือมิใช
ลาภมิใชประโยชนเพื่ออยูไมไดแหงคฤหัสถดาวาเปรียบเปรยยุยงคฤหัสถใหแตกแยกกันรับคําเขาแลวไมทําจริงเปนตน 

จากความสัมพันธที่พระองคไดแสดงแนวไวไดทรงทําเปนตัวอยางและเจาอาวาสไดสืบทอดเจตนารมณนั้นตอๆกันมาจึง
ทําใหเจาอาวาสกับคฤหัสถถอยทีถอยอาศัยกันจวบเทาพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นในดินแดนไทยตลอด๖๐๐ปที่ผานมาทําใหเกิด
ความสัมพันธกันดานอื่นๆดังตอไปนี้ 

(๑) ความสัมพันธดานสังคมประชาชนไดใชวัดเปนที่พบปะพูดคุยเปนสถานที่จัดงานรื่นเริงงานบุญเปนสถานที่ปรับทุกข
เรื่องเดือดรอนตางๆกับเจาอาวาสวัดเปนคลังเก็บวัสดุสําหรับชุมชนเปนที่พักคนเดินทางเปนที่สงเคราะหผูเจ็บปวยดวยการแพทย
โบราณเปนที่สรางผูนําพัฒนาชุมชนเชนการกอสรางโรงเรียนการขุดบอทําถนนหนทางสรางสะพานเปนตน 

(๒) ความสัมพันธดานการศึกษาเจาอาวาสกับคฤหัสถไดใชวัดเปนศูนยการศึกษาของชุมชน 
(๓) ความสัมพันธในดานการผลิตศิลปกรรมและศิลปวัตถุท้ังเจาอาวาสและชาวบานตางชวยกันสรางสรรคงานศิลปวัตถุ

เชนกุฏิวิหารโบสถศาลาการเปรียญหอไตรเปนตนเมื่อมีความสัมพันธอันดีแลวเจาอาวาสก็สรางบทบาทของตนตอสังคมในทาง
สรางสรรคในฐานะผูนําทางสติปญญา 

 
สรุปไดวาเจาอาวาสมีหนาที่ในการเผยแผหลักธรรมคือการสงเสริมในการเรียนรูเรื่องที่เหมาะสมสวนดานศิลปวัฒนธรรม

รวมกับชาวบานชวยกันสรางสรรคงานศิลปวัตถุเชนกุฏิวิหารโบสถศาลาการเปรียญหอไตรเปนตนและดานสังคมและดานการศึกษา
รวมกับคฤหัสถใชวัดเปนศูนยการศึกษาของชุมชนเพ่ือเผยแผหลักธรรมใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวางออกไปใหแพรหลายเพ่ือ
ประโยชนสุขแกชาวโลก๓ประการคือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน(ประโยชนในชาตินี้) สัมปรายิกัตถประโยชน (ประโยชนในชาติหนา) และ
ปรมัตถประโยชน (ประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน 
 
เอกสารอางอิง 
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๕๖ 
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๕๗ 

 

การจัดการงานสารบรรณแนวใหม 

พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย  

หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดกําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 

 การจัดการงานสารบรรณเปนการจัดการที่เกี่ยงกับระบบเอกสารที่ใชอยูในหนวยงานตาง หรือระหวางหนวยงาน การ
ประสานงานที่ตองใชเกสารตางๆในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบราชการที่เปนการบริหารงานของภาครัฐเพื่อเปน
การใหบริการสาธารณะตางๆใหกับประชาชน จึงเกิดการจัดการงานสารบัญแนวใหมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ระเบียบนี้ออกโดนความเห็นของคณะรัฐมนตรีใหมีผลบังคับใชแกสวนราชการ โดยเปนหนังสือราชการ ทั้ง ๖ ประเภท 
และระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคสเพ่ือตอบสนองในการใหบริการกับประชาชนใหมีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการใหบริการ
เปนการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงการใชบริการของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการพัฒนาระบบการจัดการสารบรรณ
ของภาครัฐภายใตการดําเนินงานการบริการของภาครัฐ ซึ่งเปนภารกิจที่มีบทบาท หนาที่ ขอบเขตงานการบริหารงานธุรการของ
ภาครัฐครอบคลุมหลายภารกิจ ในการใหบริการของรัฐ 

คําสําคัญ : งานสารบรรณ, งานสารบรรณแนวใหม, 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 

 

บทนํา 

 สารบรรณตามพจนานุกรม หมายถึง หนังสือที่เปนหลักฐาน. เมื่อนํามาใชกับระบบราชการก็หมายถึง “หนังสือราชการ
ที่เปนหลักฐาน” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ “งานสารบรรณ” หมายความวา “งานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึ งการทําลาย”การจัดทํางานสาร



๕๘ 

 

บรรณเริ่มตั้งแต การคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป 
ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ยืม ติดตาม และทําลาย ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณเปนพ้ืนฐานของการบริหารและปฏิบัติงานในสํานักงานการบริหารงานควรถือวางานสารบรรณและ
กฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ เปนปจจัยสําคัญของการปฏิบัติงานที่เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งผูบริหารและเจาหนาที่ทุก
คนตองตระหนักถึงความสําคัญของงานสารบรรณ 

 

 ความสําคัญของงานสารบรรณ 

  งานสารบรรณเปนงานที่มีอยูในสวนราชการทุกแหง เนื่องจากการปฏิบัติงานตางๆหนวยงานราชการ ตอง
ดําเนินงานดวยระบบเอกสารทั้งหมด ซึ่งงานสารบรรณเปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร จึงเปนงานที่มีความสําคัญใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน การนําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณนั้นจะเริ่มตั้งแตการคิด การอาน การราง การเขียน การแตง 
การพิมพการจด การจํา การทําสําเนา การสงหรืการสื่อขอความ การรับการบันทึก การจดรายงานการประชุม การสรุป การยอ
เรื่อง การนําเสนอ สั่งการ ตอบ การทํารหัส การจัดเก็บ การคนหา การขอยืม การติดตาม  และการทําลาย ซึ่งทั้งหมดเปน
กระบวนการของงานสารบรรณที่ตองการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และปฏิบัติอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือประหยัดเวลาแรงงาน และคาใชจายสนับสนุนภารกิจหลักขององคกรใหอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังที่กลาวแลววา งานสารบรรณเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเอกสารของทางราชการเปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารตางๆ ของหนวยงาน อยางไรก็ตาม สามารถสรุปความสําคัญ ไดดังนี้ 

   ๑. เปนหลักฐานอางอิงในการปฏิบัติงาน 

   ๒. เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงาน 

   ๓. เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจระหวางหนวยงานกับหนวยงาน หนวยงานกับบุคคล และ
บุคคลกับบุคคล 

   ๔. เปนเครื่องมือเตือนความจําของหนวยงาน 

   ๕. เปนเครื่องมือในการบริหารงานหนวยงานของหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพ 

ความหมาย 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ไดใหความหมายและคําที่เก่ียวของกับงานสารบรรณไวดังนี้ 

 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรั กษา 
การยืม จนถึงการทําลาย” ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอน และขอบขายของงานสารบรรณ วาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทาง
ปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ 
บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ ตองทําเปน
ระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

 

ลักษณะของงานและคุณสมบัติของผูทําหนาที่งานสารบรรณ 

  ๑. ปฏิบัติไดดวยความเรียบรอย เปนไปอยางรวดเร็วและประหยัดเวลา  



๕๙ 

 

  ๒. หาวิธีลัดในการราง โตตอบ รับ-สง เก็บ คน และทําลาย เพ่ือประหยัดเวลา และทรัพยากร ทั้งนี้ หนังสือทุกฉบับ
ตองไดใจความสมบูรณ ประณีต สะอาด ชัดเจน มีความเรียบรอย และไดมาตรฐานเดียวกัน  

  ๓. รางโตตอบไดอยางรวดเร็ว ถูกตองตามแบบที่กําหนดไวโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติม  

  ๔. เมื่อไดรับหนังสือแลว ลงบัญชีรับถูกตองตามแบบที่กําหนดแลวรีบรวบรวมเสนอ ผูมีอํานาจพิจารณาออก
ความเห็นหรือสั่งการไดโดยเร็วที่สุด 

 เนื่องจากงานสารบรรณเปนงานที่มีอยูทุกหนวยงาน เพราะการดําเนินงานไมวาจะเปนงานเล็กนอยหรืองานใหญ ตอง
ดําเนินงานดวยระบบเอกสารทั้งสิ้น ดังนั้น จึงตองมีผูควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสารบรรณประสบความสําเร็จ ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจึงควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

  ๑. มีความรูความเขาใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ เปนอยางด ี

  ๒. มีความรูดานธุรการและปฏิบัติงานไดดี 

  ๓. มีความรูในระบบงานที่ตนเองปฏิบัติ และระบบงานอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนอยางดี 

  ๔. มีความรูดานภาษาเปนอยางดี 

  ๕. สามารถพิมพงานทั้งจากเครื่องพิมพดีดและเครื่องคอมพิวเตอรได 

  ๖. มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ขยันหมั่นเพียร 

 

 ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงานสารบรรณ 

  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๖/ว ๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่องคําอธิบายการพิมพ
หนังสือราชการภาษาไทย ดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร และตัวอยางการพิมพ 

  ๓. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๖๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องผนวก ๖ ทาย ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณและที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

แนวการปฏิบัติงานสารบรรณ 

 การจัดการงานสารบรรณแนวใหมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ระเบียบนี้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี - ใหใชบังคับแกสวนราชการ (ไมใชบังคับแก
รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ ฯลฯ) โดยมีขอยกเวน ดังนี้ 

  ๑. สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบฯ กําหนดใหขอทําความ
ตกลงกับผูรักษาการ 

  ๒. มีกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอ่ืนใหถือปฏิบัติตามนั้น 



๖๐ 

 

 ดังนั้นงานสารบรรณจึงเปนงานที่เก่ียวของกับเอกสาร เชน   การจัดทํา การรับ – การสง การเก็บรักษาการยืม การ
ทําลายของหนวยงานตางๆ ซึ่งในการจัดการงานสารบรรณแนวใหมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ระเบียบนี้ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี – ใหใชบังคับแกสวน
ราชการ ไดแกหนังสือราชการ 

  หนังสือราชการ 

  หนังสือราชการคือเอกสารที่จัดทําขึ้นและใชเปนหลักฐานในราชการแบงออกเปน๖ประเภทไดแก 

  ๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

  ๒. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

  ๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

  ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

  ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

  ๖. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

  ชนิดของหนังสือราชการ 

  หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖มี๖ชนิดคือ 

  ๑.หนังสือภายนอก 

  ๒.หนังสือภายใน 

   ๓. หนังสือประทับตรา 

  ๔.หนังสือสั่งการ: คําสั่งระเบียบขอบังคับ 

  ๕.หนังสือประชาสัมพันธ:ประกาศแถลงการณและขาว 

  ๖.หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานของราชการ:หนังสือรับรอง รายงานการประชุมบันทึกและ
หนังสืออ่ืน(แบบพิมพโครงการรายงานรายงานประจําปฯลฯ) 

   ๖.๑.หนังสือภายนอกคือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือติดตอระหวาง
สวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดท่ีมิใชสวนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก 

   ๖.๒.หนังสือภายในคือหนังสือติดตอราชการที่เขียนเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปนหนังสือติดตอ
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใชกระดาษบันทึกขอความ  

   ๖.๓.หนังสือประทับตราคือหนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปโดยให
หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบและลงชื่อยอ
กํากับตราใชกระดาษตราครุฑ 

   หนังสือประทับตราใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการหรือกับหนวยงานที่ไมใชส วนราชการและกับ
บุคคลภายนอกแตใชไดเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ ซึ่งไดแก 

    -การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 



๖๑ 

 

    -การสงสําเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร 

    -การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 

    -การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 

    -การเตือนเรื่องคาง 

    -เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือ ประทับตรา 

   ๖.๔. หนังสือสั่งการใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบเวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะหนังสือสั่ง
การม๓ีชนิดไดแก คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ 

    ๑)คําสั่งคือบรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษตราครุฑ 

    ๒)ระเบียบ คือบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยอาศัยอํานาจทางกฎหมาย หรือไมก็ได เพ่ือถือ
เปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ 

    ๓)ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจทางกฎหมายที่บัญญัติให
กระทําได ใชกระดาษตราครุฑ 

   ๖.๕.หนังสือประชาสัมพันธใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสัมพันธมี๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 

    ๑)ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช
กระดาษตราครุฑ 

    ๒) แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ 

    ๓)ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร 

   ๖.๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานของราชการ คือหนังสือที่ทางราชการทําขึ้นนอกเหนือจาก
ที่กลาวมาขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซึ่งไมใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและสวนราชการรับ
ไวเปนหลักฐานของทางราชการมี๔ชนิดคือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน (แบบพิมพโครงการ 
รายงาน รายงานประจําป ฯลฯ) 

    ๑) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงานเพ่ือ
วัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฎแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ 

    ๒) รายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไว
เปนหลักฐาน  

    ๓) บันทึก คือ ขอความที่ ผู ใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่ งการให
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดย
ปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 

    ๔) หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือเปน
หลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสีย แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือของ



๖๒ 

 

บุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ ละเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล ว รูปแบบตามที่กระทรวง บวง 
กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสมเวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชนโฉนดแผนที่แบบแผนผัง
สัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและคํารองเปนตน 

  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เปนระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่สํานักงานตางๆนิยมนํามาใชเพ่ือการบริหาร
จัดการเอกสารในปจจุบัน ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดนิยาม
ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไววาการรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบสารสนเทศท่ีใชในการบริหารจัดการเอกสารบางหนวยงานอาจจะเรียกวา ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
(e - office) หรือ สํานักงานอัตโนมัติ (OA = Office Automation) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบโปรแกรม (ซอฟแวร) ของแตละ
หนวยงานนั้น ๆ 

   ขอดีของการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารสํานักงานยุคใหม คือ๑ 

    ๑. ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

    ๒. ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

    ๓. เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ รวบรวมและคนหาขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

    ๔. ชวยลดคาใชจายในการปฏิบัติงานในสํานักงานเชนดานแรงงาน ดานเครื่องมือและดานสถานที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร 

    ๕. ปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนแบบโลกาภิวัตนหรือสํานักงานเสมือนจริง (Virtual Office) 

    ๖. ลดขั้นตอนของเจาหนาที่ในการจัดทําตนฉบับจัดทําสําเนา และทําลายเอกสาร 

    ๗. ลดปญหาการจัดทํา จัดเก็บเอกสารซ้ําซอน โดยใชหลักการสํานักงานปราศจากเอกสาร(Paperless 
Office) 

    ๘. เปนการประหยัดทรัพยากรชาติ 

   ขอเสียของการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารสํานักงานยุคใหม คือ๒ 

    ๑. ลดการติดตอแบบตัวตอตัว (face-to-face) ระหวางผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 

    ๒. ทําใหผูบริหารรูสึกวาสูญเสียอํานาจการควบคุมผูใตบังคับบัญชา 

    ๓. การใชระบบอัตโนมัติในชีวิตประจําวันอาจทําใหเกิดความเสี่ยงเมื่อระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงาน
ผิดพลาด 

    ๔. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานอาจทําใหผูปฏิบัติงานไมยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และ
ตองการฝกอบรมเพ่ิมเติม 

                                         

 ๑ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน.ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคสกับการบริหารงานสํานักงานยุคใหม .บทความวิชาการ.สังกัดสํานักงาน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ๒เรื่องเดียวกัน 



๖๓ 

 

 

 การปฏิบัติงานสารบรรณอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑. ตองศึกษาระเบียบงานสารบรรณใหมีความรู ความเขาใจ เปนอยางดี 

  ๒. ตองเปนนักสังเกตที่ด ี

  ๓. ตองฝกในดานการปฏิบัติจริงใหเกิดความชํานาญ เชน การบันทึก การราง การจดรายงานการประชุม การพิมพ 

  ๔. ตองเปนนักบันทึกและจดจําที่ดี 

  ๕. ตองละเอียดรอบคอบ 

  ๖. ตองขยันหมั่นเพียร 

  ๗. ตองสนใจและตั้งใจจริงในการเขาประชุมอบรมวาดวยงานสารบรรณตามโอกาส 

  ๘. ตองรูงานธุรการ และปฏิบัติไดดี เชน การติดตอประสานงาน 

  ๙. ตองรูจักรับผิดชอบงานดี 

  ๑๐. ตองมีความรอบรู 

  ๑๑. ตองพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีความเจริญกาวหนา 

  ๑๒. ตองรูจักเก็บหนังสือใหเปนระบบที่ดี 

 

 ประโยชนของงานสารบรรณ 

  ๑. ทําใหเกิดการปฏิบัติงานเปนระบบ มีความเปนระเบียบ สะดวกตอการอางอิงและคนหา 

  ๒. ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วความตอเนื่องในการทํางาน 

สรุป 

 จากการปฏิบัติงาสารบรรณของสวนราชการตาง ๆ ปรากฏวา มีขอแตกตางกันอยูหลายประการทั้งนี้เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานดวยเหตุนี้ หนวยงานทุกหนวยงานจึงตองมีแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ เอกสารตางๆใหไปในรูปแบบหรือ
ทิศทางเดียวกันเพราะ ผูปฏิบัติงานบางรายยังมีความเขาใจคลาดเลื่อน บางรายก็ปฏิบัติไปโดยไมทราบแนชัดวาถูกตองหรือไม 
บางรายก็ถือปฏิบัติแบบตามเคยจึงตองการผูที่มีความสามารถและความเขาใจในกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง 
เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานสารบรรณสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแนวทางในการพัฒนางาน
สารบรรณมีดังนี้ 

  ๑. จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณใหเปนไปในแนวทางเดียว 

  ๒. นําระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

  ๓. ควรจัดใหมีการฝกอบรม หรือการศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสารบรรณ 

  ๔. จัดสถานที่หรือสํานักงานใหเหมาะสม 

  ๕. สงเสริมใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของไดศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้น 



๖๔ 

 

 การบริหารงานธุรการนับไดวาเปนบันไดขั้นแรกในการทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับที่ตองใชการสื่อสารเปน
สื่อในการปฏิบัติงานเพ่ือเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสูการทํางานตามภารกิจตอไป ผูปฏิบัติงานสารบรรณตองเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ยอมตองอาศัย
การทํางานของเจาหนาที่เปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากมีการกําหนดใหมีงานธุรการในทุกหนวยงาน ดังนั้นงานธุรการจึง
เปรียบเสมือนกลไกที่สําคัญของหนวยงานที่จะขาดไปหรือไมมีไมได 

 

เอกสารอางอิง 

ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน.ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคสกับการบริหารงานสํานักงานยุคใหม.สํานักงาน คณะวิทยาการ 

   สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ.๒๕๕๓. 
คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ภาษากับการสื่อสาร.กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

   วิทยาลัย.๒๕๕๑. 
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา.คูมือการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ.สํานักงานคณะกรรมการ 

  การอาชีวศึกษา, แผนกวิชาการพิมพ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี.๒๕๕๕. 
อาศยา โชติพานิช.เทคนิคการจัดการงานธุรการ.สํานักวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

บทบาทผูนําตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 
นายแสนสุริยา  รักเสมอ 

         อาจารยประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร  
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 

 
บทคัดยอ 

 ในสังคมทุกๆสังคมยอมมีผูนํา ซึ่งเปนผูมีความรูและความสามารถในการนําสมาชิกของสังคมไปสูเปาหมายที่ไดวาง
เอาไวรวมกัน สังคมไทยก็เชนเดียวกัน ยอมมีผูนําเชิงพุทธตั้งแตระดับสูงจนถึงระดับทองถิ่น ไดแก กํานัน ผูใหญบานผูชวย
ผูใหญบาน ซึ่งเปนผูนําเชิงพุทธที่มีความใกลชิดกับประชาชนสวนมากของประเทศ และเปนผูนําเชิงพุทธที่สามารถนําประชาชน
ไปสูเปาหมายได  
 ผูนําเชิงพุทธในระดับตางๆ จําเปนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามสถานการณของทองที่นั้นๆ ในสังคมไทย ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาถือวาการที่จะเปนผูนําเชิงพุทธที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม จึงจะทําใหผูตามเกิดความเชื่อมั่น
และเปนผูตามที่ใหความรวมมือ เพ่ือที่จะนําสังคมไปสูเปาหมายรวมกันอยางเปนเอกภาพ ผูนําเชิงพุทธที่จะนําบุคคลอ่ืนนั้น ตาม
รอยพระพุทธศาสนาถือวาเปนผูที่มีความสําคัญมาก ยิ่งกลุมบุคคลมีขนาดใหญเทาใด ความสําคัญของผูนําเชิงพุทธที่มีตอสมาชิก
ในกลุมก็ยิ่งทวีความสําคัญเปนเงาตามตัวขึ้นไป กลุมใดไดผูนําเชิงพุทธที่ดีก็ดีไปดวย ในทางตรงกันขามกลุมใดไดผูนําเชิงพุทธที่ไม
ดีสมาชิกในกลุมก็ตองประสบกับความลําบาก  

 องคประกอบที่สําคัญของผูนําก็คือจรรยาบรรณของผูนํา หรือของผูปกครองในฝูงโคแตละฝูง ยอมมีโคที่เปนผูนํา
และฝูงโคนั้นยอมเดินตามโคหัวหนานั้นฉันใด ในหมูมนุษยยอมตองมีหัวหนาเปนผูนําหมูคณะและหมูคณะนั้นยอมดําเนินตาม
ผูนําของตนฉันนั้น ผูนําในหมูมนุษยเราเรียกกันวานักปกครอง จะเปนนักปกครองระดับใดก็ตามถือวามีหนาที่เปนผูนําสังคมใน
ระดับของตนทั้งสิ้น และจัดวาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสังคมนั้นๆ อาจนําสังคมของตนใหเจริญกาวหนาโดยไมหยุดยั้งก็ได อาจนํา
สังคมของตนใหถึงความวิบัติลมจมไดทั้งนี้อยูที่มโนธรรมสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวมไปถึงนโยบายและวิธีการที่ผูนํามา
ปกครองหรือบริหารหมูคณะของตน 
 
คําสําคัญ :  บทบาทผูนํา    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 



๖๖ 

 

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. 
 

บทนํา 

 ในสังคมทุกๆสังคมยอมมีผูนํา ซึ่งเปนผูมีความรูและความสามารถในการนําสมาชิกของสังคมไปสูเปาหมายที่ไดวาง
เอาไวรวมกัน สังคมไทยก็เชนเดียวกัน ยอมมีผูนําเชิงพุทธตั้งแตระดับสูงจนถึงระดับทองถิ่น ไดแก กํานัน ผูใหญบานผูชวย
ผูใหญบาน ซึ่งเปนผูนําเชิงพุทธที่มีความใกลชิดกับประชาชนสวนมากของประเทศ และเปนผูนําเชิงพุทธที่สามารถนําประชาชน
ไปสูเปาหมายได  
 ผูนําเชิงพุทธในระดับตางๆ จําเปนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามสถานการณของทองที่นั้นๆ ในสังคมไทย ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาถือวาการที่จะเปนผูนําเชิงพุทธที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม จึงจะทําใหผูตามเกิดความเชื่อมั่น
และเปนผูตามที่ใหความรวมมือ เพ่ือที่จะนําสังคมไปสูเปาหมายรวมกันอยางเปนเอกภาพ ผูนําเชิงพุทธที่จะนําบุคคลอ่ืนนั้น ตาม
รอยพระพุทธศาสนาถือวาเปนผูที่มีความสําคัญมาก ยิ่งกลุมบุคคลมีขนาดใหญเทาใด ความสําคัญของผูนําเชิงพุทธที่มีตอสมาชิก
ในกลุมก็ยิ่งทวีความสําคัญเปนเงาตามตัวขึ้นไป กลุมใดไดผูนําเชิงพุทธที่ดีก็ดีไปดวย ในทางตรงกันขามกลุมใดไดผูนําเชิงพุทธที่ไม
ดีสมาชิกในกลุมก็ตองประสบกับความลําบาก  

 พระองคอุบัติขึ้นมาเพ่ือเปนผูนําชวยเหลือแกไขปญหาชีวิตใหกับเพ่ือนมนุษยที่ประสบปญหา คือความทุกข ไดชี้นํา
แนวทางแกปญหาความดับความทุกขเปนผูนําแสงสวางมาใหมนุษยทุกคนบนพ้ืนโลกนี้ใหพบกับแสงสวางแหงความเปนจริง หาก
มนุษยตองการมีชีวิตอยูอยางดีที่สุด มนุษยจะตองยอมรับความจริงและพรอมที่จะจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดีที่สุด พระองค
ทรงเห็นความสําคัญของผูนําวาไมวาจะดํารงอยูในฐานะใด ตําแหนงใดมีที่มาโดยการสมมติแตงตั้ง หรือเลือกตั้งใหมีอํานาจ ใน
สถานะผูนําประชาชนเปนสมมติราชพระราชามีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางความเปนสังคมและรัฐยังผลถึงความเปนอยู
ของสมาชิกหรือประชาชนภายใตการนํานั้น แมในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ไดความสําคัญกับผูนําโดยตรัสถึงความเปน
ผูนํามีปรากฏดังพุทธพจนวา “เมื่อโคท้ังหลายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อมีโคหัวหนาฝูงวายคดอยางนี้โคท้ังหมดก็ยอม
วายคดไปตามกัน ในหมูมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน  ผูใดไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม ประชาชน
นอกนี้ประพฤติไมเปนธรรมโดยแท ถาพระราชาเปนใหญไมตั้งอยูในธรรมรัฐ ก็ยอมไมเปนสุขทั่วกัน เมื่อโคท้ังหลายวายขามแมน้ํา
ไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมื่อมีโคผูนําฝูงวายขามตรงอยางนั้น โคทั้งหลายก็ยอมวายขามตรงไปตามกัน ในมนุษยทั้งหลายก็
เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ยอมประพฤติธรรมไปตามโดยแทถา
พระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรมรัฐก็ยอมเปนสุขทั่วกัน”๑ 

                                         

 ๑สุรศักดิ์ มวงทอง,“พุทธธรรมกับภาวะผูนําที่พึงประสงค : ศึกษาเฉพาะกรณีกํานันและผูใหญบาน จังหวัดนครศรีธรรมราช”,  
วิทยานิพนธ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓. 



๖๗ 

 

 องคประกอบที่สําคัญของผูนําก็คือจรรยาบรรณของผูนํา หรือของผูปกครองในฝูงโคแตละฝูง ยอมมีโคที่เปนผูนํา
และฝูงโคนั้นยอมเดินตามโคหัวหนานั้นฉันใด ในหมูมนุษยยอมตองมีหัวหนาเปนผูนําหมูคณะและหมูคณะนั้นยอมดําเนินตาม
ผูนําของตนฉันนั้น ผูนําในหมูมนุษยเราเรียกกันวานักปกครอง จะเปนนักปกครองระดับใดก็ตามถือวามีหนาที่ เปนผูนําสังคมใน
ระดับของตนทั้งสิ้น และจัดวาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสังคมนั้นๆ อาจนําสังคมของตนใหเจริญกาวหนาโดยไมหยุดยั้งก็ได อาจนํา
สังคมของตนใหถึงความวิบัติลมจมไดทั้งนี้อยูที่มโนธรรมสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวมไปถึงนโยบายและวิธีการที่ผูนํามา
ปกครองหรือบริหารหมูคณะของตน๒ 

 ผูนํานักปกครองควรมีจรรยาบรรณเปนหลักปฏิบัตินั้น มีปฏิปทาหนักแนนในจรรยาบรรณ ยอมทําหนาที่ปกครองได
เปนอยางดี และสามารถยกระดับฐานะของตนใหสูงขึ้นไดเรื่อยๆ ทั้งจะสามารถนําสังคมที่ตนปกครองอยูใหเกิดสันติสุขใหพัฒนา
กาวหนายิ่งๆ ขึ้นไปไดดวย ในสังคมปจจุบันนี้มีปญหามากมายเชน ปญหายาเสพติด ปญหาสังคม ปญหาความยากจน ปญหา
ความขัดแยงทางความคิดเรื่องการเมือง ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตนสาเหตุของปญหาตางๆ ยากที่จะชี้ชัดลงไปไดวามีสาเหตุมา
จากสวนใด ทั้งนี้เพราะปญหาตางๆมีความซับซอนหลายประการยากท่ีจะตัดสินวาเปนปญหาสวนใดสวนหนึ่งเพียงดานเดียว การ
แกปญหาจึงเปนเรื่องที่ยุงยากไมงายนักตอการจัดการไดอยางถูกตอง เมื่อปญหาเกิดขึ้นประชาชนมักปดความรับผิดชอบกลับ
โทษสถาบันปกครองบาง สถาบันครอบครัวบางสถานศึกษาหรือสถาบันศาสนาปญหาตางๆ ก็แกไมตรงจุด 

 ความเปนผูนํานักปกครองในการบริหารงานมีปจจัยตางๆ ในการบริหารงานใหเกิดคุณภาพ มีสวนประกอบหลาย
ประการเชน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการตางๆ สวนประกอบที่สําคัญที่สุด คือคน เปนผูทํางานใหทุกอยางเกิดขึ้น เปน
ปจจัยที่สําคัญในการนําองคกรไปสูความสําเร็จ เพราะผูนําเปนศูนย รวมพลังในการใชอํานาจหรืออิทธิพลในการปฏิบัติหนาที่ให
เกิดความรวมมือใหเกิดงานตามวัตถุประสงคที่ไดวางไวผลงานที่ไดปฏิบัติก็ยอมสะทอนกลับ ดังนั้นผูนําเปนแกนกลางหรือหลัก
ชัยในการดําเนินงาน นําผูตามใหเกิดผลงานขององคกรกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  
 ผูนําผูปกครองควรมีจรรยาบรรณเปนหลักปฏิบัติ มีปฏิปทาหนักแนนในจรรยาบรรณ ยอมทําหนาที่ปกครองไดเปน
อยางดี และสามารถยกระดับฐานะของตนใหสูงขึ้นไดเรื่อยๆ ทั้งจะสามารถนําสังคมที่ตนปกครองอยูใหเกิดสันติสุขใหพัฒนา
กาวหนายิ่งๆ ขึ้นไปไดดวยผูนําศึกษาเรียนรูหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันตามลักษณะ
ของปญหา ตามสติปญญาและความประสงคของแตละบุคคล ดังนั้น ระดับคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับทั้งที่เปน
สัจธรรมเบื้องตนเบื้องกลางและเบื้องสูง มีทั้งสวนที่ เรียกวาเปนโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมแกไขปญหาตามความยากงายและ
ตามความภูมิรูของผูนํา 
 
ความหมายของผูนํา 

  เมื่อผูนํามีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญในองคกรทุกแหงแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจความของคําวา ผูนํา หมายถึง
บุคคลซึ่งถูกแตงตั้งขึ้นและไดรับการยกยองขึ้นใหเปนหัวหนา มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักนําพา
ผูใตบังคับบัญชาหรือหมูชนไปในทางดีหรือชั่วได ถานําไปในทางไมถูกตองปฏิบัติการอันเปนปฏิปกษตอระเบียบแบบแผนของ
สังคมก็เรียกวาเปนผูนํานิเสธ (negative Leader) ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายบทบาทหนาที่ไวดังนี้คือ   
 ธรรมรส โชติกุญชร๓ ใหความหมายวา ผูนําเปนบุคคลซึ่งถูกแตงตั้งขึ้นมาหรือไดรับการยกยองขึ้นมาเปนหัวหนา มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักพาผูใตบังคับบัญชา หรือหมูชนไปในทางดีหรือชั่วได  

                                         

 ๒พระบุญเรือง  ฐิตธมฺโม,“การศึกษาเชิงวิเคราะหภาวะผูนําในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีแกปญหาของพระพุทธเจา”, 
วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหามกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙. 
 ๓ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๙), หนา๑๓๑.  



๖๘ 

 

 บัญชา ชื่นชม๔ ใหความหมายวา ผูนํามีความสามารถในการสรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา ความกลมเกลียว ความ
รวมใจใหเกิดขึ้นในระหวางผูรวมงานหรือผูตาม ทั้งนี้เพ่ือใหงานหรือภารกิจสําเร็จตามเปาหมาย    

  
 สิปปนนท  เกตุทัต๕ ใหความหมายวา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจ โดยมองอยางนก มอง
ภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขาสัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และ
แผนเงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเปนนโยบาย  
   พนิดา  ดามาพงษ๖ ใหความหมายวา ผูนํามีบทบาทหนาที่แบงออกได ๔  ดังนี้ 
 ๑. เปนศิลปะในการทําใหผูอื่นยอมตาม  ทําใหผูอ่ืนเกิดความประทับใจเชื่อฟงภักดีและเกิดความรวมมือ 
 ๒. เปนการใชอิทธิพลทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดความรวมมือไปสูจุดหมาย 
 ๓. เปนรูปแบบของการชักจูงใหยอมทําตามโดยสมัครใจหรือสรางแรงบันดาลใจใหยอมรับ 
 ๔. เปนผลของการมีปฏิสัมพันธมีการกระตุนซึ่งกันและกันเพ่ือไปสูอุดมการณเดียวกันดวยความสมัครใจ ซึ่งความ
เปนผูนําเปนความสามารถของบุคคลที่ทําใหผูอื่นยอมทําตามดวยความสมัครใจ เพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน  
  คุณพัชนี วรกิน๗ ใหความหมายวา ผูนําที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้   
  ๑.  สติปญญา (Intelligence) จะตองเหนือสมาชิกทั้งหมด 
 ๒. แรงจูงใจ (Motivation) จะตองสามารถจูงใจใหสมาชิกปฏิบัติงานไดตามจุดประสงคของกลุม  
 ๓.  การตัดสินใจ (Decision) จะตองมีการตัดสินใจตามเปาหมายประสงคของกลุม หรือในกรณีพิพาทเกิดขึ้น และ
จะตองทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือตัดสินใจชี้ขาดไดอยางเด็ดเดี่ยวรอบคอบ 
 ๔.  มีความสัมพันธระหวางบุคคล(Interpersonal Relationship) ผูนําจะตองใกลชิดกับลูกนองทุกๆ คนอยางเสมอ
หนา ไมมีการแบงพรรคพวกควรจะสรางความสัมพันธสวนตัวใน ลักษณะที่เกี่ยวพันกับงานหากผูนํามีความสัมพันธอันดี กับ
ลูกนอง และผลงานนั้นบรรลุเปาหมายก็ถือวาความสัมพันธนั้นมีผลตอการบริหารงาน 
 ๕.  เกียรติยศ (Person integrity) จะตองมีเกียรติยศเปนที่เชื่อถือได มีความซื่อตรงตอตนเองและผูอ่ืน แสดงเปน
บุคคลตัวอยาง ปฏิบัติตนอยู ในขอกําหนดที่ตนตั้งไวอยางเครงครัด 
 ๖. มีความอดทน (Stamina) ผูนําจะตองมีความอดทนในทุกๆ ดาน ทุกสถานการณเชน อดทนตอคําวิพากษวิจารณ 
เพราะเปนธรรมดาการบริหารงานยอมผิดพลาด  
 ๗.  มีความสามารถในการสรางสังคม (Conceptual Abilities) ผูนําจะตองเปนผูที่สามารถท่ีจะเปนตัวกลางที่จะยึด
เหนียวสังคมใหดํารงอยูได และทําใหสังคม เปนสังคมที่มีสมรรถภาพตลอดจนการสรางลักษณะประจําของสังคมนั้น ๆ  
 ๘.  มีความริเริ่ม (Reality) แนวคิดท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีการแปลกๆใหมอยูเสมอไมหยุดนิ่งอยูกับที่  
 ๙.  มีความยุติธรรม (Fairness) ผูนําจะตองมีความยุติธรรมกับสมาชิกในดานการมอบหมายงานควรมอบใหตาม
ความเหมาะสม มิใชมอบงานที่ยากจนเกินไปใหกับคนที่ตนไมชอบเพราะเปนลักษณะของการลงโทษอยางหนึ่ง ควรชมและให
กําลังใจแกสมาชิกทุกคนที่ทํางานไดไมตําหนิเพ่ือสรางความเสียหายแกสมาชิก และควรใหรางวัลอยางเสมอหนากัน เมื่อถึงคราว
ที่สมาชิกควรจะไดรับ  

                                         

 ๔บัญชา ช่ืนชม, “บทบาททางการเมืองของนายประสิทธิ์ กาญจนวัตน : ศึกษากรณีบทบาทการดํารงตําแหนงประในรัฐสภาในป 
พ.ศ. ๒๕๑๘”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ), ๒๕๓๙. 
 ๕สิปปนนท เกตุทัต,วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริง, ในผูนํา,สงวน นิตยารัมภพงศและสุทธิลักษณ สติตะสิริ บรรณาธิการ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๑), หนา ๓๒. 
 ๖ศิริพร  พูนชัย  “ผูนําและภาวะผูนํา”,<www.ratnc.th>. ๒ /๗/ ๒๕๕๑. 
 ๗พัชนี วรกวิน, จิตวิทยาสังคม, ( คณะครุศาสตร  วิทยาลัยครูจันทรเกษม , ๒๕๔๔), หนา ๑๓๒. 



๖๙ 

 

 กลาวโดยสรุปแนวคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตน ใหความหมายเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ “ผูนํา” 
หมายถึง บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรผูนําจะตองมีวิสัยทัศน วิเคราะหสถานการณที่
เกิดในการตัดสินใจ โดยมองอยางนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขาสัมผัส สามารถ
วางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงิน เปนบุคคลที่สามารถกําหนดความอยูรอดขององคกรเปนผูที่สรางแรงบันดาล
ใจแรงจูงใจใหองคกรดําเนินกิจกรรมตางๆไปไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
บทบาทการทํางานของผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา 
  วิธีการทํางานของผูนําแบบตางๆ มีความแตกตางกันไมวาผูนํานั้นจะปฏิบัติงาน หรือแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
อาศัยหลักของการทํางานแบบใดก็ตามยอมใหเกิดผลงานและกิจกรรมตางๆ วิธีการทํางานของผูนําแบบยึดสถาบัน จําเปนตองมี
กฎระเบียบตางๆ เพ่ือประสิทธิภาพของการทํางานของหนวยงาน หรือสังคม ตางจากผูนําแบบยึดตัวบุคคล จําเปนตองอาศัย
ความสามารถลักษณะพิเศษนําวิธีการทํางานของพระพุทธเจาเพียงสวนมาศึกษา และไดศึกษาหลักธรรมมาเปรียบเทียบในการ
ทํางานของผูนําตามหลักพุทธธรรมที่ควรประพฤติ มุงไปถึงสภาวะสูงสุด (อมตมหานิพพาน) ดังนี้ คือ พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว 
ทรงเริ่มเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนเพ่ือสวนรวมทันทีดวยการออกเดินดวยพระบาทจากพุทธคยาไปเมืองพาราณสี เพ่ือทรง
แสดงธรรมแก พระปญจวัคคีย ซึ่งเปนระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร และเพ่ือโปรดพระเจาพิมพิสารระยะทางประมาณ 
๓๐๐ กิโลเมตร จะเห็นไดวา พระพุทธองคเปนบุคคลที่ทํางานหนักท่ีสุดคนหนึ่งในโลก ในแตละวันพระพุทธองคทรงปฏิบัติดังนี้  
  ๑.  ปุเรภตฺตกิจ  ในภาคเชาพระพุทธองคเสด็จออกบิณฑบาต เปนการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน เพ่ือให
ความอนุเคราะหพวกที่ยากจนเข็ญใจ 

  ๒. ปจฉาภตฺตกิจ  ในภาคบาย หรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ พระพุทธองคเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงโอวาทภิกษุ
สงฆ เสร็จแลวพระสงฆแยกยายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ตางๆ พระองคเสด็จเขาพระคันกุฎีอาจบรรทมเล็กนอยระยะที่ ๒ ทรง
พิจารณาตรวจดูความเปนไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ ประชาชนในถิ่นนั้นมาประชุมกันธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด 

  ๓. ปุริมยามกิจ ในยามที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแลว  อาจทรงสนานแลวปลีกพระองคอยู
เงียบๆ พักหนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆมาเฝาทูลถามปญหาบางขอกรรมฐานบาง ขอใหแสดงธรรมบาง ทรงใชเวลาตลอดยามแรก
นี้สนองความประสงคของพระภิกษุสงฆ 
 ๔.  มัชฌิมยามกิจ ในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆแยกยายกันไปแลว ทรงใชเวลาที่ทรงตอบปญหาพวกเทพทั้งหลาย
ที่มาเฝา 
  ๕.  มัชฉิมยามกิจ ในปจฉิมยามกิจ ทรงแบงเปน ๓ ระยะ ระยะแรกเสด็จดําเนินจงกรม เพ่ือใหพระวรกายไดผอน
คลาย ระยะที่ ๒ เสด็จเขาพระคันธกุฎีบรรทมสีหไสยาสน มีพระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณาสอดสอง
เลือกสรรวา ในวันตอไปมีบุคคลผูใดที่ควรเสด็จไปโปรดเฉพาะพิเศษ เมื่อทรงกําหนดพระทัยไวแลว ก็เสด็จไปโปรดบุคคลนั้นใน
ภาค พุทธกิจที่ ๑  คือปุเรภตฺตกิจ๘ 

   กิจวัตรดําเนินไปอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา ๔๕ ป แมในวาระสุดทายแหงพระชนชีพก็ยังทรงบําเพ็ญประโยชนแก
ผูอ่ืน ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่พระพุทธองคไดปฏิบัติมาตลอดชวงที่พระพุทธองคทรงมีพระชนอยูดังกลาวนี้  
พระพุทธองคทรงใชภาวะผูนําพระองคแกไขปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี วิธีการทํางานขึ้นอยูกับผูนําที่มีวิธีการทํางานให
เหมาะสมกับเนื้องานนั้นๆ วิธีการทํางานของผูนํามีความแตกตางในการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่แสดง สาระสําคัญของวิธีการ
ทํางาน ควรที่จะหลากหลาย ปรับเปลี่ยนได นั่นคือวิธีการทํางานควรมีพลวัต สามารถยังประโยชนใหเกิดข้ึนแกมวลสมาชิกได  
 พุทธธรรมจะเปนเครื่องมือชี้วัดที่สําคัญในการทํางานของผูนํา ไมวาจะแสดงออกมาในรูปแบบใด  พุทธธรรมในที่นี้
จึงหมายถึง คุณธรรมที่เปนตัวกลางสําคัญของทั้ง “ผูนําที่ดี (มีคุณธรรม) จึงสามารถนําพา บริหารหมูคณะ หรือองคกรให

                                         

 ๘พระมหาประพันธ  ศุภษร,  “ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจาตอความสําเร็จในการเผยแพรพระพุทธศาสนา”,  
วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๓๗. 



๗๐ 

 

เจริญรุงเรือง”๙ ผูนําตองมีลักษณะเฉพาะตัวในการทํางานใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในองคกรที่รับผิดชอบ สามารถกําหนดการ
บทบาทการทํางานตามแนวหลักธรรมไดแสดงออกมาหลายรูปแบบไมตายตัว แตไดอาศัยหลักสําคัญเสมือนเปนเปาหมาย
โดยรวมนําหลักธรรมบางประการมาพิจารณาเปรียบเทียบทางวิชาการท่ีไดศึกษาในพระพุทธศาสนาคือ  
  ๑. ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) คือการไมฉวยโอกาสเอาเปรียบเพ่ือความสุข ผลประโยชน หรือความ
ปลอดภัยเฉพาะสวนตัว ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ ทาน การให หรือการเสียสละเพ่ือสวนรวม 
  ๒. ลักษณะทาทาง (Bearing) คือการวางตัวเหมาะสม ทั้งในดานการปกครองและในดานความพระพฤติ ตลอดจน
มีความสงบเสงี่ยม (Humility) คือการไมอวดดี ไมหยิ่ง ตรงกับมทฺทวํ คือ สุภาพออนโยน ทั้งกายและวาจาไมแข็งกระดาง  
  ๓. ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) คือการซื่อตรง มั่นคงอยูในศีลธรรม รักษาสัจจะและเกียรติยศ ตลอดจนเปนที่
เชื่อถือ ไววางใจได (Dependability) ในเรื่องการทํางานและมีความภักดี (Loyalty) ตรงกับอาชฺชวํ คือความซื่อตรงตอตนเอง 
ตอการงาน และตอบุคคลอื่น  
  ๔. ความอดทน (Endurance) คือทนตอความเครงเครียดตางๆ ทั้งกายและใจ เชนความอดทนตอความเจ็บปวด 
เหนื่อยออน ทนตอความทุกข เดือดรอนไมยอมแพ รวมทั้งความกลาหาญ (Courage) ทั้งกายและทางใจ คือตระหนักถึงความ
กลัวแตก็ยังสามารถเผชิญกับอันตรายไดดวยตนเอง มั่นคง ควบคุมตัวเองได ทังยังสํานึกในความรับผิดชอบที่ตองทําการใน
เหตุการณนั้นดวย ตรงกับหลักขนฺติ คือความอดทนอดกลั้นรูจักขมใจและหามใจตนเอง ทนทานตอกิเลสและความทุกข มีสติ 
ควบคุมจิตใจใหคงท่ีอยูตามปกติ  
  ๕. ความเด็ดขาด (Decisiveness) มีความสามารถในการตัดสินตกลงใจอยางมั่นคงและรวดเร็ว ไมลังเล และมี
อํานาจในตัว (Force) คือความสามารถที่จะบังคับผูอ่ืนปฏิบัติตามความตั้งใจของตน ตรงกับ ตป คือการมีอํานาจ หรือธรรมที่
ทําลายหรือขจัดความชั่ว 
  ๖. ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) คือรูจักแบงเบาความรูสึกของผูอ่ืนที่อยูรวมกันรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ตรง
กับอกฺโกธํ ความไมกริ้วโกรธโดยใชวิสัย มีความเมตตารัก และปรารถนาดีตอผูอื่น  
  ๗. ความยุติธรรม (Justice) คือมีความเสมอภาค ไมลําเอียงในการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา เชน การใหรางวัล
หรือการลงโทษ  
  ๘. ความรู (Knowledge) คือมีความรอบรูในวิชาชีพและความรูทั่วไป รูจักงานของตน มีความรูความเขาใจบุคคล
อ่ืน รวมทั้งมีความฉลาด (Intelligence) มีสติปญญาจัดการกับปญหาตาง ๆ และมีความแนบเนียน มีกาลเทศะ (properness) 
คือมีปฏิภาณไหวพริบสามารถปฏิบัติตอบุคคลโดยวิธีอันเหมาะสม ปราศจากขอขุนเคืองหรือขัดขืน ซึ่งตรงกับสัปปุริสธรรม ๗  
  ๙. ความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือมีความใจใส จดจอ หรือสนใจอยางจริงจังตองานที่ทําและการปฏิบัติ
ตางๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม (Initiative) คือคุณลักษณะที่เล็งเห็นเองวา สิ่งใดควรทําขึ้น หรือตองทํา แลวทําในสิ่ง
นั้น ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔๑๐วิธีการทํางานของผูนําตองมีลักษณะเฉพาะตัวในการทํางานใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในองคกรที่
รับผิดชอบ สามารถกําหนดบทบาทการทํางานตามแนวหลักธรรมไดแสดงออกมาหลายรูปแบบไมตายตัว แตไดอาศัยหลักสําคัญ
เสมือนเปนเปาหมายโดยรวมนําหลักธรรมบางประการมาปฏิบัติใชงานใหเกิดประโยชนกับองคกร 

 ก) ลักษณะวิธีการทํางานของผูนําตามคํานิยามพุทธธรรมไดแสดงออกมาโดยธรรมที่ควรประพฤติ ควรที่จะมุงไปถึง
สภาวะสูงสุด (อมตมหานิพพาน) คําวา หลักพุทธธรรม มิไดมีจุดหมายเพ่ือการพัฒนาองคกร หรือเปนทฤษฏีขององคกร หรือ
หนวยงาน แตพุทธธรรมไดใหความสําคัญของสมาชิกทุกคนในสังคมที่รวมอยูดวยกัน  คือพุทธธรรมมุงหมายใหมนุษยไมวาจะ

                                         

 ๙ขุ.ชา. ทุก. ๒๗/๒๔/๒๒๑. 
 ๑๐คณะอนุกรรมการการศึกษากําหนดหลักวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร,รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร,(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพกราฟคอารต, ๒๕๒๖),   หนาท่ี ๑๑๘-๑๒๐. 



๗๑ 

 

ดํารงอยูในฐานะใด หรือสมาชิกภายใตการนําของกษัตริย ผูปกครอง หรือคณะบุคคลตางๆ สามารถพัฒนาตนเองในทางคุณธรรม 
ดังนั้นหลักธรรมสําคัญที่ไดประมวลประเด็นสําคัญออกมาเพ่ือศึกษาบทบาทวิธีการทํางานของผูนําได ดังนี้  
  ๑.  ผูนําจะตองประพฤติกรรมคือ ละบาปที่เกิดขึ้นแลว 

  ๒.  ผูนําจะตองปองกันบาปที่ยังไมเกิดข้ึน มิใหเกิดขึ้น 

  ๓.  ผูนําจะตองบําเพ็ญกุศลที่ยังไมเกิดข้ึน ใหเกิดข้ึน 

  ๔.  ผูนําจะตองรักษากุศลเกิดขึ้นใหสถาพร๑๑ 

 

 ๑.  ผูนําจะตองประพฤติกรรมคือละบาปที่เกิดขึ้นแลวอกุศลกรรมบถ ๑๐  
   ๑. ปาณาติบาต        การทําชีวิตใหตกลวง,ปลงชีวิต 

   ๒.  อทินนาทาน   การถือเอาของที่เขามิไดให โดยการขโมย,ลักทรัพย 
   ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร   ความประพฤติผิดในกาม 

   ๔.  มุสาวาท   การพูดเท็จ,การโกหก 

   ๕.  ปสุณาวาจา    การกลาววาจาสอเสียด 

  ๖.  ผรุสวาจา   การกลาววาจาหยาบคาย จวงจาบ 

   ๗.  สัมผัปปลาปะ   การกลาววาจาเพอเจอ 

   ๘.   อภิชฌา  ความเพงเล็งอยากไดสิ่งตาง ๆ  
   ๙.   พยาบาท   การคิดปองราย หมายสาปแชงผูอ่ืน 

   ๑๐. มิจฉาทิฎฐิ   ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม๑๒ 

 การละอกุศลกรรมบถ ๑๐ อันเปนทางนําสูความเสื่อม ผิดเปาหมาย คือ ความมีคุณธรรมวิธีการที่แยบคายในการละ
เวนบาปอกุศลกรรม จึงทําใหผูนําก็ดี  สามามารถที่พัฒนายังใหเกิดความเจริญในธรรมขึ้นได โดยอาศัยหลักพุทธธรรมที่จะชวย
ใหวิธีการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

 ๒. ผูนําจะตองปองกันบาปที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้นดวยวิธีการละบาป 

  การละบาปทั้ง ๑๐ ประการนั้นที่กลาวขางตน สามารถละไดดวยหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ ประชาชนนั้นตองมี
ธรรมะประจําจิตใจของผูนําในการปกครองดูแลประชาชน  ๔  ประการ คือ 

       ๑.  สจฺจะ คือ ความซื่อตรง เปนการผอนบาปกรรมภายในใจเมื่อมีความจริงใจตั้งใจตรง อกุศลใดๆ ก็จะตั้งอยู
ไมได เสมือนเหล็กขดงอที่สนิมเกาะอยู ถานํามาดัด จัดใหตรง สนิมก็จะลอนกระเด็นออกไปฉันใด เมื่อบุคคลตั้งในไวตองตรง
สัจจะ อกุศลทั้งหลายก็จะลายตัวไปในที่สุด 

      ๒.  ทมะ คือ การฝกฝน เปนกุศโลบายสําคัญที่จะใหสามารถละบาปอกุศลได  การฝกฝนอบรมจิตใจ รูจัก
ประคับประคองตนเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นภายในตองขมใจไวกอน ไมลวงบาปอกุศลและคอยๆ พัฒนาตนเองในทางกุศล ยังความ
เจริญใหเกิดขึ้น ดวยการฝกฝนอบรม 

                   ๓. ขนฺติ คือ ความอดทน เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทําใหการรักษาความซื่อตรงตามสัจจะและการ
ฝกฝน ขม ประคองตน ไมใหกุศลธรรมกําเริบ นําพาตนเองและหมูคณะใหรอดพนจากอุปสรรคตาง ๆ ดําเนินไปสูจุดหมายคือ 
ความสําเร็จ  

                                         

 ๑๑ไชย  ณ พล, การบริหารชีวิตใหเกิดประโยชนสูงสุด, (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือคุณคาธรรมาธิปไตย, ๒๕๓๗),หนา๗๕. 
 ๑๒พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๒๘), หนา ๒๗๙. 



๗๒ 

 

     ๔. จาคะ คือ การสละ ในที่สุดการละบาปอกุศล คือการสละสิ่งใดที่เปนมูลเหตุแหงอกุศลก็ตองละใหสิ้น บาปนั้น
ก็จะไมเลิกอีกถือเปนการถอนรากสมุฏฐานโดยสิ้นเชิงการสละนี้สามารถเริ่มตนได จากจุดเล็กๆ ในสังคม คือสละความชั่วในตัว
บุคคล การสละนี้ยังครอบคลุมถึง การสรางความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกภายในกลุม เริ่มจากทุกคนตองละอํานาจ
การตัดสินใจบางสวนใหแกผูนํา เพ่ือจะยังประโยชนสวนรวมใหเกิดขึ้น๑๓ 

 ๓.  ผูนําจะตองบําเพ็ญกุศลที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้นการปองกันบาป 

     การปองกันบาปจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีปราการหยุดยั้งปองกันมิใหบาป อกุศลเกิดขึ้นปรากฏการณที่ดีสําหรับ
ปกปอง กายวาจา ไดแก ศีล ๕ ศีล ๘ สําหรับผูครองเรือน สวนการปองกนบาปและอกุศลกรรมทางใจ ตองอาศัยการอบรมใจ 
คือ สมาธิและปญญา การจะดํารงรักษาความเปนผูนําจะตองยังสมาชิกใหเกิดความเสื่อมใสและเขาใจในหลักพุทธธรรมดังกลาว  
  นอกจากนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไมกระทําโดยเด็ดขาด เพ่ือปองกันมิใหบาปที่ยังไมเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น คือ การงดเวน
อาชีพ ที่จะนําบาปและอกุศลตาง ๆ ที่จะเกิดตามมา ไดแก  
   ๑.  สัตถวณิชชา          การคาขายอาวุธทุกชนิด  
      ๒.  สัตตวิณิชชา     การคาขายมนุษย 
  ๓.  มังสวณิชชา   การคาขายเนื้อสัตว  
  ๔.  มัชชวณิชชา   การคาขายน้ําเมา  
  ๕.  วิสวณิชชา  การคาขายพิษ๑๔ 

   การละอาชีพอันเปนประตูแหงอบายนี้ ถือไดวาเปนการปองกันบาปไดชั้นหนึ่ง สิ่งสําคัญที่สุดในการทําหนาที่หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ของผูนํานั้นพึงสังวร หลีกเลี่ยงบุคคล กิจการพฤติกรรมใด ๆ อันจะนําไปสูการเบียดเบียนผูอ่ืน ไมวาจะ อยูใน
ฐานะสมาชิกหรือมิใชสมาชิกก็ตาม แมโดยทางกาย วาจา และใจ  
  ๔.  ผูนําจะตองรักษากุศลเกิดขึ้นใหสถาพรคือ สรางกุศลรักษาความดี 
      เมื่อละบาปและปองกันบาปไดแลว สิ่งสําคัญตอมาก็คือ การสะสมเพ่ิมพูนบุญกุศล บุญตามความหมายคือ การ
ชําระทําใหจิตใจอารมณ สติปญญา สะอาดผองใสเปนผลใหเกิดความหมดจดจากทุกข บุญจึงมีสวนสําคัญอันเปนวิธีการดําเนิน
ไปสูเปาหมาย คือทศพิธราชธรรม พุทธธรรมที่สงเสริม ภาวะผูนําในการสรางความดีงามอันจะยังประโยชนใหเกิดขึ้นแกมวล
สมาชิก  
 การสรางบุญกุศลจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีงามระหวาง ผูนํากับมวลสมาชิกในกลุมเปนวิธีการแหงความเกื้อกูล
กัน การใหสิ่งของแกผูอ่ืนประพฤติในสิ่งสมควรฝกจิตใจ ประพฤติตนดวยความออนโยน ขวนขวายชวยเหลือผูอ่ืน อุทิศความดี
ใหแกผูอ่ืน ประพฤติในสิ่งสมควร ชื่นชมยินดีกับผูอ่ืน ศึกษาและสั่งสอนธรรมทําความรูใหตรงถูกตองธรรม ผูนําที่มั่นสรางกุศล
เชนนี้ยอมไดรับผล คือสามารถดํารงรักษาภาวะความเปนผูนําที่ดีไวได ในขณะเดียวกันสมาชิกของสังคมหรือชุมชนก็ไดรับ
ประโยชน เชนการสรางบุญความดีงาม ภายในจิตใจ รางกาย 

 การรักษาความดีที่อยูใหมั่นคงยั่งยืน จะไดเปนพ้ืนฐานความสําคัญในการพัฒนาตนเองและหมูคณะการรักษาความ
ดีนั้น  พระพุทธองคมีวิธีการรักษาความดีไว ๑๙ วิธีมีดังนี้  
 ๑. เคารพในพระพุทธเจา 
 ๒. เคารพในพระธรรม 

 ๓. เคารพในพระสงฆ 
 ๔. เคารพในสมาธิ 
 ๕. เคารพในความไมประมาท 
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 ๖. เคารพในการปฏิสันถาร 

 ๗. ตั้งมั่นในความศรัทธา 
 ๘. มีความละอายตอความคิด 

 ๙. สดับฟงมาก 

 ๑๐.  มีความเพียรสม่ําเสมอ 

 ๑๑.  มีความอดทน 

 ๑๒.  มีสติ 
 ๑๓.  มีปญญา 
 ๑๔.  วิเคราะหวิจัยความเปนจริงเนืองๆ 

 ๑๕.  มีปติหลอเลี้ยงใจ 

 ๑๖.  มีความสงบใจ 

 ๑๗. มีใจมั่นคง 
 ๑๘. มีใจเปนกลาง 
 ๑๙. เคารพในการศึกษา๑๕ 

 เมื่อผูนําไดรักษาความดีใหยั่งยืนดวยวิธีการดังกลาวแลวยอมสามารถรักษาความตั้งมั่นของกลุม เพ่ือประโยชน
รุงเรืองแกมวลสมาชิกในสังคมนั้นๆ การสรางบทบาทที่ดีนั้น จะตองอาศัยปจจัยที่แทจริง คือวิธีการในการละบาปอกุศลปองกัน
ความชั่วนานาประการอันจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มุงเนนการสรางบุญญาบารมี อันเปนวิธีการสรางความสัมพันธที่ดีของผูนํากับ
มวลสมาชิก จะเห็นวา พุทธธรรมไดแสดงวิธีการใชอํานาจที่จะมุงกอประโยชนแกมวลสมาชิกเปนสําคัญ การใชบทบาทการ
ทํางานของผูนําตามหลักพุทธธรรมดังที่กลาวมา จึงเปนการเสริมสรางทั้งภาวะความเปนผูนํา กับภาวะแหงความสงบสุขของ
บรรดามวลสมาชิก  
 กลาวโดยสรุปการอธิบายผูนําตามหลักพุทธธรรม เมื่อพิจารณาตามนัยแหงความหมายของผูนํา “ผูนํา” ที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา มีฐานะและสิทธิมีบทบาทอํานาจสูงกวาบุคคลทั่วไป แตภาวะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมีบทบาทอํานาจ 
อิทธิพล และความสามารถ ในการชักจูงใจและนําพาใหเคารพในพระพุทธเจา สมาชิกหรือผูอยูภายใตปฏิบัติตามความคิดความ
ตองการ ภาวะที่มีอิทธิพลมีอํานาจเหนือความคิดและพฤติกรรมของผู อ่ืนนั้น แสดงความเปนผูนํา ซึ่งหลักพุทธธรรมไดอธิบายไว
ดวยหลักคุณธรรม หรือพุทธธรรมเรียกโดยทั่วไปวา “ธรรม”  
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การจัดการสาธารณูปการภายในวัดของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส 

 
พระครูประทีปวชิรธรรม 

PhrakruPradheepvajiradhama 
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค  
หนวยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอองคความรูเกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ซึ่งเปน
ผูปกครองคณะสงฆระดับตน มีหนาที่ในการจัดการสาธารณูปการภายในวัด เจาอาวาสนั้นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนด
นโยบายและบริหารบุคลากรภายในวัด ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตองมีความสามัคคีและสอดคลอง
สัมพันธกันระหวางผูนํากับผูตาม วิเคราะหและสังเคราะหเปนองคประกอบการจัดการสาธารณูปการภายในวัด มีการปฏิบัติหนาที่
ที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ใหความสําคัญกับหลักความประหยัด ความคุมคา เจาอาวาสตองมีภารกิจวิสัยทัศนและคุณธรรม
จริยธรรม ๖ ดาน คือ เรียกวา “การจัดการสาธารณูปการ” ประกอบดวย ๑) ดานการปกครอง ๒) ดานการเผยแผ ๓) ดานการศาสน
ศึกษา ๔) ดานการศึกษาสงเคราะห ๕) ดานการสาธารณูปการ ๖) ดานการสาธารณสงเคราะห  
คําสําคัญ : การจัดการสาธารณูปการ / วิสัยทัศน / คุณธรรม จริยธรรม / วัด / เจาอาวาส 
 
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 

 
บทนํา 

วัดเปนสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม เปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา วัดเปนศูนยกลางการศึกษา แหลง
เรียนรูวิชาการ เปนสถานที่อบรมประชาชนทั่วไปใหเปนคนโดยสมบูรณ มหาวิทยาลัยแหงแรกในสังคมไทยจึงเกิดขึ้นที่วัด ครั้น
ประชาชนมีจํานวนมากขึ้นการสรางวัดจึงมีจํานวนมากตามไปดวย ทําใหเกิดปญหายุงยากในการปกครองเพราะไมมีระเบียบแบบ
แผนเปนแนวยึดปฏิบัติ จึงมีกฎหมายที่เก่ียวกับคณะสงฆตราขึ้นฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 
๑๒๑ไดจัดระเบียบการปกครอง ไดแก วัดราษฎร วัดหลวงและแบงเขตการปกครอง ตอมา ไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พุทธศักราช ๒๔๘๔ตราขึ้นเปนฉบับที่ ๒ใชแทนฉบับแรก กฎหมายฉบับที่ ๒นี้ใหมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑขั้นตอน วิธีการ
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สรางวัด และการตั้งวัดไว โดยใหคณะกรรมการอําเภอออกใบอนุญาตใหสรางวัด กระทรวงศึกษาธิการเปนผูออกประกาศการตั้ง
วัด ภายหลังจากที่ไดใชกฎหมายฉบับที่ ๒ มาเปนเวลานานพอสมควร ไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ซึ่งเปนฉบับ
ปจจุบันตราขึ้นมาเปนฉบับที่๓แทนฉบับที่ ๒และในปจจุบันกรมการศาสนาจะเปนผูออกหนังสืออนุญาตการสรางวัด สวนการตั้ง
วัดยังคงใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูออกประกาศเชนเดิม ซึ่งการสรางวัดแตละวัดจะเปนไปตามเศรษฐกิจและสังคมของถิ่น
นั้นๆ และวัดในทางพระพุทธศาสนามีฐานะทางกฎหมาย เปนนิติบุคคลเทาเทียมกัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕
กําหนดใหการปกครองในวัดเปนหนาที่ของเจาอาวาส เจาอาวาสมีอํานาจและเปนผูแทนของวัด คุณสมบัติข องเจาอาวาสมี
พรรษาพน ๕พรรษา และเปนผูทรงเกียรติคุณเปนที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถในทองถิ่นนั้น จึงจะทําใหวัด
เจริญรุงเรืองไดและเปนที่พ่ึงของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป  

การจัดการสาธารณูปการของเจาอาวาส คือ การจัดการสาธารณูปการฝายรูปธรรมและนามธรรม ฝายรูปธรรม หมายถึง การ
กอสราง การบูรณะซอมแซม ปฏิสังขรณ เสานาสนะของสงฆภายในวัด เชน โบสถ วิหาร ซึ่งเปนการสรางถาวรวัตถุที่เปนประโยชน
อยางยิ่งในการนํามาซึ่งความศรัทธาแหงพุทธบริษัททั้งหลาย สวนฝายนามธรรม คือ การเผยแผหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาใน
รูปแบบตางๆ ที่ไมขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นและกฎหมายของบานเมือง และรูจักปรับประยุกตหลักธรรมคําสอน
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นและกฎหมายของบานเมืองนั้นๆ ดวย 

ดังนั้นเจาอาวาสจึงตองรูจักการจัดการสาธารณูปการ คือ บริการเพ่ือสาธารณะซึ่งดําเนินการโดยเจาอาวาสที่ประกอบดวย
วิสัยทัศนและคุณธรรมจริยธรรมในงาน ๖ ดาน คือ ๑) ดานการปกครอง ๒) ดานการเผยแผศาสนธรรม        ๓) ดานการศาสนศึกษา 
๔) ดานการศึกษาสงเคราะห ๕) ดานการสาธารณูปการ ๖) ดานการสาธารณสงเคราะห  
 

ความหมายของคําวา “วัด” 

 วัด หมายถึง สถานที่ที่ผูนับถือพระพุทธศาสนาสรางขึ้นเพ่ือเปนที่จําพรรษาของพระภิกษุสงฆอยูอาศัยบําเพ็ญสมณ
ธรรมและเปนสถานที่บําเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

 คําวา “วัด” แตเดิมครั้งพุทธกาลนั้น มีการใชคําวา “อาราม” เปนคําเรียกชื่อศาสนสถานในทางพุทธศาสนาที่ใชเรียก
เสนาสนะที่มีผูศรัทธาถวายพระพุทธองคใน ระยะแรกๆ เชน “เชตวนาราม” และยังมีคําที่ใหความหมายวาวัดอยูอีกชื่อหนึ่ง คือ 
“อาวาส” และเรียกสมภารผูครองวัดวา “เจาอาวาส” ซึ่งแปลวาผูเปนใหญในวัด  
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๐๕ กําหนดไววา วัดมี ๒ ชนิด คือ 

๑. วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่พระภิกษุสงฆขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพ่ือ
ใชจัดตั้งวัด ขึ้น แตในทางปฏิบัตินั้นเปนการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแตบริเวณที่ตั้งพระ อุโบสถเทานั้น 

๒. สํานักสงฆ หมายถึง สถานที่ตั้งพํานักอาศัยของหมูพระภิกษุสงฆ ซึ่งไมไดขอพระบรมราชานุญาตใชผืนที่ดินแหงนั้น
เพ่ือจัดตั้งเปนวัดขึ้น ดังนั้นสํานักสงฆจึงไมมีโรงพระอุโบสถเพ่ือใชเปนที่ทําสังฆกรรม 

วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือวาเปนวัดที่ถูกตองและมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย วัดประเภทนี้ยังแยก
ออกเปน ๒ ประเภท คือ “วัดหลวงหรือพระอารามหลวง” กับ “วัดราษฎร” 

วัดหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศทรงสราง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสรางขึ้น
แลวทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ 

วัดราษฎร หมายถึง วัดที่ราษฎรทั้งหลายสรางขึ้นตามศรัทธา 
ดังนั้น การควบคุมและสงเสริมการวางแผนเพ่ือพัฒนาภายวัดในทุกๆ ดาน จึงเปนงานหลักของการคณะสงฆ แตผูปฏิบัติ

โดยตรงคือ เจาอาวาสซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด ตองคอยควบคุมและสอดสอง ดูแล ชี้แจง แนะนําสงเสริมการวางแผน
พัฒนาภายในวัด  
  

แนวคิดการจัดการสาธารณูปการภายในวัด๖ ดาน 
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วัด เปนองคกรหลัก เปนฐานรองรับกิจการคณะสงฆและพระศาสนา เปนหนวยบริหารและจัดกิจการโดยตรง มีเจาอาวาส
เปนผูบังคับบัญชารองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเปนผูชวยในกิจการทั่วไป ไวยาวัจกรเปนผูชวยงานการศาสนสมบั ติการ
จัดการสาธารณูปการภายในวัดจึงเปนภาระหนาที่โดยตรงของเจาอาวาสที่มีความสําคัญตอพระศาสนาเปนอยางยิ่ง มีทั้งหมด ๖ 
ดาน ดังนี้ 

๑. ดานการปกครอง 

คําวา การปกครอง (Government) หมายถึงการดูแลการคุมครองการระวังรักษาหรือการบริหาร อีกนัยหนึ่งหมายถึงการ
ควบคุมดูแลหมูคณะใหมีความเปนอยูที่ดีมีระเบียบวินัยเพ่ือนําไปสูเปาหมายของหมูคณะหรือของสังคมนั้น 

การปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ ไดมีการพัฒนาเปนลําดับจากการไดมีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ในรัชกาลที่ ๕ และในรัชกาลที่ ๘ มีตราพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ กําหนดรูปแบบการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตย จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ ปจจุบันมีการตราพระบัญญัติคณะสงฆอีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆที่ชัดเจนและเปนสัดสวนในการ
บริหารงานคณะสงฆมากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาการดานเทคโนโลยี บูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนําการปกครองไปพรอมกับ
ความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ขอบังคับระเบียบตาง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย  

พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง การปรับระบบบริหารองคการชาวพุทธไวในหนังสือเรื่อง
พระพุทธศาสนา ในยุคโลกาภิวัฒนวา การบริหารองคการชาวพุทธควรจะกระจายอํานาจใหมากขึ้นแมแตการปกครองคณะสงฆก็ไม
จําเปนตองเลียนแบบระบบราชการที่ชักชาไมทันการและคณะสงฆอาจจะคิดระบบการปกครองใหมุงพัฒนาใหวัดแตละวัด ใหเขมแข็ง
เปนที่พ่ึงของชุมชนอยางแทจริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ตองสรางเครือขายโยงใยรวมกันทํางานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสาย
บังคับบัญชาที่ซ้ําซอนไมทันการ โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือทําเอนจิเนียริ่งใหกับการบริหารกิจการคณะสงฆการปกครอง
คณะสงฆไทยในปจจุบัน ถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน มีการบังคับบัญชา
กันลงไปตามลําดับชั้น นับตั้งแตระดับมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาส สวน ความหมายของคําวา “การปกครอง” หมายถึง 
ภารกิจที่วัดโดยภิกษุผูเปนเจาอาวาสหรือคณะเจาปกครองดําเนินการสอดสองดูแล รักษาความเรียบรอยดีงาม เพ่ือใหพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ ที่อยูในวัดหรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งประกาศของมหา
เถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจดานนี้ครอบคลุมไปถึงการที่พระภิกษุไดทําหนาที่ปกครองทุกระดับนับตั้งแต
ผูชวยเจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค เจาคณะใหญ(หน) นอกจากนี้
ยังรวมถึงการที่ภิกษุทําหนาที่พระกรรมวาจาจารยเปนพระอุปชฌายในการอุปสมบทกุลบุตร หรือการจัดระบบการเปนอยูในสังคม
สงฆเนนการบําบัดทุกขบํารุงสุขเปนหลักภายใตวิธีการ ๓ วิธี คือ 

๑) นิคคหวิธี คือ การขมคนที่ควรขมหรือตําหนิคนที่ควรตําหนิ 
 ๒) ปคคัยหวิธีคือ การยกยองคนที่ควรยกยอง 
 ๓) ปวารณาวิธี คือ เปดโอกาสใหผูอ่ืนวากลาวตักเตือนสั่งสอนตนไดคือใหตักเตือนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยอาศัย
เครื่องมือ ๓ ประการ 
  ๓.๑) พระธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงแสดงไวและบัญญัติไวแลว 

  ๓.๒) กฎหมายบานเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดใหใชอํานาจทางรัฐสภาใหตราขึ้น
ไวตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 

๓.๓) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารยยอมรับและนําปฏิบัติสืบๆ กันมา 
เพ่ือใหการบริหารปกครองวัดเปนไปไดดวยดี มีความเปนระเบียบเรียบรอยพระราชบัญญัติคณะสงฆไดกําหนดใหแตละวัดมี

พระภิกษุดํารงตําแหนงบริหารปกครองคณะสงฆภายในวัด ซึ่งไดแก เจาอาวาส รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส โดยในมาตรา๓๖-๓๗ 
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสไวดังนี้ ดําเนินการปกครองภิกษุสงฆ สามเณรที่อยูในวัดใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
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คําสั่งของมหาเถรสมาคม การดําเนินการสอดสองดูแลรักษาความดีงามภายในวัด การปกครองและสอดสองใหคฤหัสถที่มาพํานักอยูในวัด
นั้นปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ของวัดดวยดี 

๒. ดานการศาสนศึกษา 

การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ เปนกิจการ
ของคณะสงฆประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งในอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งวา “ควบคุมและ
สงเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ และในระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง ของมหาเถรสมาคม ไดกําหนด
วิธีดําเนินการควบคุมและสงเสริมศาสนศึกษาวา “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาใหดําเนินไปดวยดี”ดังกลาวนี้ พระเทพ
ปริยัติสุธี(วรวิทยคงฺคปฺโญ) ระบุไววา คณะสงฆไดกําหนดวัตถุประสงคการศาสนศึกษาไวโดยชัดเจน แตโดยหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาแลว คงอนุมานไดวา มีวัตถุประสงค ๙ ประการ คือ 

๑) เพ่ือพระสงฆรักษาตนเองและหมูคณะ 

๒) เพ่ือใชอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
๓) เพ่ือใชพัฒนาชาติบานเมืองดวยคุณธรรมของศาสนา 
๔) เพ่ือใชในกิจการคณะสงฆและการศาสนา 
๕) เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
๖) เพ่ือสรางศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗) เพ่ือความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา 
๘) เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 

๙) เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเปนสวนรวม 

พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดใหความหมายไววาการศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรม
และการศึกษาอ่ืนๆอันสมควรแกสมณะการศึกษาของสงฆแตเดิมนั้นเริ่มตนมาแตสมัยพุทธกาลและบุคคลที่เขามาสูสังฆมณฑลใน
ครั้งพุทธกาลตามประวัติความเปนมาสวนมาก มักจะไดรับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเปนอยางดี ตามลัทธิ
ศาสนาในสมัยนั้น เปนตนวาเรียนจบไตรเพทมากอนการศึกษาของสงฆในสมัยพุทธองคยังทรงพระชนมอยูมี ๒ ประการ คือ 

๑) คันถะธุระ คือ ธุระฝายคัมภีรดานการเรียน 

 ๒) วิปสสนาธุระ คือ ธุระฝายเจริญวิปสสนา กิจดานการบําเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะดวยเรียก
รวมเขาในวิปสสนาโดยฐานเปนสวนคลุมยอด 

ในปจจุบันการศาสนศึกษาของภิกษุสงฆ สามเณร แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ 

๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีหลักสูตร คือ นักธรรม จัดสําหรับพระสงฆ สามเณรแบงเปน นักธรรมชั้นตรี 
ชั้นโทและชั้นเอกและธรรมศึกษาจัดสําหรับคฤหัสถ แบงเปน ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก 

๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเรียนบาลีไวยากรณแลวเรียนแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทยและแปลภาษาไทย
เปนภาษาบาลี เพราะวาภาษาบาลี เปนภาษาที่รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระปริยัติธรรมคือ 
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและอ่ืนๆบรรจุอยูในคัมภีรซึ่งเปนภาษาบาลีทั้งสิ้น  

๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งเปนโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิ
ทางพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการศึกษาแกพระสงฆสามเณร ทั้งวิชา
สามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคูกันไป  

๔) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย ดําเนินการในสองสถาบัน คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 

๓. ดานการศึกษาสงเคราะห 



๗๙ 

 

การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสน
ศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผูกําลังศึกษาเลาเรียนเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอมแกเด็ก
ปฐมวัย ไดแกศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ ในวัดโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบ
ทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา 

พระเทพปริยัติสุธี(วรวิทยคงฺคปฺโญ) กลาวถึง งานดานการศึกษาสงเคราะหที่พระสงฆไดดําเนินการในปจจุบันวา มีอยู 
๔ ลักษณะ คือ 

๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยา วชนที่
ยากจนบางแหงมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนรวมกับภิกษุสามเณร  

๒) โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค ตั้งตามพระราชประสงคและอยูในพระบรมราชานุเคราะหและ
อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปจจุบันมีจํานวน ๓ แหง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดนาน 

๓) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนแหลงใหการศึกษาอบรมปลูกฝงศีลธรรม 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จัดตั้งขึ้นตาม
ความคิดและการนําของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดมาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่ทางสถานศึกษา
ของฝายราชอาณาจักรหยุดุเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแกเด็ก ศูนยนี้ยังไดทบทวนวิชาสามัญที่เรียน ตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เชน วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนการชักจูงใหนักเรียนไดมา
เรียนพุทธศาสนา 

๔) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เปนศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฝกอบรมกิจกรรมปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามแกเด็กตลอดจนเตรียมความพรอมในดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา สงเสริมใหภิกษุไดบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมเพ่ิมมากขึ้น และเปนศูนยประสานความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบาน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 
ดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๗ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน ก็ยังดําเนินการเพ่ือรับเด็กซึ้งเปนบุตรหลานชาวบานที่อายุยังไมครบ
เกณฑการเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาชวยเลี้ยงฝกหัดมารยาทใหคุนเคยกับวัด กับพระตั้งแตเด็ก สอน
หนังสืองายๆ เบื้องตน ที่ไมเกินกําลังของสมองที่เด็กจะเรียนได และใหรูจักสวดมนต ไหวพระ เปนตน 

๔. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหศาสนทายาทและประชาชนไดรับทราบ
ในทุกๆวิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตางๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและ
โทรทัศน การเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ
จัดกิจกรรมตางๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเผยแผธรรมหรือตองการใหประชาชนไดเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การดําเนินการใดๆของพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่เปนไปเพ่ือ
การเผยแผธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อวาภารกิจดานการเผยแผทั้งสิ้น 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ใหความหมายของการเผยแผเปนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางดาน
จิตใจใหมีความเคารพเลื่อมใส ยําเกรง ในพระรัตนตรัยนอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแหงการปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงเพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลกเปน
ศาสนาแหงสันติภาพของโลกและสันติภาพแหงโลกสากล สมดังพระดําริที่จะสงพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ออกไปเผยแผพุทธ
ธรรมใหชาวโลกไดรับรูจึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา “จรถภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย 
สุขาย เทวมนุสฺสาน ”แปลวา ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไป เพ่ือประโยชน และความสุข แกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก 



๘๐ 

 

เพ่ือประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกเหลาทวยเทพและมนุษย และใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่พระองคทรงประสงควา ๓ 
ประการ คือ 

๑) ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนโลกนี้, ประโยชนขั้นตน 
๒) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชนเบื้องหนาหรือในภพหนา, ประโยชนสูงขึ้นไป 
๓) ปรมัตถะ คือ ประโยชนสูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๑ ๙ 
ปน มุทุกันตกลาวไดวาการเผยแผของพระพุทธเจาทํากันหลายรูปแบบ เชน การแสดงธรรม การสนทนาธรรม การ

แนะนําสั่งสอน การปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใส และการตอบปญหาขอของใจสงสัย เปนตน โดยที่พระพุทธเจาไดทรงประทาน
แมแบบ (หลัก) ในการปฏิบัติ(การแสดงธรรม) ใหมีเหตุผลตอเนื่องกันไปโดยลําดับชี้แจงใหเขาใจชัดเจนในแตละประเด็น แสดง
ธรรมดวยจิตเมตตา มุงใหประโยชนแกผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไมยกตนขมทาน และไมเสียดสี
ขมขูผูอ่ืนใหเกิดความกระทบกระเทือน ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สอนมุงประโยชนตอมหาชนสอนดวยเหตุผล 
เปนศาสนาที่มีในโลก ที่องคผูประดิษฐานและผูเผยแผ ไมไดสอนใหเชื่ออยางงมงาย พระพุทธเจาไดตรัสอยูเสมอวา ใหคิดตรึก
ตรองเสียใหดีกอน แลวจึงเชื่อ ใหเชื่อภายหลังที่เขาใจเหตุผลดีไมใชใหเชื่อเสียกอน แลวจึงเขาใจภายหลังหลักใหญของ
พระพุทธศาสนานั้นอยูที่เหตุผล ผลทุกประการยอมมาจากเหตุ ถาไมมีเหตุก็ไมมีผลดวยเหตุดังนี้บทบาทการเผยแผมีเหตุผลที่ดีจึง
ประกาศใหทราบมีลักษณะอะลุมอลวย แสดงถึงการมีใจกวาง ไมผูกมัดผูอ่ืนดวยความคิดของตน อีกทั้งการเผยแผพุทธธรรม
นับวาเปนหัวใจของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพร งานเผยแผที่พระสงฆทํากันอยูทั่วไปในปจจุบันมีดังนี้ 

๑) งานพระธรรมทูต เปนงานที่นําพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไปใหเกิดความคิดถึงคุณคาของธรรมะ และความจําเปน
ที่จะตองปฏิบัติธรรม สามารถนําธรรมะมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางวิธีและถูกตองรวมทั้งสามารถแกปญหาต างๆ ในดาน
เศรษฐกิจสังคมการปกครองและสิ่งแวดลอมประเทศชาติแนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ไดแก การเทศนการบรรยายการ
สนทนา ธรรมกถา นําฝกปฏิบัตินําเปนพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน นําพัฒนาทองถิ่น สาธิตและนําจัดกิจกรรม 

๒) หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) เปนกิจกรรมของคณะสงฆไทยตามระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการ
ตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. ๒๕๑๘ มีความมุงหมายที่จะพัฒนาทองถิ่นระดับตําบลลงสูหมูบาน โดยใหพระภิกษุ
ในชนบทไดมีบทบาทเปนแกนนําในการสงเสริมวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้นๆ 

๓) งานอบรมจริยธรรมนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือมุงใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถ
ปฏิบัติตนตามหนาที่ชาวพุทธไดอยางถูกตองเหมาะสมและนอมนําหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม 

๔) การเผยแผทางวิทยุและโทรทัศน 
๕) วารสาร นิตยสารเผยแผธรรม 
๖) งานเผยแผตางประเทศ งานพระธรรมทูตเปนงานที่เปนรากฐานแหงความมั่นคง 
 

๕. ดานการสาธารณูปการ 
สาธารณูปการ หมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณทางศาสนา สําหรับสาธารณูปการที่จัดเปนระเบียบบริหารการ

คณะสงฆสวนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง เรียกวา “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง 
๑) การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การ

ยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุจําพรรษา และยกวัดราษฎรเปนพระอารามหลวง 
๓) กิจการของวัดอื่นๆ เชน การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔) การศาสนสมบัติของวัด 



๘๑ 

 

ความมุงหมายของสาธารณูปการก็เพ่ือบํารุงรักษาวัดและสงเสริมสรางวัดใหเปนที่อํานวยประโยชนแกประชาชนหรือ
สังคมผูเปนเจาอาวาสวัดนั้นใหวัฒนาสถาพรสืบไป การบริหารกิจการคณะสงฆและพระศาสนา ในดานสาธารณูปการของวัดใน
ปจจุบัน แบงได๓ เรื่อง คือการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ การพัฒนาวัด และการดูแลรักษาจัดการ ศาสนสมบัติของ
วัด โดยที่การบริหารงานสาธารณูปการของเจาอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัยควรใหเกิดความสุข (สัปปายะ) ๔ อยาง ดังได
อธิบายไวแลวขางตน 

๖. ดานการสาธารณสงเคราะห 

การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหเปนสาธารณประโยชนของแกหนวยงานหรือของบุคคลหรือคณะ
บุคคล หรือการชวยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเปนสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 

กรมการศาสนา ไดเสนอรายงาน สภาพสังคมไทยดานบทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหประชาชนไวดังนี้ 
๑) ใหที่พักอาศัย ตลอดจนอาหาร เครื่องนุงหม และทุนการศึกษาแกเด็กจากครอบครัวที่ยากจน 

๒) ใหสถานศึกษาของรัฐและทองถิ่นใชที่ดินของวัดเปนที่ตั้งและใชเปนอาคารเรียน 

๓) ใหวัดตั้งและดําเนินการโรงเรียนราษฎรเองตามกฎหมาย โรงเรียนราษฎรเปนโรงเรียนส าหรับนักเรียนยากจน ให
ศึกษาเลาเรียนโดยไมเสียคาเลาเรียน บางแหงจัดเก็บคาเลาเรียนแตในอัตราตางบางวัดจัดใหมีการศึกษาผูใหญสําหรับพระภิกษุ
สามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา 

๔) จัดการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยคณะสงฆเปนผูเสียคาใชจายในการสงพระภิกษุไปชวยสอนศีลธรรม 
จริยธรรม ไปตามโรงเรียนตางๆ มีการสอนรายชั่วโมงตามหลักสูตร หรือไปสอนในรูปแบบการประชุม สัมมนา ใหสถานศึกษา
เปนครั้งคราว ทั้งในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนจัดสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนตามสํานัก
ของสงฆ 

๕) จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กกอนเกณฑ เปนการสงเคราะหดานการศึกษาที่กรมการศาสนารวมกับเจาอาวาสวัดตางๆ จัดขึ้น เพ่ือ
วางรากฐานการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียนในทองถิ่น เปนการปลูกฝงใหเด็กใกลชิดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ใหพระภิกษุสามเณร ผูมีความรู
ความสามารถไดทําคุณประโยชนใหแกทองถิ่นและชุมชนที่อาศัย 

๖) การสงเคราะหดานอื่นๆ ไดแก 
  ๖.๑) บริการดานใหความรูทางศีลธรรมและบําเพ็ญประโยชนแกนักเรียนและประชาชน 

๖.๒) จัดตั้งทุนสงเคราะห และใหความชวยเหลือดานอุปกรณการเรียนแกนักเรียนยากจน 

๖.๓) การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 

๖.๔) จัดตั้งศูนยอบรมสัมมนาอาชีพแกประชาชน 

๗) การสาธารณสงเคราะห ไดแก 
 ๗.๑) สงเคราะหปกต ิ

  ๗.๒) ใหสถานที่ในวัด จัดตั้งกุศลสาธารณสถาน เชน โรงเรียน สุขศาลา ศาลาประชาชน เปนตน 

  ๗.๓) อนุญาตใหทางราชการหรือคณะบุคคลใชอาคารของวัด ลานวัด จัดงานการกุศล งานรื่นเริงตามเทศกาล
ในประเพณีนิยม 

๘) สงเคราะหตามเหตุการณ 
  ๘.๑) อนุญาตใหประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเขาพักพิงในสถานที่ของวัด 

๘.๒) รวบรวมปจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคสงไปใหแกผูประสบสาธารณภัย 

งานสาธารณสงเคราะหจึงเปนงานเกี่ยวกับการสงเคราะหชุมชนและสังคมโดยมีวัดและเจาอาวาส พระภิกษุสามเณรเปน
แกนนํา ไดแก โครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนโครงการสงเคราะหพระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัย
ขาดแคลน วัดเจาอาวาส พระภิกษุเปนผูนําในการพัฒนาชุมชนและสังคม เชน ใหสถานที่เปนที่จัดประชุม อบรมเยาวชนและ



๘๒ 

 

ประชาชนดานอาชีพตางๆ การสรางถนนเขาหมูบาน การออมทรัพยใหสถานที่เปนแหลงประปาหมูบาน การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนการชวยเหลือผูปวยยากไร 
 

วิสัยทัศนของเจาอาวาสในการจัดการสาธารณูปการ ๖ ดาน 

วิสัยทัศนเปนสิ่งที่มุงหวังจะใหมีหรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผูบริหารของหนวยงานตองเปนผูกําหนด  โดยทุกคนใน
หนวยงานมีสวนรวม โดยมุงตอบคําถามวา เราตองการเปนอะไร (What  do  we  want  to  come )  

วิสัยทัศนหมายถึง  เปาหมายที่มีลักษณะกวางๆ   เปนความตองการในอนาคต  โดยมิไดกําหนดวิธีการไวเปนขอความ
ทั่วไป ซึ่งกําหนดทิศทางของภารกิจ เปนความมุงหมายในสถานภาพที่เราจะไปเปน  หรือเราไปอยู  ณ  วันหนึ่งในอนาคตที่
องคกรมุงหมาย  มุงหวังหรือประสงคจะเปน  หรือจะมีในอนาคต  

ความสําคัญของวิสัยทศัน 
๑. ชวยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน 
๒. ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวาจะทําอะไร (What) ทําไม

ตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด (When)  
๓. ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิด

ความหมายในชีวิตการทํางาน  มีการทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ และทุมเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่
ปฏิบัติ 

๔. ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องคกรที่มีคุณภาพ และสังคมที่
เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน   

ลักษณะของวิสัยทัศนที่ด ี

มีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเปนภาพเชิงบวกที่สะทอนถึงความเปนเลิศของโรงเรียนในอนาคต  ซึ่ง
อาจจะกําหนดเวลาไวดวยก็ไดตองทาทายความสามารถของสมาชิกทุกคนคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญมีความสอดคลองกับ
แนวโนมในอนาคต 

กระบวนการสรางวิสัยทัศน 
๑. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและใหเห็นความสําคัญและความจําเปน

ในการสรางวิสัยทัศนในองคการรวมถึงการมีเจตคติท่ีดีของสมาชิกท่ีมีตอองคกร 
๒. ขั้นดําเนินการสรางวิสัยทัศน มีข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑  รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน วัตถุประสงค ภารกิจหนวยงาน ความคาดหวังและ
ความตองการของสมาชิก ผูรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

๒.๒  วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารเขาใจและตระหนักในสถานภาพปจจุบัน และ
ศักยภาพของหนวยงาน 

๒.๓  กลุมผูบริหารเสนอมุมมองแหงอนาคต เปนลักษณะของการสรางฝนของผูบริหารแตละคน (Create 
Individuals Dream) จะไดมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 

๒.๔  นํามุมมองของผูบริหารแตละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams) เพ่ือให
มุมมองของแตละคนมาเชื่อมโยงกัน แลวเรียงลําดับความสําคัญ 

๒.๕  คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหนวยงานที่เปนความฝนของทุกคน 
๒.๖  ขัดเกลาสํานวนใหสื่อความหมายชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย สรางพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองคประกอบ

ของวิสัยทัศน 



๘๓ 

 

๓. ขั้นนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ เมื่อกําหนดวิสัยทัศนตามขั้นตอนการสรางวิสัยทัศนแลวจะไดวิสัยทัศนของหนวยงาน และ
เมื่อคณะกรรมการบริหารแลวควรสื่อสารใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบและเขาใจตรงกัน กําหนดแผนงานและโครงกา รให
สอดคลองกับวิสัยทัศน และนําแผน/โครงการไปปฏิบัติ 

๔. ขั้นประเมินวิสัยทัศน การประเมินวิสัยทัศนทําใหทราบวา วิสัยทัศนนั้น มีพลังและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการวามีความกาวหนาที่มุงไปสูวิสัยทัศนเพียงใด ควรปรับปรุ งแกไขการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนอยางไร    

ดังนั้น เจาอาวาสจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) คือ เปาหมายของการพัฒนาวัดในชวงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว โดย
ปกติวิสัยทัศนที่ดีจะประกอบดวยเปาหมายระยะยาว (Stretch goal)  ชวงเวลา (Time horizon) ในการพัฒนาวัด ชวงเวลาที่
เปาหมายตามวิสัยทัศนบรรลุผลสําเร็จเพราะวิสัยทัศนชวยกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร สื่อสารใหบุคลากรรับทราบ  
ชวยกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุงมั่นปฏิบัติสื่อสารใหวัดและบุคคลทั้งหลายภายนอกทราบถึงบทบาทและ
สวนรวมในการผลักดันใหวัดบรรลุเปาหมายเจาอาวาสจึงตองมีวิสัยทัศนในการพัฒนาวัดตามแนวทั่วไป(VETS) ๖ ดาน ดังนี้ 

๑) ดานการปกครอง เจาอาวาสจะตองมีเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดนโยบาย มีรูปแบบ วิธีการทํางานที่
แนนอน ชัดเจน มีการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงานกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความรวมมือกันระหวาง
องคกร มีการกําหนดแผนในอนาคตเปนระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือกําหนดทิศทางในการทํางาน (V=Vision) มีความรู ความสามารถ
ในพระธรรมวินัยและวิชาการตางๆ ที่เหมาะสม (E=Education) มีการอบรม การฝกฝน ในการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการ โดยจัดเปนโครงการอบรม หรือหลักสูตรตางๆ (T=Training) และจะตองรูจักที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให
เหมาะสมโดยการศึกษา แลกเปลี่ยน ดูงานนอกสถานที่บาง (S=Study Tour) 

๒) ดานการศาสนศึกษา เจาอาวาสจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนรูจักการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูใตบังคับบัญชาใหเกิด
ศรัทธาในการรวมกิจกรรมนั้นควรวางนโยบายในดานการศาสนศึกษาในภายหนา โดยยึด 3 กลุม คือ ผูเรียนสํานักเรียน และ
ผูจัดการศึกษา ควรมีการกําหนดแผนในอนาคตดานการบริหารศาสนศึกษา โดยมุงเนนทางดานการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมใหมาก (V=Vision) ควรมีการสงเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยอยางตอเนื่อง (E=Education)และตองสรางแรงจูงใจใน
การศึกษา จัดใหมีการอบรมใหความรูแกพระสังฆาธิการโดยเริ่มตนใหมีหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเปดโอกาสใหพระสังฆาธิ
การไดพัฒนาตนเอง (T=Training) และเพ่ิมศักยภาพมากขึ้นแกพระสังฆาธิการโดยการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมตางๆ เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอย และการดูงานในการบริหารศาสนศึกษาอ่ืนๆ (S=Study Tour) 

๓) ดานการศาสนสงเคราะห เจาอาวาสจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ใหการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะหอยูเสมอ มีการ
วางแผนในการทํางาน รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ มีรูปแบบการดําเนินงาน 
(V=Vision) ทั้งนี้ตองมีความรูคูความสามารถ ถาไมมีความสามารถ ก็ตองมีทีมงาน มีบุคลากรในการชวยงานพระศาสนา เจา
คณะภาค เจาคณะจังหวัดตางๆ ที่จะกระตุนใหมีการปฏิบัติดานศึกษาสงเคราะหอยูตลอดเวลา(E=Education) ยังตองมีการ
ฝกอบรมอยูเสมอที่จะลงภาคปฏิบัติและตองรายงานใหผูบังคับบัญชาอยูเสมอ (T=Training) นอกจากนี้ควรมีกําหนดแผนหรือ
นโยบายการพัฒนาพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในอนาคต โดยพระสังฆาธิการตองเริ่มจากตนเองกอน ที่จะพัฒนาคน
อ่ืน (S=Study Tour) 

๔) ดานการเผยแผ เจาอาวาสจะตองสงเสริมใหมีวิสัยทัศนอุดมการณ มีเปาหมายในการทําหนาที่นักเผยแผที่ชัดเจน มี
ความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน (V=Vision) ตองมีความรูความสามารถและเขาใจในหลักการเผยแผ แลวนําไป
ปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดี รวมถึงจะตองมีเรียนรูในเรื่องเทคนิควิธีการ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา (E=Education) พระสังฆาธิ
การจะตองฝกอบรมใหสามารถเทศนไดและเทศนเปน ควรมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
ในปกครอง ซึ่งถาเปนไปไดควรประชุมรวมกันเพ่ือสนับสนุนใหพระสังฆาธิการเขาใจในเปาหมายของการเผยแผพระพุทธศาสนา 
การศึกษาพระสงฆควรมีการประยุกตใชพัฒนาที่มุงเนนในเรื่องแกนของพระพุทธศาสนามากขึ้น (T=Training) ดังนั้น ในเรื่อง
การเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ควรเปนพระธรรมจาริกหรือพระธรรมฑูตที่มีการเยี่ยมเยียนประชาชน (S=Study Tour) 
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๕) ดานการสาธารณูปการ การสรางสาธารณูปการขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของเจาอาวาส ซึ่งวัตถุประสงคจะขึ้นอยูโครงสรางของวัด 
ดังนั้น ควรจัดแบงสาธารณูปการใหชัดเจน (V=Vision) สงเสริมพระสังฆาธิการที่มีความรูเรื่องสาธารณูปการแลวมาถายทอดวิชาความรูใน
การกอสรางตางๆ (E=Education) ในการอบรมใหพระสังฆาธิการใหม หรือพระสังฆาธิการที่มีความสนใจไดรับรูเรื่องเกี่ยวกับสาธารณู
ปการที่ถูกตองและเหมาะสม ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรในการเรียนรูเรื่องศิลปกรรม 
ประติมากรรมสถาปตยกรรม จิตรกรรม หรือศิลปะตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสรางวัด เพ่ือใหพระสังฆาธิการไดมีโอกาสในการศึกษา 
(T=Training) และควรมีการใหความสําคัญกับการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัดโดยเจาอาวาสตองรูจักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการ 
หากพระสังฆาธิการไมมีความรูในเรื่องการกอสรางก็ใหปรึกษาทางหนวยงานราชการที่มีความรูในดานนั้น (S=Study Tour) 

๖) ดานการสาธารณสงเคราะห เจาอาวาสหรือพระสังฆาธิการที่ถือวาเปนผูนําองคกรคณะสงฆไทยในระดับตางๆ 
สามารถนําการมีวิสัยทัศนและการสรางแรงบันดาลใจและนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตางๆ ไปประยุกตใชกับตนเองใน
ดานการสาธารณสงเคราะห (V=Vision) พระสังฆาธิการจะตองมีความรูความสามารถเสียกอน(E=Education) คือ จะตองอบรม
การเปนผูชวยเหลือสังคมหรือการเปนนักสังคมสงเคราะหควรมีการรางหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห เพ่ือใหพระสังฆาธิ
การมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห (T=Training) และควรมีการไปศึกษาดูงานการดําเนินการบริหารกิจการ
คณะสงฆดานการสาธารณสงเคราะห ในวัดที่มีความโดดเดนทางดานการชวยเหลือสังคม รวมถึงองคกรภาครัฐ และเอกชน 
(S=Study Tour) 
 

คุณธรรมและจริยธรรมของเจาอาวาสในการจัดการสาธารณูปการ ๖ ดาน ไดแก 
 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 

คําวา”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เปนคําที่คนสวนใหญจะกลาวควบคูกันเสมอ จนทําใหเขาใจผิดไดวา คําทั้งสองคํามี
ความหมายอยางเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แทที่จริงแลวคําวา “คุณธรรม” กับคําวา”จริยธรรม” เปนคําแยกออกได 
๒ คํา และมีความหมายแตกตางกันคําวา “ คุณ” แปลวา ความดี เปนคําที่มีความหมายเปนทางนามธรรม สวนคําวา “จริย” 

แปลวา ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเปนคําที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังนั้น จึงควรที่ผูบริ หารจะตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายของคําสองคํานี้ใหถองแทกอน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ใหความหมายวา” คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี”  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ยุตโต ) ไดกลาววาคุณธรรมเปนภาพของจิตใจกลาวคือคุณสมบัติที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม ใหเปน

จิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เชน  
เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เปนมิตร อยากใหผูอ่ืนมีความสุข  
กรุณา คือ ความสงสารอยากชวยเหลือผูอื่นมีความสุข  
มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพรอมที่จะสงเสริมสนับสนุนผูที่ประสบความสําเร็จใหมีความสุขหรือกาวหนาในการทําสิ่งที่ดี

งาม  
อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเปนกลาง เพ่ือรักษาธรรมเมื่อผูอ่ืนควรจะตองรับผิดชอบตอการกระทําของเขาตามเหตุ

และผล  
จาคะ คือ ความมีน้ําใจเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว  
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต) กลาววา คุณธรรม จริยธรรม คือคุณสมบัติที่ดีของจิตใจ ถาปลูกฝงเรื่องคุณธรรมไดจะ

เปนพ้ืนฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้เปนเรื่องพฤติกรรมในการที่จะพัฒนาตองตีความออกไปวา พฤติกรรมเหลานี้มีพ้ืนฐานจาก
คุณธรรมขอใด เชน เบญจศีลเปนจริยธรรม เบญจธรรมเปนคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถามีความเมตตากรุณาจะมีฐานของศีลขอที่ ๑ 
เปนตน  

ดังนั้น คุณธรรม คือ มโนสํานึกแหงความประพฤติปฏิบัติจนใหเปนคนดีเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม 
จริยธรรมคือหลักแหงความประพฤติดีงามสําหรับทุกคนในสังคม ถาเปนขอปฏิบัติทั่วไป เรียกวาจริยธรรม ถาเปนขอควร
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ประพฤติที่มีศาสนาเขามาเกี่ยวของเรียกวา ศีลธรรม แตทั้งนี้มิไดหมายความวา จริยธรรมอิงอยูกับหลักคําสอนทางศาสนาเพียง
อยางเดียว แทท่ีจริงนั้นยังหยั่งรากอยูบนขนบธรรมเนียมประเพณีดวย 

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  
คุณธรรมจริยธรรมนับวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไมมีคุณธรรมจริยธรรม

เปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกวานั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
สวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย  

คุณธรรม จริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความและความเจริญกาวหนามาสูสังคมนั้นๆ 
เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ยอมสูงสง มีความสะอาด และสวางในจิตใจ จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความ
เดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอ่ืน เปนบุคคลมีคุณคามีประโยชน และสรางสรรคคุณงามความดี อันเปนประโยชน
ตอบานเมืองตอไป  

คุณธรรมจริยธรรมเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน เพ่ือใหคนมีปญญา มีความรูมีคุณธรรมและมีทักษะในการ
แกปญหาชีวิต สามารถใชความรูและแกปญหาได สรางสรรคได ปฏิบัติตอเทคโนโลยีอยางถูกตอง รูอะไรดี อะไรชั่ว มีทัศนคติ
ในทางท่ีเหมาะสม ทั้งหมดนี้เปนคุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตองยึดหลักสําคัญคือ “ใหความรูคูคุณธรรม จริยธรรม
“ สังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมท่ีเปนทั้งคนเกงและคนดี  

ดังนั้นเจาอาวาสจึงตองมีความเขาใจและสามารถนําเอาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปรับประยุกตใชใหเขากับการจัดการ
สาธารณูปการทั้ง ๖ ดาน ดังนี้ 

๑) ดานการปกครอง เจาอาวาสควรยึดหลักพรหมวิหาร ๔ ไดแก ๑) ความเมตตา มีการตรวจตราดูแล ใฝใจในงานของ
ตนเสมอการศึกษางานที่กําลังกระทําอยูนั้นใหชัดเจนแจมแจง โดยจะตองมีแผนการพัฒนาคนและพัฒนางานอยางจริงจัง ๒) 
ความกรุณา ควรใหคําปรึกษาและชวยเหลือและควรใชหลักในการแกปญหาอยางรวดเร็ว ๓) ความมุทิตา มีการสงเสริมทั้งดาน
การเงินใหรางวัลในดานความดี ความชอบ อยางชัดเจนโดยมีการสํารวจผลงานดานการปกครอง กอนใหยศตําแหนง ใหความดี 
๔) ความอุเบกขา ควรมีการปกครองตามลําดับขั้นตอน เพ่ือทําใหเกิดความโปรงใสและความเปนระเบียบเรียบรอยแกหมูคณะ 

๒) ดานการศาสนศึกษา เจาอาวาสจะตองยึดหลักสิกขา ๓ หรือไตรสิกขา ไดแก ๑) อธิศีลสิกขา จะตองใหความสําคัญกับ
การศึกษาวาเปนการพัฒนาพระภิกษุและสามเณร ใหมีความรูอยางแตกฉาน รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆในทุกดาน ๒) อธิ
จิตสิกขา ควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ตองมีแรงจูงใจ มีแรงกระตุนในการศึกษา ๓) อธิปญญา
สิกขา จะตองมีการการหมั่นตรวจตราดูแล ใฝใจในงานของตนเสมอ 

๓) ดานการศึกษาสงเคราะห เจาอาวาสจะตองยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ไดแก ๑) ทาน เปนการใหมีความรู เพ่ือใหมีโอกาสในการ
พัฒนาสถานที่อยู การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติตอไป ๒) ปยวาจา เปนอบรม ตรวจตราดูแล ใฝใจในงานของตนเสมอ
การศึกษางานที่กําลังกระทําอยูนั้นใหชัดเจนแจมแจง ๓) อัตถจริยา จะตองพัฒนาใหวัดเปนศูนยกลางของการเรียนรูธรรมะและวิชาการ
ตางๆ ๔) สมานัตตา ควรมีพิจารณาเหตุผลและกระบวนการทํางาน ตรวจสอบการศึกษาสงเคราะหอยูเสมอ เพ่ือใหการบริหารกิจการ
คณะสงฆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔) ดานการเผยแผ เจาอาวาสจะตองยึดหลักภาวนา ๔ ไดแก๑) กายภาวนา คือจะตองรูเทคนิควิธีการพัฒนาทางดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทําใหวัดเปนศูนยในการเผยแผ ทําใหประชาชนไดรับความรูและเขาในหลักธรรมคําสั่งสอน ๒) สีลภาวนาหมั่นตรวจตรา
ดูแล ใฝใจในงานของตนเสมอ การศึกษางานที่กําลังกระทําอยูนั้นใหชัดเจน แจมแจง โดยมีหลักปฏิบัติ มีศีลาจารวัตรงดงาม ดวยการ
สํารวมกาย วาจาใหเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสศรัทธา ๓) จิตภาวนา ตองมีการเรียนรูมีการศึกษากอนที่จะเผยแผ รวมถึงจะตองปฏิบัติตน
ตามคําสอนของพระพุทธเจาไดอยางถองแท อบรมสั่งสอนประชาชนใหเปนคนดี ควรมีการดําเนินการจัดตั้งศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา 
เพ่ือที่จะไดทํางานอยางมีเอกภาพ พระสังฆาธิการจะตองมีปญญาภาวนา รูหลักวิธีการพัฒนาทางดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนผู
ชํานาญในหนาที่การงาน ควรมีการประยุกตนําเอาสื่อเทคโนโลยีเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมากยิ่งขึ้น 
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๕) ดานการสาธารณูปการ เจาอาวาสจะตองยึดหลักอิทธิบาท ๔ ไดแก ๑) ฉันทะ ควรมีใจรักที่จะมุงเนนการพัฒนาวัด
ของตนใหเจริญกาวหนาขึ้นไป มีการสรางสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดที่จําเปน รวมถึงการซอมแซม บูรณปฏิสังขรณ ๒) มีวิริยะ 
ควรกําหนดเปนนโยบายของวัดในการสรางสาธารณูปการ โดยคํานึงถึงวาลักษณะของวัดเปนอยางไร ๓) จิตตะ จดจอตอการ
สาธารณูปการ ที่จะตองศึกษาศิลปกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม เพ่ือใหรูจักอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไมควรทําลาย
เพ่ือสรางของใหม ๔) วิมังสา ควรมีพิจารณาเหตุผลและกระบวนการทํางาน ตรวจสอบอยูเสมอ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๖) ดานสาธารณสงเคราะห เจาอาวาสจะตองยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ ไดแก ๑) ธัมมัญุตา ควรมีพิจารณาเหตุผลและ
กระบวนการทํางาน ตรวจสอบการปกครองอยูเสมอ ๒) อัตถัญุตาควรจัดใหมีโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาวัด พระภิกษุ สามเณร
และประชาชนทั่วไป ๓) อัตตัุตา ควรมีการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานการสาธารณสงเคราะหอยูเสมอ มี
การทุมเทงานการสาธารณสงเคราะหอยางตอเนื่อง ๔) มัตตัญุตา จะตองพิจารณาดูความตองการของประชาชนเปนหลักเพ่ือ
ไมเกิดการชวยเหลืออยางฟุมเฟอย ๕) กาลัญุตา สงเสริมสนับสนุนใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตาม
ประเพณีนิยม และควรมีกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ๖) ปริสัญญาตา จะตองพยายามชวยเหลือและแกไข โดยเริ่มจากประชาชน
หรือชุมชนขางๆ วัดเสียกอน และถาพอมีศักยภาพก็พยายามขยายวงกวางออกไป เพ่ือที่จะทําใหเปนผู ที่พัฒนาดานสาธารณ
สงเคราะหไดถูกตองและเหมาะสม ๗) ปุคคัญุตา ตองมุงเนนใหประชาชนมีงานทํา มีที่ทํามาหากินเปนอันดับแรกในการ
ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสงเคราะห แตทั้งนี้จะตองศึกษาและสอบถามความตองการของประชาชนเสียกอน เพ่ือจะแกไข
ปญหาไดตรงประเด็นตรงความตองการของประชาชน 
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บทคัดยอ 

กรรมฐานเปนงานพัฒนาจิตใหเขาถึงความสงบและใหเกิดปญญา เปนศาสตรและศิลปแหงการดําเนินชีวิตและเปน
ธุระสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนผลมาจากการที่มนุษยประสบกับปญหาติดขัดตางๆ ในการดําเนินชีวิตจนเกิด
ความเครียดความคับแคนใจ วุนวายใจเปนทุกขจึงตองดิ้นรนแสวงหาวิธีแกปญหาดังกลาว กรรมฐานจึงเปนวิถีทางออกจากทุกข
ที่ดีที่สุดเทาทีมนุษยคนพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนานจากสมัยกอนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

การเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณของวิปสสนากรรมฐานไดแก วิปสสนาภูมิ
ทั้ง ๖ ประการนั้นยนยอลงเหลือแก รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เชน เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแลว สีเปนรูป เห็นเปนนาม ถาเห็นรูปดีชอบใจเปนโลภะ เห็นรูปไมดีไมชอบใจเปนโทสะ เห็นแลวเฉยๆ ไมมี
สติกําหนดรูเปนโมหะ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวคิดในการสอนตามหลักสติปฏฐาน ๔ แกเยาวชน เพ่ืออบรมใหเยาวชนมี
จิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
คําสําคัญ : การสอนสติปฏฐาน ๔ สําหรับเยาวชน 
 
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. 
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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 
 
 
 
บทนํา 

ในสภาพสังคมปจจุบันนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัตถุ ในทัศนะของคนสวนใหญคิดวาชาติที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางวัตถุมากคือชาติที่มีความเจริญรุงเรือง ซึ่งทําใหแตละ
ประเทศแขงขันกันพัฒนาทางวัตถุจนลืมการพัฒนาทางจิตใจควบคูกันไป ซึ่งทําใหเกิดผลตามมาคือการแกงแยง ความสับสน
วุนวาย การเอารัดเอาเปรียบ การตอสู การทําสงครามและความไมสงบสุขในสั งคม โดยในอดีตที่ผานมาเขาใจวา การพัฒนา
ทางดานจิตใจเปนหนาที่ของสถาบันศาสนาแตเพียงฝายเดียวในการเยียวยาใหกับสังคม สถาบันศาสนาจึงไมไดรับการสนับสนุน
จากฝายอาณาจักรเทาที่ควร การทําหนาที่ใชศีลธรรมเยียวยาสังคมจึงไมประสบผลสําเร็จ เพราะตานกระแสคานิยมโลกปจจุบัน
ไมไหวและคนสวนใหญตั้งหนาแสวงหาและกอบโกยผลประโยชนใสตน เพ่ือใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการทําใหปญหาการกอ
อาชญากรรมมีสถิติเพ่ิมมากข้ึนทุกป มุงแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนทาสเงินตรา เกิดปญหายาเสพยติดและอบายมุข๑ 

ในประเทศไทยประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา แตยังไมเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
เปนเพียงชาวพุทธเชิงพิธีกรรม ใหทานและสรางศาสนวัตถุ ไมไดศึกษาหลักธรรมในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งไมศึกษา
หลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอันเปนหนทางดําเนินไปสูความหลุดพนซึ่งแกนแทของพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกวา๒“หัวใจ
ของพระพุทธศาสนา” นั้นมีอยู ๓ ประการดวยกัน คือ การไมทําบาปทั้งปวง การทํากุศลใหถึงพรอม และการชําระจิตของตนให
ผองแผวบริสุทธิ์ ซึ่งเราชาวพุทธจะยึดถือปฏิบัติและอบรมลูกหลานสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน เรื่องของการไมทําบาปและการ
สรางกุศลนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ทําไดงายกวาการฝกจิตหรือการชําระจิต แตการไมกระทําบาป และการสรางกุศล ก็ถือวาเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญของการฝกจิต สวนการชําระจิตหรือการฝกจิตนั้น ถือวาเปนมหากุศล หากผูใดไดประพฤติปฏิบัติ ถือวาเปนบุญที่
ยิ่งใหญเพราะเปนการ ยังประโยชนใหเกิดข้ึนทั้งแกตน สังคมและที่สุดคือ พระพุทธศาสนา 

สําหรับการฝกจิตนั้น เราเรียกอีกอยางหนึ่งวาการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่ง 
ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู ๒ แบบดวยกัน คือ สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน  
สมถะ หมายถึง ธรรมอันเปนเครื่องสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตใหสงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝกจิตใหสงบเปน

สมาธิ๑สมถะกรรมฐานเปนการฝกอบรมจิตเพ่ือใหจิต แนบแนนอยูในอารมณเดียว ผูปฏิบัติจะมีความสุขสงบขณะปฏิบัติ เพ่ือ
ไมใหอารมณโลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นได จึงกลาวกันวาเปรียบเสมือนกอนหินที่ทับหญาไวหญางอกไมได แตเมื่อยกหินออกหญาก็
จะงอกตามเดิมและอาจงามกวาเดิมอีก เพราะรากอาจหยั่งลึก ลงกวาเกา ดวยไมเห็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงและการยึด
อยูในอารมณเดียวอาจเกิดอุปาทานไดงาย  

สวนวิปสสนา หมายถึง ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริงของ สภาวธรรม ; ปญญาที่เห็นไตรลักษณอันให
ถอนความหลงผิด รูผิดในสังขารเสียได, การฝกอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนของมัน
                                         

๑เขมานันท เขมานนฺโท เขียน , สุจิตรา รณรื่น แปล , สันติภาพทางเลือกเดียวและศีลหา (ปญจศีล) พุทธวิธีสูโลกสันติ , 
(กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, ๒๕๓๙), หนา ๘. 

๒นางกัลยลักษณ อยูเย็น, ศึกษาทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานณ วัดเขาพุทธโคดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑ – ๒. 



๙๐ 

 
เองซึ่งเปนการฝกอบรมจิตใหเกิดสติสัมปชัญญะ ความรูสึกตัวทั่วพรอมทุกขณะจิตทําใหเห็นลักษณะอาการเห็นสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิต รูสึกตื่นตัวตื่นใจทุกขณะ เห็นแมความคิดที่คอยปรุงแตงจิต รูแจงตามความเปนจริง เห็นสามัญ
ลักษณะแหงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทําใหเกิดปญญาและลวงพนทุกขไปได เปรียบเสมือนการถอนรากถอนโคนของตนหญาไมให
มีโอกาสงอกกลับขึ้นมาใหมไดอีก การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับเยาวชนคนหนุมสาว ซึ่งเปนชวงวัยที่รางกายและจิตใจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหเกิดปญหามากมาย ในสังคม เชน 
ปญหาเยาวชนกับยาเสพติด ปญหาการไมเอาใจใสในการศึกษาเลาเรียน ปญหาการไมเคารพเชื่อฟงพอแมครูอาจารย ปญหา
ความกาวราว ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ปญหาการขายบริการทางเพศ ปญหาการยกพวกตีกัน ปญหาการติด
อบายมุข ปญหาการจี้ปลน ปญหาการทํารายรางกายกัน หรือฆากัน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน๓ 

วิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน 

กรรมฐานเปนงานพัฒนาจิตใหเขาถึงความสงบและใหเกิดปญญา เปนศาสตรและศิลปแหงการดําเนินชีวิตและเปน
ธุระสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนผลมาจากการที่มนุษยประสบกับปญหาติดขัดตางๆ ในการดําเนินชีวิตจนเกิด
ความเครียดความคับแคนใจ วุนวายใจเปนทุกขจึงตองดิ้นรนแสวงหาวิธีแกปญหาดังกลาว กรรมฐานจึงเปนวิถีทางออกจากทุกข
ที่ดีที่สุดเทาทีมนุษยคนพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนานจากสมัยกอนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

๑) กรรมฐานสมัยกอนพุทธกาล 

การปฏิบัติกรรมฐานสมัยกอนพุทธกาลมีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาจํานวนมากซ่ึงไดกลาวถึงฤาษีดาบสผู
บําเพ็ญพรตอยูในปาหิมพานตบรรลุฌานสมาบัติไดอภิญญา ๕ แสดงฤทธิ์ปาฎิหาริยตางๆ ได การบรรลุฌานสมาบัติ การได
อภิญญาของพวกฤาษีดาบสดังกลาวนั้นจัดเปนผลของการเจริญสมถกรรมฐานโดยตรงซึ่งแสดงวา สมถกรรมฐานไดมีการปฏิบัติ
กันมาชานานแลว แมในสมัยที่เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาแสวงหาโมกขธรรมอยูนั้น ก็ปรากฏวาไดเดินทางไปปฏิบัติโยคะ
ในสํานักของอารฬารดาบสและอุททกดาบสจนไดบรรลุถึงสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แตทรงพิจารณาเห็นวาอรูป
ฌานไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนายเพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับสนิท เพ่ือสงบระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน (แต)
เปนไปเพียงเพ่ือใหอุบัติในแนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น๔ จึงทรงปลีกพระองคออกแสวงหาหนทางสิ้นทุกขตอไป 

จะเห็นไดวาการฝกอบรมพัฒนาจิตที่เรียกวากรรมฐานนั้น ไดมีมาแลวกอนสมัยพุทธกาลซึ่งโดยมากจะเปนสมถกร
รมฐานเพียงอยางเดียวไมมีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน แตถึงจะเปนเพียงสมถกรรมฐานก็ไมไดหมายความวา การเจริญสมถกร
รมฐานไมเปนประโยชนเกื้อกูลตอการบรรลุพระนิพพาน แทจริงการเจริญสมถกรรมฐานเปนประโยชนเกื้อกูลตอการบรรลุพระ
นิพพานอยางยิ่งไมถือวาออกนอกทางพระนิพพานแตอยางใด ในขอนี้พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงความเห็นอยาง
นาสนใจไววา การไดฌานสมาบัติเปนการอยูครึ่งทางนิพพานเพราะไดสิกขา ๒ ขอ คือศีลกับสมาธิ แตยังขาดปญญา สิ่งที่อาฬา
รดาบสและอุททกดาบสสอนเรียกวาโยคะซึ่งเปนวิธีการเจริญสมาธิภาวนานั่นเอง ผลของโยคะเทากับหรือเปนอันเดียวกันกับผล
ของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เปนการยืนยันวาสมถกรรมฐานมีอยูแลวในศาสนาอ่ืนสมัยพระพุทธเจา แตสมถกรรม
ฐานอยางเดียวไมทําใหถึงนิพพาน ภายหลังพระพุทธองคทรงใชสมาธิที่ไดจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเปนบาทแหงการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานจึงไดปญญาตรัสรู ดังนั้นวิปสสนากรรมฐานจึงเปนคําสอนพิเศาท่ีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้น 

๒) กรรมฐานสมัยพุทธกาล 

                                         

๓ประมวล รุจนเสรี, การชวยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๐), (อัดสําเนา) 
๔ม.ม.(ไทย) ๑๓/๓๒๘/๓๕๘. 



๙๑ 

 

การปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาล เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาทรงไปศึกษาลัทธิของเจาสํานักตางๆ ที่มี
ชื่อเสียงในสมัยนั้นทรงแสวงหาหนทางดับทุกขโดยวิธีการลองผิดลองถูกมาหลากหลายวิธีโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติแบบสมถกรรมฐาน
และวิธีทรมานตัวเอง ที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค ซึ่งคนในสมัยนั้นเชื่อวาเปยวิธีการปฏิบัติใหเขาถึงความดับทุกขไดจริง ในที่สุด
พระองคทรงสรุปผลไดวาวิธีการเหลานั้น ไมใชทางพนทุกขไดแทจริง จึงทรงหันมาเลือกวิธีการบําเพ็ญเพียงทางจิตดวยการเจริญ
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 

ในเรื่องนี้พระพุทธองคไดตรัสเลาถึงการตัดสินพระทัยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเปนทางแหงการตรัสรูวา ราช
กุมาร ความระลึกนี้ไดเกิดแกเราวา เราจําไดอยู เมื่องานแรกนาแหงเจาศากยะผูเปนพระราชบิดา เรานั่งใตรมไมหวาอันเยือกเย็น
มีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหาย บรรลุปฐมฌานมีวิตก วิจาร ปติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู นั่นแหละนาจะเปนทางแหง
การตรัสรู เราไดมีความรูสึกสํานึกวา นั่นแหละคือทางแหงการตรัสรู๕ จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงบรรลุถึงผลขั้นสูงสุดจน
สามารถทําลายกิเลสไดหมดสิ้นก็ดวยทรงยึดเอาการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เปนอุบายในการพัฒนาจิตโดย
นําเอาสมถกรรมฐานมาสรางพ้ืนฐานที่มั่นคงใหแกจิตใจกอนแลวเพ่ิมเติมตอยอดดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

วิปสสนากรรมฐานจึงถือวาเปนเอกลักษณสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคทรงคนพบ แลวนํามาเผยแผสั่ง
สอนพุทธบริษัทมีปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้นความจริงการปฏิบัติกรรมฐานในสมัยพุทธกาลปรากฏวามีแพรหลาย
มากมายจะเห็นไดจากคัมภีรพระไตรปฎกที่ไดบันทึกเรื่องราวและคําสอนที่พระพุทธองคทรงสอนกรรมฐานไว เชน มหาสติปฏ
ฐานสูตร๖ 

๓) กรรมฐานสมัยหลังพุทธปรินิพพาน 

การปฏิบัตกรรมฐานสมัยหลังพุทธปรินิพพาน หลักจากที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว เหลา
สาวกมีความแตกแยกกันทางความคิดมากขึ้น แตในสวนที่เปนการพัฒนาจิตเหลาสาวกก็คงยึดถือการปฏิบัติสมถกรรมฐานและ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสูตร อานาปานสติสูตร และสมถวิธีที่พระพุทธองคทรงสอนไวจนถึงยุคพุทธศตวรรษที่ ๓ 
พระเจาอโศกมหาราชปกครองชมพูทวีป ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงชําระมลทินในพระพุทธศาสนาใหสะอาด
หมดจดทรงถวายความอุปถัมภคณะสงฆในการทําสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัยใหเปนหมวดหมูแลว ไดนัดสงพระธรรมทูตไป
เผยแผยังดินแดนตางๆ ในชมพูทวีป เปนเหตุใหพระพุทธศาสนาแผขยายออกไปในวงกวางมากข้ึน 

ในสวนของการปฏิบัติกรรมฐานยุคนี้ปรากฏวามีพระเถระผูทรงคุณสมบัติทั้งทางดานปริยัติ และดานการปฏิบัติ
หลายรูป เชน พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ พระมหินทเถระ และคณะพระเถระที่ไปเปนธรรมทูตเผยแผในดินแดนตางๆ นั้นลวน
เปนพระอรหันตขีณาสพทั้งสิ้นเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความเจริญของการปฏิบัติกรรมฐาน โดยเฉพาะวิปสสนากรรมฐานในยุค
นี้ในบรรดาคณะพระเถระเหลานั้น คณะพระโสณะและพระอุตตระที่นําพระพุทธศาสนามาเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมิ นับไดวา
เปนผูวางรากฐานทางพระพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้รวมถึงไดนําแนวการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่เชื่อวาไดรับถายทอดจาก
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาเผยแผในภูมิภาคนี้ และมีผูรักษาสืบตอแนวการปฏิบัตินี้มาจนถึงปจจุบัน๗ 

การสอนหรือการปฏิบัติกรรมฐานตางๆในประเทศไทย 

                                         

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. ในพระสูตรทั้งสองแหงพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯเรียกช่ือวามหาสติปฎฐานสูตรเหมือนกันและมีเนื้อหาอยางเดียวกัน สวนที่ปรากฏใน
พระอภิธรรมปฎกเรียกช่ือวาสติปฏฐานวิภังค. 

๗คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓), 
หนา ๒- ๘. 



๙๒ 

 

แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในประเทศไทยปจจุบันมีรูปแบบแนวการปฏิบัติที่หลากหลายตามแนวทางที่คณาจารย
ไดคิดคนพัฒนาขึ้นใหเหมาะกับจริตนิสัยของตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทําจิตใหสงบระงับและเพ่ือใหเกิดปญญารูเทาทันตาม
ความเปนจริง ดังนั้น รูปแบบวิธีการปฏิบัติอาจดูตางกันแตถาเปนไปเพ่ือเขาถึงจุดมุงหมายอันเดียวกันคือความสงบระงับใจและ
ใหเกิดสติปญญาแลว ก็ถือวาไมออกนอกจากจุดมุงหมายของการปฏิบัติกรรมฐานทางพระพุทธศาสนา ในที่นี้จะขอยกรูปแบบ
แนวการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเปนที่คุนเคยรูจักกันในปจจุบันมาสัก ๕ สายหลักโดยยอ คือ 

๑)กรรมฐานสายบริกรรมภาวนาพุทโธ 

กรรมฐานสายบริกรรมภาวนาพุทโธ มีปรากฏในประเทศไทยเปนเวลานาน ซึ่งพระอาจารยสําคัญผูที่ใหกําเนิดการ
ปฏิบัติแนวนี้เปนที่รูกันอยางแพรหลาย คือพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ทานบวชเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๖ ไดเรียนกรรมฐานเบื้องตนจาก
พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล โดยมีบทบริกรรมภาวนาวาพุทโธ ซึ่งถูกกับจริตทานเปนนักปฏิบัติที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยวเที่ยวจาริก
ปฏิบัติธรรมและเผยแผธรรมในสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่เปนปาเขาลําเนาไพรจนมีลูกศิษยผูมีชื่อเสียงดานการปฏิบัติ
กรรมฐานมากมาย การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวพระอาจารยมั่น นอกจากจะนําบทวาพุทโธมาบริกรรมใหเกิดสมาธิแลว ยังไดนํา
การบริกรรมพุทโธไปประยุกตใชกับอานาปานสติกรรมฐานดวย กลาวคือ เวลาหายในเขาบริกรรมวา พุท เวลาหายใจออก
บริกรรมวา โธ คําวา พุทโธ เปนพระนามของพระพุทธเจาซึ่งแปลวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน การใชคําวาพุทโธมาบริกรรมขณะ
หายใจเขาออกเปนกุศโลบายในการรวมจิตเปนหนึ่งเดียวไดงายซึ่งเปนการเจริญสมถกรรมฐานกอนแลวคอยพัฒนาไปสูวิปสสนา
กรรมฐานในภายหลัง 

๒) กรรมฐานสาย พอง – ยุบ 

กรรมฐานสายนี้มีศูนยกลางอยูที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๕ ทาพระจันทรกรุงเทพมหานคร การสอน
กรรมฐานสายนี้เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๖ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้โดยมีพระธรรมธีรราชมหา
มุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)เปนพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ ซึ่งทานไดชื่อวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผแนวการ
ปฏิบัติกรรมฐานวิธีนี้ แนวการปฏิบัติของกรรมฐานแบบพอง – ยุบ เกิดขึ้นจากความดําริของสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ
มหาเถระ) สมัยที่ทานเปนพระอาจารยสอนพระพุทธศาสนาประจําอยู ณ วัดมหาธาตุ ฯ โดยทานเห็นวาประเทศไทย มีหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแลว นาจะมีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงบาง ทานจึงไดสงพระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ 
ป. ธ. ๙ จากวัดมหาธาตุ ฯ ซึ่งมีอัธยาสัยชอบในการปฏิบัติสมาธิภาวนาใหไปศึกษาแนววิธีปฏิบัติกรรมฐาน ณ นครยางกุง 
ประเทศพมา ณ สํานักสาสนยิตสา ซึ่งมีทานโสภณมหาเถระ (มหาสี สะยาดอ) เปนเจาสํานัก ทานใชเวลาศึกษา ๑ ปก็เดินทาง
กลับประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๕ พรอมทั้งอาราธนาพระภิกษุพมา ๒ รูป มาดวย คือทานอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ และทานอินท
วังสะ กัมมัฏฐานาจริยะ 

๓) กรรมฐานแบบเคลื่อนไหว 

กรรมฐานแบบเคลื่อนไหวเปนกรรมฐานอีกแบบหนึ่งซึ่งมีวิธีการปฏิบัติแพรหลายในประเทศไทย อาจารยผูมี
ชื่อเสียงในสายนี้มีหลายทาน สําหรับอาจารยที่รูจักโดยมากคือ หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งทานเปนผูสนใจการปฏิบัติกรรมฐาน
อยูเสมอมาตั้งแตสมัยเปนฆราวาส เคยผานการปฏิบัติกรรมฐานมาหลายรูปแบบแตก็ยังไมไดรับผลเปนที่นาพอใจ ในที่สุดทานได
นําเอาวิธีปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวที่ใชคําบริกรรมวาไหว – นิ่ง ขณะที่เคลื่อนไหวและหยุดอิริยาบถซึ่งปฏิบัติกันอยูในสมัยนั้น
มาประยุกตใช โดยทานใชเพียงสติกํากับดูอาการเคลื่อนไหวของอิริยาบถการเฉยๆ ไมมีการบริกรรมใดๆ และดูใจที่นึกคิด ทาน
ปฏิบัติอยูอยางนี้จนไดรับผลการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ จากนั้นก็ไดนําวิธี การปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวไปเผยแผขณะที่ดํารงเพศ



๙๓ 

 
ฆราวาสอยู จนถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พอเทียนไดบวชในพระพุทธศาสนาและเผยแผแนวการปฏิบัติกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวให
เปนที่รูจักและแพรหลายเรื่อยมา 

๔) กรรมฐานแนววิชชาธรรมกาย 

ผูใหกําเนิดกรรมฐานสายนี้คือพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสาโร) หรือหลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
ทานนํากรรมฐานตางๆ มาประยุกตใชรวมกันกลาวคือใชอาโลกกสิณ อานาปานสติและพุทธานุสสติ โดยใชอาโลกกสิณเปนกสิณ
กลางกลาวคือเมื่อพระโยคาวจรกําหนดบริกรรมนิมิต นึกเห็นมณฑลกสิณแสงสวางได และเพงกสิณนั้นจนถือเอาอุคคหนิมิตถึง
ปฏิภาคนิมิตได ยอมเห็นนิมิตติดตาติดใจเปนดวงกลมใสสวาง การปฏิบัติกรรมฐานวิชชาธรรมกายจึงเปนกรรมฐานอีกสายหนึ่งซึ่ง
มีการปฏิบัติแพรหลายในประเทศไทย 

๕) กรรมฐานสายอานาปานสติ 

กรรมฐานสายอานาปานสตินี้มีปฏิบัติแพรหลายกันมากอีกแนวหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเปนกรรมฐานที่ใช
อารมณหรืออุปกรณที่มีอยูภายในตัวของแตละคน คือลมหายใจ ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพการและสุขภาพจิตอยางยิ่ง อาจารย
ผูสอนกรรมฐานที่มีชี่อเสียงในสายนี้มีหลายทาน สวนใหญมีวิธีการปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน ในที่นี้จะยกเอาวิธีการปฏิบัติอา
นาปานสติของทานพุทธทาสภิกขุแหงสวนโมกพลารามากลาว  

ทานพุทธทาสภิกขุเปนผูมีชื่อเสียงในฐานะเปนปราชญในทางพระพุทธศาสนารูปหนึ่งมีผลงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนามากมายไมวาจะเปนการเขียนหนังสือ บทความ ปาฐกถา เทศนา แตเมื่อพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแลวทานมักจะยก
อานาปานสติขึ้นมาแสดงเสมอ โดยชี้แจงวาเปนพระสูตรที่พระพุทธองคทรงโปรดปรานและแนะนําใหสาวกปฏิบัติตาม ถาใคร
ปฏิบัติอานาปานสติใหสมบูรณแลวก็จะมีผลใหคุณธรรมตางๆ เชน สติปฏฐาน ๔ มรรค ๘ เปนตนถึงความสมบูรณดวย๘ 

ความสําคัญของการสอน หรือปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ 

๑) กรรมฐานในพระพุทธศาสนา 

กรรมฐาน คือ ที่ตั้งแหงการงาน อารมณเปนที่ตั้งแหงการงานของใจ อุบายทางใจ วิธีฝกอบรมจิต๙ กรรมฐานเปน
ที่ตั้งแหงการงานทางใจ ซึ่งหมายถึงการมีสติกําหนดรูเทาทันทุกอารมณที่เกิดขึ้น ยังจิตของผูปฏิบัติใหตื่นอยู คือมีการตื่นตัว
รูสึกตัวอยูเสมอ 

ภิกษุควรเปนผูตื่นอยูอยางมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผองใส และควรเปนผูเห็นแจงแกกาลในกุศล
กรรมทั้งหลายในการประกอบเนืองๆ ซึ่งกรรมฐาน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเปนผูตื่นอยูอยางมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิก
บาน ผองใสและเปนผูเห็นแจงแกกาลในกุศลธรรมทั้งหลาย ในการประกอบกรรมฐานอยูพึงหวังผลได ๒ อยางคือ อรหันตผลใน
ปจจุบันหรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยูก็จะเปนพระอนาคามี๑๐ 

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)ไดวิเคราะหศัพทกรรมฐานไววา กมฺมเมว วิเสสาธิคมสฺส ฐานนฺติ กมฺมฐานํ. การ
ปฏิบัติบําเพ็ญอันเปนฐานแหงการบรรลุคุณวิเศษคือฌานและมรรคผลในพระพุทธศาสนา เรียกชื่อวา กรรมฐาน๑๑ 

                                         

๘  คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓), 
หนา ๘- ๒๐. 

๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๑. 

๑๐ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๔๗/๓๙๗. 
๑๑พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิมุตติรัตนมาล,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๓๙), หนา ๒๑๓. 



๙๔ 

 
กรรมฐานเปนวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงการฝกหัดจิตหรือการอบรมจิตใหสงบสงัด และสวางจาก

ความทุกขนั่นเอง กรรมฐานเปนศาสตรและศิลปแหงการดําเนินชีวิตและเปนธุระอันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เรียกการ
ปฏิบัติกรรมฐานวา การบริหารจิตหรือการพัฒนาจิต ซึ่งมีความหมายใหเรารูจักการรักษาคุมครองจิตดวย วิธีการฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อลดละความวุนวาย และความเครียดที่เกิดกับรางกายและจิตของเรา ใหเกิดความเขมแข็งนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ทุกอาชีพและกอใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจและมีความสุขใจ เพราะจิตที่พัฒนาดีแลวยอมมีความสงบสุข และมีความ
เกษมสําราญในการทํางาน ประกอบกรรมดีและเปนประโยชนตอสวนรวมและตนเอง๑๒ 

๒) ความหมายของวิปสสนากรรมฐาน 

วิปสสนาที่ปรากฏในพระไตรปฎกคือปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรรความวิจัยธรรม ความกําหนด
หมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด 
ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือน 
ปฏักปญญา อินทรียคือปญญา ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือ ปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรมชื่อวาสัมมาทิฏฐิเรียกวา ปญญินทรียหรือ
วิปสสนา๑๓ 

พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต) ไดใหความหมายวิปสสนาวา ความเห็นแจง คือเห็นตรงตอความเปนจริงของ
สภาวธรรม (รูปนาม) ปญญาที่เห็นไตรลักษณใหถอนความหลงผิดรูผิดในสังขารเสียได การฝกอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรู
ชัดสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามท่ีมันเปนของมันเอง๑๔ 

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)ไดวิเคราะหศัพทวิปสสนากรรมฐานไววา ปฺจกฺขนฺเธสุ วิวิเธน อนิจฺจาทิอากาเรน 
ปสฺสตีติ วิปสฺสนา. แปลวา ธรรมชาติใดยอมเห็นแจงในขันธหาคือรูปนามโดยอาการที่เปนไปในพระไตรลักษณเปนตน ธรรมชาติ
นั้น เรียกชื่อวา วิปสสนา อีกนัยหนึ่งวา วิเสเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา. แปลวาปญญาที่สามารถเห็นรูปนาม โดยอาการตางๆ เปน
พิเศษ (ไตรลักษณ) ปญญานั้น เรียกชื่อวาวิปสสนา๑๕ 

พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ)ไดใหคํานิยามวิปสสนากรรมฐานวา เปนโรงงานฝกจิต ใหเกิดปญญารู
แจงแทงตลอดสภาวธรรมตามความเปนจริง ปญญานั้นมีอยู ๓ ขั้น คือ (๑) สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟง การเรียน การ
อานหนังสือตางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม (๒) จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิด (๓) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจาก
การเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน แตปญญาที่รูแจงแทงตลอดสภาวธรรมตามเปนจริงนี้  ไดแกปญญาอันเกิดจาก
การเจริญวิปสสนาเทานั้น ดังทานตั้งศัพทวิเคราะหวา วิวิธากาเรน อนิจฺจาทิวเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ปญญาใดยอมพิจารณาเห็น
รูปนามโดยการตางๆ ดวยอํานาจแหงความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาปญญานั้น ชื่อวา วิปสสนา๑๖ 

๓) ความหมายของสติปฏฐาน ๔ 

                                         

๑๒วริยา ชินวรรโณ และคณะ, สมาธิในพระไตรปฎกวิวัฒนาการการตีความคําสอนเร่ืองสมาธิในพระพุทธศาสนา ฝายเถรวาทใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๗. 

๑๓อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๑/๓๐ 
๑๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๗๖. 
๑๕พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), วิมุตติรัตนมาล,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๓๙), หนา ๒๑๓. 
๑๖พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙), วิปสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร :ทอมรินทรพริ้นติ้ง กรุพจํากัด, 

๒๕๓๒), หนา ๑๑. 



๙๕ 

 
คําวา สติปฏฐาน เปนศัพทสมาสภาษาบาลี ๒ ศัพทคือ “สติ” กับ “ปฏฐาน” “สติ” แปลวา ความทรงจํา ความ

ระลึกได ความไมเผลอไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเลื่อนลอย สวน “ปฏฐาน” แปลวาที่ตั้ง สติปฎฐาน จึงแปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหง
สติหรือการปฏิบัติมีสติเปนประธาน๑๗ 

มีผูถามพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) วา จะปฏิบัติธรรมอยางไรจึงจะใหตรงตามหลักที่
พระพุทธเจาวางเอาไว ทานตอบวาตองปฏิบัติตามสติปฏฐานทั้ง ๔ เพราะมี หลักบาลียืนยันรับรองวา 
เยเนว ยนฺติ นิพฺพานํ  พุทฺธา เตสฺจ สาวกา 

เอกายเนน มคฺเคน  สติปฏฐานสฺญินา 

แปลวา “พระพุทธเจาทุกๆ พระองคและพระอริยสงฆ สาวกทั้งหลายของทานไดดําเนินไปแลวสูพระนิพพานดวย
ทางสายเอกคือ สติปฏฐานทั้ง ๔๑๘ สติปฏฐาน ๔ จึงเปนหนทางดําเนินของพระพุทธเจา ซึ่งรวมทั้งพระอริยสาวกทั้งหลายดวย 
พุทธพจนวา 

“ภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพ่ือลวงโสกะและปริเทวะเพ่ือดับทุกขและ
โทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงนิพพานทางนี้คือ สติปฏฐาน ๔ประการคือ พิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม อยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา(ความเพงเล็ง)๑๙และโทมนัสในโลกได๒๐ 

สติปฏฐาน แปลวา ‘ฐานที่ตั้งของสติ’ หมายถึงการใชอารมณ ๔ อยางเปนหลักสําหรับใหสติยึดอารมณ ๔ ประการ
คือ 

๑. กาย หมายถึง การกําหนดลมหายใจเขาออก (อานาปานสติ) ดังกลาวแลวนั้น การกําหนดอิริยาบถ ๔ คือ ยืน 
เดิน นั่ง นอน เพง พิจารณาอาการ ๓๒ ของกาย ธาตุ ๔ และ การเยี่ยมปาชา วิธีทําคือตั้งสติไวที่อารมณตางๆ เหลานั้น กําหนดรู
การเคลื่อนไหวกายทุกชนิดอยาใหอิริยาบถใดๆ เกิดขึ้นโดยมิไดกําหนดรู ในการกําหนดลมหายใจเรียกวา บริกรรมนิมิต เมื่อได
องค ฌาณท้ัง ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ก็เปนสมาธิที่แทจริง เรียกวา ปฐมฌาณ หมวดกายเปนการบริกรรมเบญจขันธ
ในสวนของรางกาย 

๒. เวทนา หมายถึงการกําหนดรูความรูสึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจ เชน ความรูสึกเปนสุขสบายใจ สบายกาย (สข
เวทนา) ความรูสึกไมสบายกาย ไมสบายใจ (ทุกขเวทนา) และความรูสึกเฉยๆ (อุเบกขาเวทนา) เวทนาเปนสวนของจิต มี ๓ 
ลักษณะคือ 

(๑) สุข คือ โลภะ เปนเวทนาที่ติดงายแตปลดยากท่ีสุด 

(๒) ทุกข คือ โทสะ ที่รูสึกกระสับกระสาย อยากผลักออก 

(๓) ไมสุขไมทุกข คือ โมหะ ความสงสัย 

๓. จิต หมายถึงการกําหนดรูสภาวะตางๆ ของจิต เชน จิตมีความโลภ จิตมีความโกรธ จิตมีความหลง จิตมีความหด
หูหรือจิตฟุงซาน เปนตน โดยการใชสติจองดู ความเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของจิตทุกชนิด เมื่อเพงดูในจิต ทั้งจิตสํานึกและไร
สํานึก ลวนกลัวตาย ยึดตัวตน และยึดมั่นความสุข เพ่ือตน ในหมวดจิตนี้เพงที่ความสุขจึงปฏิบัติจิตใหปราโมทยแลว ตั้งมั่น
อุเบกขา เมื่อจิตเกิดญาณหยั่งรูวามีอํานาจควบคุมเจตสิกไดแลว จิตเปนอุเบกขาแลว เรียกวาอุเบกขาสัมโพชฌงค 

๔. ธรรม คือการตั้งสติกําหนดรูธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือไมเกิดขึ้นในจิตใจ เชน นิวรณ ๕ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
สังโยชน ๑๐ โพชฌงค ๗ อริยสัจ ๔ ใชอนิจจังและปฏิจจสมุปบาทเล็งเห็นความไมเที่ยง การปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ ๔ 
                                         

๑๗ที.ม.อ. ๓๗๓/๓๖๘, ม.ม.ูอ. ๑/๑๐๖/๒๕๓.   
๑๘พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิป.ธ.๙), ปดประตูอบายทางไปสูนิพพานคูมือสอบอารมณกรรมฐาน, (ประจําสํานักวัด

มหาธาตุพระนคร, ๒๕๓๓), หนา๓–๔.   
๑๙พระอุดรคณาธิการ (ชวินทรสระคํา), พจนานุกรมไทย-บาลี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยูรวงศพริ้นทติ้งจํากัด, ๒๕๓๘), 

หนา๔๔.   
๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๑๐๑.   



๙๖ 

 
ทําใหเกิดปญญาเห็นความ ไมเที่ยง เห็นทุกขเห็นความไมเปนตัวตนครบถวนละเอียดประณีตที่สุด จิตวิมุตติหมดความยึดมั่น 
สลัดทุกสิ่งคืนสูธรรมชาติเดิม๒๑ 

๔) วิธีการปฏิบัติตามสติปฏฐาน ๔ 

การเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณของวิปสสนากรรมฐานไดแก วิปสสนาภูมิ
ทั้ง ๖ ประการนั้นยนยอลงเหลือแก รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เชน เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแลว สีเปนรูป เห็นเปนนาม ถาเห็นรูปดีชอบใจเปนโลภะ เห็นรูปไมดีไมชอบใจเปนโทสะ เห็นแลวเฉยๆ ไมมี
สติกําหนดรูเปนโมหะ ทางหูก็เหมือนกัน เชน เสียงเปนรูป (หมายเอาโสตประสาท) ไดยินเปนนาม ไดยินเสียงไพเราะชอบใจเปน
โลภะ ไดยินเสียงไมไพเราะไมชอบใจเปนโทสะ ไดยินเสียงแลว ใจเฉยๆ และไมมีสติกําหนดรู เปนโมหะ ทางจมูก ลิ้น กาย ใจเปน
รูปนามเปนเหตุใหโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันนี้ 

ตามธรรมดาของชาวโลกทั่วๆ ไปแลว เวลาจะดับไฟตองเอาน้ําไปสาดหรือเทลงตรงไฟนั้นไฟจึงดับได เชน ไฟกําลัง
ไหมบานตองเอาน้ําไปเทรดที่บานนั้นไฟจึงจะดับไดฉันใด ผูที่จะดับกิเลสก็ฉันนั้น กิเลสเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะดับ
กิเลสตรงที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วิธีการดับกิเลส ตองประกอบดวยองค ๓ คือ 

(๑) อาตาป มีความเพียรเผากิเลสใหรอนทั่ว ไดแก หมั่นขยันทํากรรมฐานมิใหขาด 

(๒) สติมา มีสติกําหนดรูปนามอยูเสมอ 

(๓) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือ รูรูปนามอยูทุกๆ ขณะเมื่อปฏิบัติถูกตองตามองคเชนนี้ติดตอกันไปภายใน ๗ วัน 
๑๕ วัน ๑ เดือน หรือ ๒ เดือน เปนตน จึงจะสามารถละกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงได ๒๒ จะตองมีความ
ขยันหมั่นเพียรดวยความมีสติกําหนดรูรูปนามอยูเสมอไมปลอยใหกิเลสมีชองวางแทรกตัวเขามา สิ่งสําคัญจะตองทําใหมากเจริญ
ใหมาก ถาทําอยางจริงจังจะเห็นผลภายใน ๗ วัน การกําหนดรูรูปนามนี้จะตองแยกใหออกวาสิ่งใดเปนตัวกําหนดรูและสิ่งใดเปน
ตัวถูกรู สิ่งที่ถูกรูในการเจริญสติปฏฐานก็คือกาย เวทนา จิต ธรรม สวนตัวรูคือสติ ซึ่งคําวาสติสามารถอธิบายไดดวยเหตุ ๔ 
ประการ คือ 

(๑) ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย 

(๒) ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 

(๓) ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาจิตในจิต 

(๔) ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย๒๓ 

ในการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมนี้ พระพุทธเจาทรงสอนใหมีความเพียร (อาตาป) มีสัมปชัญญะและมีสติควบ
ไปดวยเสมอ เพ่ือกําจัดใหหมดไปซึ่งความยินดีและความเสียใจในโลก๒๔ 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสูปาก็ดี ไปสู โคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้ง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก 

เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา ‘เราหายใจเขายาว’ 
เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา ‘เราหายใจออกยาว’ 
เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา ‘เราหายใจเขาสั้น’ 

                                         

๒๑อโณทัย อาตมา, รูนิพพานประสาชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๓๑. 
๒๒พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกญาณสิทฺธิป.ธ.๙), วิปสสนากรรมฐานเลม๕, พิมพครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา๓๓–๓๔ 
๒๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๕.   
๒๔วศินอินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่๕, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา

๒๓๒.   



๙๗ 

 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา ‘เราหายใจออกสั้น’๒๕ 

สวนวิธีการปฏิบัติตามแนวทางสติปฏฐานนั้น ควรเขาใจที่ตั้งและสิ่งที่ทําใหเกิดการกระทบคือ ฐานทั้ง ๔ อันเปน
อารมณท่ีตั้งแหงการฝกฝนสติ ยนยอลงเปนฐาน ๒ คือรูปและนาม 

(๑) รูป ไดแกกายานุปสสนาทั้ง ๖ หมวด คือ 

๑.๑ อานาปานสติปพพะ ทรงตรัสไวสําหรับอิริยาบถนั่งอยางเดียว ยืนเปนอีกอิริยาบถหนึ่ง ซึ่งสามารถเจริญอานา
ปานสติได ซึ่งผูศึกษาและปฏิบัติควรทดลองฝกปฏิบัติ 

๑.๒ ฐานกาย คือการพิจารณากายสามารถเจริญไดในทุกอิริยาบถคือยืน เดิน นั่ง นอน 

๑.๓ อิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน จัดเปนอิริยาบถใหญ ผูเริ่มปฏิบัติพึงฝกฝนสติสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญให
ไดกอน เมื่อผลการปฏิบัติพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง สติสัมปชัญญะจะกระจายขอบเขตไปสูอิริยาบถยอยในชีวิตประจําวันไดเอง 

๑.๔ เฉพาะอิริยาบถเดินและนั่งควรอาศัยรูปแบบแหงการปฏิบัติไปกอน รูปแบบนี้หมายถึงกุศโลบายหรือเทคนิคท่ี
ครูผูสอนแตละทานมีประสบการณและไดรับผลจากการปฏิบัติดวย วิธีนั้นๆ มาแลวในอิริยาบถนั่งบางทานไมสามารถเจริญอานา
ปานสติได สามารถเปลี่ยนวิธีไปดูความเคลื่อนไหวของกายสวนอ่ืนแทน เชน วิธีการแบบพอง-ยุบ หาก ๒ วิธีการยังไมไดผลให
เปลี่ยนการเคลื่อนไหวที่มือ โดยฝกสติสัมปชัญญะในรูปการยกมือสรางจังหวะ (หมวดสัมปชัญญะปพพะ) เชน วิธีการของหลวง
พอเทียน จิตฺตสุโภ 

๑.๕ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติแตละอยางมีขอดีพิเศษแตกตางกันไปในฐานผูศึกษาปฏิบัติควรเลือกเฟนใหถูกกับ
อุปนิสัยไมพึงวิพากษวิจารณหรือติชมโดยที่ตนเองยังไมไดทดสอบปฏิบัติ 

๑.๖ กายคตาสติเปนกรรมฐานที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญอานิสงสไวเปน เอนกประการ พึงทราบวาฐานกายใน
สติปฏฐานนั้น มีเนื้อหาสาระเชนเดียวกับกายคตาสติ 

(๒) ฐานนาม คือ เวทนา จิต ธรรม มีดังนี้ 
๒.๑ จิตและเจตสิก เปนสหชาตธรรม คือ อิงอาศัยกัน เกิดและดับพรอมกัน ฐานเวทนาและฐานธรรมเปน

สภาวธรรมของเจตสิกท่ีเกิดและดับพรอมกับจิต 

๒.๒ เมื่อฐานเวทนา จิต ธรรม เกิดและดับพรอมกันเชนนี้ สติจะตั้งอยูบนฐานใดก็ไดขึ้นอยูกับเหตุปจจัยแตละชวงที่
จะใหสติระลึกรู 

ฐานนาม (เวทนา จิต ธรรม) ไมเหมือนกับฐานรูป (กาย) คือฐานกายนั้นเรา สามารถที่จะเปลี่ยนฐานอารมณใหกับ
สติไดในแตละชวงซึ่งมีถึง ๖ หมวด แตฐานนามจะเลือกปฏิบัติเชนนั้นไมไดเลย สภาพจิตหรือเจตสิกใดที่ประจักษชัด (มหันตา
รมณ) สติจะระลึกรูเอง 

โดยสภาวธรรม รูปและนามแตละขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยและดับไปนั้นจะมีความสัมพันธกันเสมอขณะใดที่รูป หยาบ 
นามคือเวทนา จิต ธรรมจะอยูในลักษณะหยาบดวย สภาวธรรมของรูปนามมีสวนสัมพันธกันเริ่มตนจากหยาบไปจนถึงจุด
ละเอียด 

โดยอิริยาบถ ในอิริยาบถหนึ่งๆ เราไมสามารถฝกฝนหรือบังคับสติสัมปชัญญะใหอยูกับฐานใดฐานหนึ่งได “จิตจะ
รับรูอารมณทั้งรูปและนามสลับกันไป แตจุดเริ่มตนทุกอุบายวิธีผูสอนจะเนนการฝกฝนสติบนฐานกายเปนหลัก” เพราะกายเปน
อารมณที่หยาบงายและชัดเจนตอการฝก สวนฐานนานคือ เวทนา จิต ธรรมเปนฐานรองลงไป เมื่อสภาพรูสึกตัวชัดในฐานกาย
แลวการรูสึกเทาทันตออารมณเวทนา จิต ธรรม จักตามมาเอง รูปมีลมหายใจเขาออกเปนเครื่องปรุงแตง (กายสังขาร) ลมหายใจ
มีจิตเปนสมุฏฐานเมื่อจิตสงบลมเขาออกปรากฏในลักษณะที่ประณีต แผวเบา จนกระทั่งจิตบรรลุถึงระดับจตุตถฌาน (จิตเปน
อุเบกขาและเอกัคคตาจิต จิตมีอารมณเดียว) ลมเขาออกจึงดับสนิท 

                                         

๒๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒.   



๙๘ 

 
เจตจํานงในรูปแบบ หรืออุบายวิธีการเจริญสตินั้นเมื่อสติพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งจะถูกเพิกถอนหมด ไมมีความ

จําเปนอีกตอไป เพราะปญญาไดลุถึงสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเปนจริงแลว (ยถาภูตญาณทัสสนะ)๒๖ 

การปฏิบัติตามสติปฏฐานตองกําหนดรูเทาทันทุกอิริยาบถในฐานทั้ง ๔ ตามสติปฏฐานสูตรดังนี้ 
(๑) กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือสติกําหนดพิจารณากายเปนอารมณวากายนี้สักวากาย ไมใชสัตว บุคคล ตัว ตน 

เรา เขา แบงออกเปน ๖ บรรพ คือ 

๑.๑ อานาปานบรรพ คือการตั้งสติกําหนด (พิจารณา) ลมหายใจเขาและออก 

๑.๒ อิริยาบถบรรพ คือการตั้งสติกําหนด (พิจารณา) อิริยาบถคือ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม หรือรางกายอยูใน
อาการอยางใดก็รูชัด 

๑.๓ สัมปชัญญบรรพ คือมีความรูตัว หรือเทาทันการกระทําทุกอยาง ตลอดถึงความเคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การ
กาวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ เหยียดเทา การนุงผา การกิน การดื่ม ถายอุจจาระ ปสสาวะ เปนตน 

๑.๔ ปฏิกูลมนสิการบรรพ คือการพิจารณารางกายของตน ใหเห็นเปนของไมสะอาดมีประการตางๆ มากมาย
รวมกันอยู 

๑.๕ ธาตุมนสิการบรรพ คือการพิจารณารางกายแยกออกเปนธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เมื่อแยกออกเปนธาตุแลว 
ความรูสึกวาเปนตัว เปนตน เปนเรา เปนเขาจะหมดสิ้นไป 

๑.๖ นวสีวถิกาบรรพ คือการกําหนดพิจารณาซากศพในสภาพที่ตางกันโดยระยะเวลาเปน ๙ ระยะ ตั้งแตตายใหมๆ 
จนเปนโครงกระดูก แลวกําหนดพิจารณากายตนวาจะตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน 

(๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือการกําหนดพิจารณา ความสุข ความทุกข หรืออุเบกขา ทั้งที่มีอามิสหรือไมมี
อามิสเปนอารมณวา เวทนานี้สักแตวาเปนเวทนา ไมใชสัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา ทําใหรูชัดตามท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

(๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาจิตของตนในขณะนั้นๆ วาเปนอยางไร เชน จิตมีราคะ ไมมีราคะ 
มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน เปนตน ก็สักแตวาจิต ไมใชสัตว บุคคล ตัว ตน 
เรา เขา รูชัดตามท่ีมันเปนอยูในขณะนั้น 

(๔) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเปนอารมณวา ธรรมนี้สักแตวาธรรม ไมใช
สัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา มี ๕ บรรพ 

๔.๑ นิวรณบรรพ คือรูชัดในขณะนั้นวานิวรณทั้ง ๕ อยาง แตละอยางมีอยูในใจตนหรือไม นิวรณที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น
ไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลวไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไร รูชัดตามท่ีเปนไปอยูในนั้น 

๔.๒ ขันธบรรพ คือกําหนดรูขันธ ๕ แตละอยางคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ดับไปไดอยางไร 

๔.๓ อายตนบรรพ คือรูชัดในอายตนะทั้งภายในและภายนอกแตละอยางไดรูชัดในสัญโยชนที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย
อายตนะนั้นๆ รูชัดวาสัญโยชนที่ยังไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวละเสียไดอยางๆ ที่ละไดแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไป 

๔.๔ โพชฌงคบรรพ คือรูชัดในขณะนั้นวา โพชฌงค ๗ แตละอยาง มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิดเกิดข้ึนไดอยางไร 
ที่เกิดขึ้นแลวเจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร 

๔.๕ อริยสัจบรรพ คือรูชัดอริยสัจ ๔ คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค แตละอยาง ตามความเปนจริงตอนทายของทุกขอ
มีความอยางเดียวกันคือ “ภิกษุพิจารณาเห็นภายในกายภายในอยูบาง พิจารณาเห็นกายท้ังภายในและภายนอกอยูบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมสิ้นไปในกายอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น
และความเสื่อมสิ้นไปในกายอยูบาง ก็เธอมีสติปรากฏชัดวา “กายมีอยู” เพียงเพ่ือเปนความรูและเพ่ือสําหรับระลึกเทานั้น และ

                                         

๒๖ปยทัสสีภิกข,ุ วิมตุติธรรม, พิมพครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท, ๒๕๔๗), หนา๙๘-๑๐๐.   



๙๙ 

เธอเปนอยูอยางไมอิงอาศัย ไมยึดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก”แมในสวนเวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธรรมมานุปสสนา กําหนด
พิจารณาเชนเดียวกัน เพียงแตเปลี่ยนจากกายเปนเวทนา จิต ธรรม๒๗ 

 
๕. บทสรุป 

กรรมฐานเปนงานพัฒนาจิตใหเขาถึงความสงบและใหเกิดปญญา เปนศาสตรและศิลปแหงการดําเนินชีวิตและเปน
ธุระสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนผลมาจากการที่มนุษยประสบกับปญหาติดขัดตางๆ ในการดําเนินชีวิตจนเกิดความ
เครียดความคับแคนใจ วุนวายใจเปนทุกขจึงตองดิ้นรนแสวงหาวิธีแกปญหาดังกลาว กรรมฐานจึงเปนวิถีทางออกจากทุกขที่ดี
ที่สุดเทาทีมนุษยคนพบมาซึ่งมีพัฒนาการสั่งสมสืบเนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนานจากสมัยกอนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและ
หลังสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

การเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานนั่นเอง อารมณของวิปสสนากรรมฐานไดแก วิปสสนาภูมิ
ทั้ง ๖ ประการนั้นยนยอลงเหลือแก รูปกับนาม รูปกับนามนี้เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และกิเลสก็เกิดที่ตรงนี้ เชน เวลาตา
เห็นรูป รูปนามเกิดแลว สีเปนรูป เห็นเปนนาม ถาเห็นรูปดีชอบใจเปนโลภะ เห็นรูปไมดีไมชอบใจเปนโทสะ เห็นแลวเฉยๆ ไมมี
สติกําหนดรูเปนโมหะ ดังนั้นการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
เยาวชนคนหนุมสาว ซึ่งเปนชวงวัยที่รางกายและจิตใจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยการสอนสติปฏฐานใหแกเยาวชนเพ่ืออบรมให
เยาวชนเห็นคุณคาและมีจิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและเพ่ือลดปญหาตางๆ ในสังคม 
เชน ปญหาเยาวชนกับยาเสพติด ปญหาการไมเอาใจใสในการศึกษาเลาเรียน ปญหาการไมเคารพเชื่อฟงพอแมครูอาจารย ปญหา
ความกาวราว ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ปญหาการขายบริการทางเพศ ปญหาการยกพวกตีกัน ปญหาการติด
อบายมุข ปญหาการจี้ปลน ปญหาการทํารายรางกายกัน หรือฆากัน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตทุกๆประเทศเมื่อผานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมา
ระยะหนึ่งจะมีกฎหมายจํานวนมากที่ลาสมัย ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กลายเปนการสรางภาระใหกับทั้งประชาชน
และภาคธุรกิจ  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือในการสราง   ความเปนธรรมความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม 
การปฏิรูปดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนๆ ที่ตองทําการปฏิรูปเพื่อใหสามารถใชกฎหมาย
เปนเครื่องมือในการควบคุม ปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําความผิดของบุคคลในสังคม สรางความเปนธรรมแก
สังคมอยางแทจริง เปนไปตามเจตนารมณที่ถูกตองและยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยมี
ปญหาสําคัญไดแก กฎหมายบางฉบับลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนไมสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็วเปนธรรมและทั่วถึง 
คําสําคัญ : การรื้อฟน, กฎหมาย, สังคมไทย, ยุคกระแสโลกาภิวัตน 
  

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. 
 

บทนํา 
 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนเครื่องมือในการสรางความเปนธรรมความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดย
การปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันแกไขขอพิพาทขัดแยง 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสิทธิมนุษยชน จากสภาพวิกฤตการณของการใชอํานาจในการออก
กฎหมายที่เอ้ือประโยชนตอคนเฉพาะกลุม หรือเฉพาะชนชั้น และปญหาดานทุจริตคอรรัปชั่นที่เพ่ิมมากข้ึน สะทอนใหเห็นถึงการ
บังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขาดประสิทธิภาพ ทาใหเกิดความไมเปนธรรมกับคนสวนใหญที่ไมได ถือกฎหมาย
ฉะนั้นการปฏิรูปดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนๆ ที่ตองทําการปฏิรูป เพ่ือใหสามารถใช
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กฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุม ปองกันปราบปรามอาชญากรรม และการกระทําความผิดของบุคคลในสังคม       สราง
ความเปนธรรมแกสังคมอยางแทจริง เปนไปตามเจตนารมณที่ถูกตอง และยุติธรรมสภาพปญหาดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม จากขอมูลพบวาการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยมีปญหาสําคัญไดแก กฎหมายบางฉบับ
ลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว เปนธรรม 
และทั่วถึง โครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเปนแบบรวมศูนยอํานาจ ถูกแทรกแซงจากการเมือง การบังคับ
ใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมขององคกรที่เกี่ยวของกับ ตํารวจ อัยการ ศาลยุติธรรมและหนวยงานอื่นขาดความโปรงใสมี
การทุจริต ปฏิบัติงานแบบสองมาตรฐาน ทั้งในการสอบสวน สืบสวน การสั่งฟอง และการพิจารณาคดี 
 ความคาดหวังของประชาชนตอการปฏิรูปดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบวาประชาชนมีความคาดหวัง 
ไดแก การสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงาย สะดวกรวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง องคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารงานที่เขมแข็ง เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง มีความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด โปรงใสปราศจากทุจริตคอรัปชั่น กฎหมาย      มีความทันสมัย ผูกระทําผิดไดรับโทษอยางเหมาะสม และเปนภาระแก
รัฐนอยลงกรอบความเห็นรวมของการปฏิรูปดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบวาขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาว เพ่ือใหบรรลุความคาดหวังอยางเปนรูปธรรมมุงเนนที่ 8 ประเด็นหลัก ไดแก กฎหมาย ระบบงานอํานวยความยุติธรรม 
ตํารวจ อัยการศาลยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ การมีสวนรวมของภาคประชาชน และ กรมราชทัณฑ(กรอบความเห็นรวม
ปฏิรูปประเทศไทย ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF THE PERMANENT 

SECRETARY FOR DEFENCE คณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขแกคนในชาติ 2557) 
กอนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประเทศไทยยังไมมีองคกรกลางดานการรางกฎหมาย

โดยเฉพาะโดยปกติแลวพระมหากษัตริยจะทรงมีพระราชดํารัสใหอาลักษณเปนผูรางกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค เมื่อ
อาลักษณดําเนินการเสร็จก็จะนําขึ้นทูลเกลาฯถวายเพ่ือทรงตรวจแกดวยพระองคเอง   แลวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศใชบังคับเปนเรื่องๆไปตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรา"
พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผนดิน" ขึ้น ในปพ.ศ. 2417เพ่ือเปนองคกรถวายคําปรึกษาแกพระองค
ในการบริหารราชการแผนดิน การรางกฎหมายและการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรไดรับความเดือดรอนซึ่งอํานาจหนาที่ขององคกร
ดังกลาวคลายคลึงกับ Conseild'EtatหรือCouncil of State ของกลุมประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรป    ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยจําเปนตองปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลใหเปนสากล เพ่ือใชเปนเหตุผลในการแกไข
สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศไทยทําไวกับตางประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้งคณะกรรมการราง
ประมวลกฎหมายตางๆ ขึ้นหลายคณะเพ่ือรางกฎหมายอยางสากล และตอมาทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตั้ง "กรม
รางกฎหมาย"สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นในป พ.ศ. 2466ใน เพื่อใหการชําระประมวลกฎหมายและรางกฎหมายอื่นๆเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 

 กรมรางกฎหมายไดไปขึ้นตรงตอ "คณะกรรมการราษฎร" เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการออกกฎหมาย และในป
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476 เพ่ือจัดตั้ง "คณะกรรมการกฤษฎีกา" ขึ้น
ตามแนวทางของสถาบันที่ปฤกษาราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5และ Conseild'Etatของประเทศภาคพ้ืนทวีปยุโรป โดย
องคกรดังกลาวจะทําหนาที่รางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐแทนกรมรางกฎหมาย 
รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาเรื่องที่ราษฎรไดรับความเสียหายจากการกระทําตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐหรือคดีปกครองดวย 
เพ่ือใหคณะกรรมการกฤษฎีกา ปฏิบัติหนาที่ไดอยางรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ กฎหมายดังกลาวไดจัดตั้ง "สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา" ขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาในป พ.ศ. 2522 ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดองคกร อํานาจหนาที่และกลไกในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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อนึ่งอํานาจของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรไดรับความเสียหายจากการกระทําตราหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐหรือคดีปกครองไดรับการพัฒนาตลอดมาจนในที่สุดไดโอนไปเปนอํานาจของศาลปกครองเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น
ในป พ.ศ.2542(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1 ถนนพระอาทิตย แขวงพระบรมหาราช
วังเขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200โทรศัพท 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" ที่ไมอาจบังคับไดตามที่มันควรเปน ไมใชกฎหมายไมดี แต"ผูบังคับใช"ตางหากที่ปลอยปละละเลย 
การนํามาใชบังคับ กฎหมายหลายๆ ฉบับที่มีอยูจึงเปนไดเพียง "ขอกําหนดในกระดาษ ที่ไรประสิทธิภาพ"ตัวอยางลาสุด คือ กรณี
เรือโดยสารทองเที่ยวลมที่เกาะลาน พัทยา เรื่องนี้หากมองที่ปลายเหตุ ความผิดคงเปนผูขับเรือและเจาหนาที่ทาเรือ ที่ชะลาใจ
ปลอยใหเรือบรรทุกผูโดยสาร เกินกําลังที่รับไดจากจํานวนผูโดยสารไมเกิน 150 คน กลับบรรทุกมากกวา 200 คน ดูจะเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหเรืออับปาง จนมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณนี้ถึง 6 คน บาดเจ็บสาหัสกวา 10 คน สูญเสียใหญอีกครั้ง จาก
อุบัติเหตุทางน้ําที่เกิดซ้ําแลวซ้ําเลาในรอบไมกี่เดือนแตถามองกันใหชัด ปญหาพลขับและเจาหนาที่ชายฝงประมาท คือประมาท
เลินเลอ ไมใชกฎหมายไมรัดกุมแตปญหามันอยูที่ตัวบุคคล ผูที่ตองบังคับใชกฎหมาย ซึ่งควรจะเปนเจาหนาที่กรมเจาทา 
ผูรับผิดชอบดูแลกิจกรรมทางน้ําทุกประเภท และพลขับเรือที่ตองมีสํานึกการใหบริการ ที่ตองยึดปฏิบัติตามขอกฎหมายอยาง
เครงครัด ตองไมบรรทุกน้ําหนักเกิน จนนํามาซึ่งความเสียหายใหญ นอกจากนี้ ในขาวยังระบุดวยวา พลขับมีอาการเมาจากสาร
บางอยาง ยิ่งสะทอนความบกพรองของตัวบุคคลมากเขาไปอีก ทั้งเจาตัวเองที่ตองรูวาไมควรทํางานที่ตองรับผิดชอบชีวิตคนอ่ืน
ในขณะมึนเมา ซึ่งผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณ 

เชนเดียวกันเจาของกิจการเดินเรือ ก็บกพรองในกรณีที่ไมตรวจตราเขมงวดกับพนักงาน ทั้งพลขับและลูกเรือ ใหปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดกรอบกฎหมายใหรัดกุม อยางนอยเจาของกิจการเรือก็ไมควรปลอยให "คนเมา" ออกเรือเพราะตองรับผิดชอบชีวิต
ผูโดยสารจํานวนมาก หรือแมแตจะขับเรือเปลาออกทะเลก็ไมควรอนุญาตใหทําได เรื่องนี้ผูผิดจริงและตองรับผิดชอบโดยตรง คือ
เจาของกิจการเดินเรือ พลขับ เจาหนาที่ชายฝง และลูกเรือ ทุกคนที่เกี่ยวของ ผิดที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย จนกอโศกนาฏกรรม
ขึ้นเหตุการณนี้เปนตัวอยาง (มาตรฐานคน-การบังคับใช จุดตายกฎหมาย..ไรประสิทธิภาพโดย : อรวรรณ หอยจันทร วันที7
พฤศจิกายน 2556เวลา 01.00น. http://www.bangkokbiznews.com) 

กฎหมายจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตทุกๆประเทศเมื่อผานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมา
ระยะหนึ่งจะมีกฎหมายจํานวนมากที่ลาสมัย ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กลายเปนการสรางภาระใหกับทั้งประชาชน
และภาคธุรกิจ รวมทั้งภาครัฐเองก็ตองจัดสรรทั้งงบประมาณและกําลังคนเพ่ือมาบังคับใชกฎหมายบางฉบับที่ไมมีความจําเปน
แลว ซึ่งจากการศึกษาพบวาตนทุนสําหรับการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายเหลานี้ คิดเปนตนทุนคาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ประมาณ10-20% ของจีดีพีในหลายๆประเทศที่ตองการปรับปรุงการใหบริการภาครัฐใหมีความสะดวกคลองตัวมีความโปรงใส
มากขึ้น จะมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ซึ่งนําไปสูขั้นตอนของการพิจารณายกเลิกกฎหมายที่
ลาสมัย หรือที่เรียกวาการตัดทิ้งกฎหมายที่ไมมีความจําเปน“Regulatory Guillotine” ซึ่งหลายประเทศมีประสบการณในการ
โละทิ้งกฎหมาย เชน เกาหลีใตเคยโละกฎหมายที่ไมจําเปนจําเปนกวา 2,000ฉบับภายใน 2 ป หลังจากนั้นมีการลงทุนทางตรง
จากตางชาติ (FDI) ไหลเขามาในประเทศกวา36.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เกิดการจางแรงงานใหมถึง 1.06ลานตําแหนง ภาค
ธุรกิจลดตนทุนไดประมาณ 4.4% สวนเวียดนามภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนไปไดกวา 1.45พันลานดอลลารสหรัฐฯตอป แมแต
ประเทศเล็กๆอยางคอสตราริกและเคนยาก็ลดตนทุนของภาคธุรกิจได 65.6 และ 137 ลานดอลลารสหรัฐฯตอป ตามลําดับ 

“การรื้อฟนกฎหมายเรียกเกณฑกําลังพลถูกนํามาใชเพ่ือแกปญหาวิกฤตในภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศ ที่มี
หนวยกองกําลังติดอาวุธนิยมรัสเซียไดยึดที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นหลายแหง ที่เปนอันตรายตออาณาเขตแดนของยูเครน”ทางดาน 
โจนาธาน มารคัส ผูสื่อขาวบีบีซีไดใหความเห็นวา การตัดสินใจลาสุดของเคียฟแสดงใหเห็นวา ถึงแมจะเปนในระยะสั้น แตเปน
การสงสัญญาณเชิงสัญลักษณดานบวก ซึ่งที่จริงแลวกองทัพยูเครนที่ขาดเงินสนับสนุนมาเปนเวลานานนั้นไมมีทางที่จะสามารถ
รับมือกับกองกําลังรัสเซียที่ขณะนี้ตั้งรออยูบริเวณพรมแดนไดและ มารคัส เสริมตอวา ความจริงแลวศึกชิงเขตแดนไดเริ่มไปนาน
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แลว และเคียฟไดตกเปนฝายเพ่ียงพล้ํา ทั้งนี้นักวิเคราะหไดใหความเห็นวา กองทัพยูเครนมีทั้งหมด 130,000 นาย และ
สามารถเพ่ิมไดถึง 1 ลานนายจากการเรียกกองหนุนเพิ่มเติม 

ในปลายป 2013 เคียฟไดยกเลิกกฎหมายเรียกเกณฑชายชาวยูเครนเขารับใชชาติจากการที่อดีตประธานาธิบดียูเครน 
วิกเตอร ยานูโควิช ตองการปฏิรูปการเกณฑกําลังพลใหมเพ่ือสราง “กองทัพมืออาชีพ” ขึ้นและเมื่อวานนี้ (1) ที่เมืองโดเนตสค 
กลุมผูประทวงนิยมรัสเซียไดโจมตีตึกที่ทําการอัยการ โดยกลาวหาวาเจาหนาที่ภายในสํานักงานเปนสายใหเคียฟ และหลังจาก
นั้นฝูงผูประทวงไดกรูเขาไปภายในตัวสํานักงาน ทําการยึดอาวุธและโลจากตํารวจ และโบกธงสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสคน
อกจากนี้ ผูประทวงหลายคนไดรองวา “ฟาสซิสต! ฟาสซิสต!” และมีรายงานวา ทั้ง 2 ฝายไดรับบาดเจ็บจากการปะทะ โดยมี
ตํารวจนายหนึ่งไดวิ่งหนีออกจากตัวสํานักงานอัยการ และภายหลังใหสัมภาษณกับบีบีซีวา “จะใหผมรับมือกับเหตุการณที่
เลวรายอยางนี้ไดอยางไร”และในวันพฤหัสบดี (1) นายกรัฐมนตรีเยอรมัน อังเกลา แมรเคิล ไดตอสายถึงประธานาธิบดีรัสเซีย 
วลาดิมีร ปูติน ขอใหชวยเหลือปลอยตัวคณะผูสังเกตการณที่เปนกลุมทหารตางชาติที่ไดถูกควบคุมตัวไวในยูเครนตะวันออก โดย
พวกเขาถูกจับที่ดานตรวจของกลุมผูประทวงยูเครนนิยมรัสเซียในเมืองสลาเวียนสกในวันศุกรที่ผานมา (25)ในขณะที่ปูตินไดย้ํา
ขอเรียกรองใหทางเคียฟถอนกําลังทหารที่ออกปฏิบัติการที่ทางตะวันออกและทางใตของประเทศเพ่ือเปดทางใหมีการเจรจา
ระดับชาติ 

นอกจากนี้ ผูนําเยอรมันไดพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา ในวันนี้ (2) เพ่ือปรึกษาในวิกฤตยูเครน ซึ่งใน
เบื้องตนทั้งคูมีความเห็นที่สอดคลองไปทางเดียวกัน(ยูเครน” รื้อฟน กม.เกณฑกําลังพล รับวิกฤตยูเครนตะวันออก - “แมรเคิล” 

ตอสายขอปูตินชวยปลอยคณะผูสังเกตการณโดย ASTVผูจัดการออนไลน2 พฤษภาคม 2557 16:22 น.)  
 กฎหมายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและสงผลกระทบตอสังคมวงกวาง  แตที่ผานมา
กระบวนการออกกฎหมายของประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพ เนื่องจากขาดการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียใน
การประเมินความจําเปนและความคุมคาของการออกกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศในกลุมองคการเพ่ือความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดกําหนดใหมีการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมาย หรือ RIA (Regulatory 
Impact Analysis) ขึ้นเพ่ือ (1) พัฒนากระบวนการในการกําหนดกฎกติกาของภาครัฐ และ (2) ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐ
ใหมีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการดําเนินการที่สามารถแบงไดเปน 2 ขั้น ดังนี้ ขั้นแรก คือ การประเมิน “ความจําเปนในการออก
กฎหมาย” และขั้นที่สองคือ การประเมิน “ความคุมคาของกฎหมายเมื่อเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ” ซึ่งใหความสําคัญกับ
กระบวนการเปดใหผูมีสวนไดเสียรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือลดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายตอกลุมผูมีสวนไดเสียสําหรับ
ประเทศไทย RIA ไมใชเรื่องใหม เพราะรัฐบาลไดกําหนดใหใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2531 แลว และรูปแบบในการประเมินที่ใชอยูใน
ปจจุบันก็เปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่งมีตัวแบบจากองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเปน
สมาคมของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว แตพบวายังมีปญหาในเชิงปฏิบัติมากมายสงผลใหกฎหมายไทยไมมีคุณภาพอยางที่ควรจะ
เปน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย  ของ ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการ
วิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอารไอ) เพ่ือแกไขปญหา
ขางตน คณะวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการในการออกกฎหมายทั้งหมด 3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ปรับขอบเขตในการประเมินผลกระทบของกฎหมายใหบังคับใช RIA กับกฎหมายทุกลําดับชั้น ไมใชเฉพาะ
กับกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น โดยอาจเริ่มจากกฎหมายที่มีความความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกอนเพ่ือ
จํากัดปริมาณงานของหนวยงานที่ตองจัดทําและหนวยงานที่ตองตรวจสอบ 

ประการที่สอง ใหจัดเวทีในการรับฟงความคิดเห็นทั้งหมด 3 ครั้ง คือ กอนที่จะมีการยกรางกฎหมายหนึ่งครั้งเพ่ือ
ประเมินความจําเปนในการออกกฎหมายและประเมินทางเลือกอ่ืนๆ และเมื่อมีการยกรางกฎหมายแลวอีกสองครั้งเพ่ือ
ประเมินผลประโยชนและตนทุนของทางเลือกตางๆ รวมถึงรางกฎหมายในภาพรวม 

ประการสุดทาย ผลักดันใหมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของ RIA ที่หนวยงานภาครัฐจัดทํา
ประกอบในการเสนอกฎหมายที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง (โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหผลกระทบในการ



๑๐๕ 

 

ออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาธันวาคม 2557) 

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐกับการวิเคราะหผลกระทบในการออก
กฎหมาย” ใจความสําคัญวา สิ่งที่สวนราชการตองเตรียมการหากรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานการลงประชามติมีอยูดวยกันหลาย
เรื่อง หากอยูบนสมมติฐานวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานการลงประชามติ หนึ่งในมาตราที่สําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ 
มาตรา 77 ซึ่งจะถือวาเปนหัวใจของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี้ก็วาได ใจความของมาตราดังกลาวมีการกําหนดเรื่องการวิเคราะห
ผลกระทบกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ซึ่งการวิเคราะหคือการบอกขอดีขอเสียของกฎหมายนั้น ซึ่งจะตองชั่ง
น้ําหนักดูทางเลือกในการออกกฎหมาย และทันทีที่รัฐธรรมนูญมีการประกาศใช ทุกหนวยงานก็จะตองทํา RIA ซึ่งไมวาราง
รัฐธรรมนูญจะผานการลงประชามติหรือไมก็ตาม ก็ยังจะตองมีการเขียน RIA ไวอยูดี ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายมีอยู 3 ลักษณะ 

ปรับปรุงกฎหมายที่เกาของไทย บางฉบับใชมารอยกวาป 
ปรับปรุงกฎหมายที่ไมเกา แตไมสอดคลองกับกระแสของโลก รวมถึงบริบทของสังคมไทย ทั้งเรื่องประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน เปนตน 
ปรับปรุงกฎหมายที่ไมเกา ยังสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย แตไมไดรับการยอมรับอยางเต็มที่ จึงนํามาสูความรูสึก

ของผูคนวาตองมีการปรับปรุง 
ดร.วิษณุ กลาวถึงนโยบายของรัฐเรื่องการกําหนดรูปแบบของการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายวา จะมีการ

มอบหมายใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบ
ของการวิเคราะหผลกระทบกฎหมาย ใหเกิดเปนสูตรมาตรฐาน และใหทุกหนวยงานนําสูตรนี้ไปใชเปนแนววิเคราะห ในเบื้องตน 
มีรูปแบบการวิเคราะหอยูบาง 8 ขอ คือ 

1. การวิเคราะหเรื่องคน ทั้งในเรื่องปริมาณ และคุณภาพ 
2. วิเคราะหเรื่องงบประมาณ 
3. วิเคราะหผลกระทบที่มีตอกฎหมายอ่ืน เชน บางครั้งกฎหมายที่มีอยูดีกวาที่จะออกกฎหมายใหม ซึ่งอาจไปแกปญหา

โดยการแกกฎหมายเพียงมาตราเดียว หรือเรื่องบางเรื่องมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ ตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด มิฉะนั้นจะเกิดปญหากฎหมายซ้ําซอนกัน เหลื่อมล้ํา ทับซอนกัน 

4. วิเคราะหผลกระทบที่มีตอกฎหมายหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
5. วิเคราะหผลกระทบที่มีตอภาระของประชาชน ที่จะตองไมสรางผลกระทบที่เปนภาระของประชาชนเกินความจําเปน 
6. วิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
7. วิเคราะหผลกระทบที่มีตอสังคม 
8. วิเคราะหผลกระทบทางการเมืองการปกครอง 
ดร.วิษณุ กลาววา รัฐบาลทุกชุดดูเรื่อง RIA ทั้งนั้น แตไมชัดเจน ไมเปดเผย ดังนั้นตองมีการเปดเผยการศึกษาผลกระทบ 

เชน การขึ้นเว็บไซต นอกจากนี้ เครื่องมือในการตรวจสอบผลกระทบของกฎหมายนั้น รัฐบาลคิดเห็นวามี 3 ตัว คือ CEO ไดแก 
C – Checklist คือ การจัดทํา checklist คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผานมา วาตอไปนี้กฎหมายทุกฉบับเมื่อเขา
ครม.แลวไปที่กฤษฎีกาตองทํา checklist 10 ขอ ซึ่ง checklist นี้ มีการจัดทําตั้งแตพ.ศ. 2548 แลว วันนี้ฟนขึ้นมาใหม ซึ่ง 
checklist นี้ มีที่มาจาก OECD แลวนํามาดัดแปลงใชในประเทศไทย E – Experience คือ ประสบการในการวิเคราะห
ผลกระทบนั้นตองอาศัยประสบการณจากกฎหมายอ่ืนๆ ของประเทศไทย กฎหมายตางประเทศ หรือที่เรียกกันวาการศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบ O – Opinion คือ ความคิดเห็นของ stakeholder ผูมีสวนไดเสียตางๆ ภาคเอกชน ภาคราชการ คิดเห็น
อยางไร เมื่อดูจนครบถวนแลวจะพอรูไดเลยวากฎหมายนี้ควรจะผานหรือไมผาน  (รายงานพิเศษ: 5 ป “คปก.” พรอมเดินหนา
ยกระดับปฏิรูปกม.ดวย RIA “ดร.วิษณุ” แนะสวนราชการเตรียมพรอมภารกิจ “วิเคราะหผลกระทบกม.” ตามรธน.ม. 77 



๑๐๖ 

 

สํานักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย อาคารชอฟตแวร ปารค ชั้น 15 เลขที่ 99 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลอง
เกลือ อําเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี 11120)  

 

วิเคราะหขอมูล 
สภาพปญหา 
กฎหมายเปนเครื่องมือสําหรับใชในการรักษาและอํานวยความยุติธรรม รักษาความสงบสุขของประชาชน ในสังคม

ปจจุบันสภาวะแวดลอมของสังคมไทย และกระแสโลกาภิวัตนมีผลทําใหกฎหมายมีชองโหวใหผูกระทําผิดสามารถละเมิดสิทธิ
ของคนอ่ืนโดยไมผิดกฎหมายได จากการรวบรวมขอมูลพบวา กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมบางฉบับลาสมัย การ
แกไขกฎหมายหรือกระบวนการในการออกกฎหมายใหมมีความลาชา ประกอบกับยังไมมีการพัฒนาหรือออกกฎหมายใหมใน
บางเรื่องที่สําคัญ ทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

 

กรอบความเห็นรวม 

ขอเสนอเพ่ือการแกไขกฎหมายประกอบดวย 2 เรื่อง ไดแก การปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย และการพัฒนากฎหมาย ที่
เปนประโยชนตอประชาชนและสังคม ปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอมสังคมไทย
ปจจุบัน เพ่ือใหกฎหมายมีความเหมาะสมเกิดประโยชนตอประชาชน สามารถบังคับใชไดจริง และมีมาตรฐานในระดับสากล 
บุคคลไดรับการคุมครองโดยกฎหมายอยางยุติธรรม และปญหาสังคมไดรับการแกไข เชน 

 แกไขกฎหมายเรื่องอัตราโทษ คาปรับ ใหเหมาะสมกับมูลคาของการกระทําความผิดใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน  

 แกไขกฎหมายเพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใชกฎหมายโดยมุงเนนไปที่สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เชน การมีประกันอิสรภาพอยูในศาล เพ่ือรองรับในเรื่องการประกันผูตองหา 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงเดิมใหผังเมืองมีอายุ 5 ป ตออายุได 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ป รวม 7 ป การตออายุ
ทําไดยากทําใหเกิดสุญญากาศ สงผลใหมีการกอสรางอาคารในพ้ืนที่หวงหาม ขอเสนอคือ ปรับให พ.ร.บ. ผังเมืองรวม มีอายุ 10 
ป ตออายุครั้งละ 2 ป ได 2 ครั้ง รวมเปน 14 ป และกฎหมายควรใหอํานาจพิจารณายกรางปรับปรุงผังเมืองรวมไดทุกป หาก
เห็นวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่คอนขางสูง หรือผังเมืองลาสมัยไมทันเหตุการณ เพ่ือให พ.ร.บ. ผังเมืองมีผลบังคับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับแบบอาคารสถานที่ปจจุบันมากขึ้น 
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติภัย และใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ เพ่ือใหขอกฎหมายยาสูบมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ครอบคลุมการโฆษณา กลยุทธการตลาดรูปแบบใหม และแนวทางการปฏิบัติขององคการอนามัยโลก 

ปรับปรุง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารราชการ 2540 ใหสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐได
งาย เพื่อใหเปนกลไกอิสระ และสามารถบริการประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนวยงานที่เกี่ยวของตองวาง
แผนการเสนอกฎหมายใหชัดเจนโดยมีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ไมสามารถตรากฎหมายใหสอดคลองกับ
พันธกรณีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวดวย 

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับการเคลื่อนยายเสรีของสินคา บริการแรงงาน และการลงทุน            ตามหลักการคาเสรี
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป 2558 กฎหมายที่ควร
ดําเนินการปรับปรุงไดแก 



๑๐๗ 

 

1. กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา เพ่ือใหการคาเสรีเปนไปอยางเปนธรรม มิฉะนั้นธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) 
ของไทยอาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดได 

2. กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค เพ่ือประกันวาผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรือบริการที่ปลอดภัยและได
มาตรฐานอยางแทจริง 

3. กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติของผูประกอบการหรือการถือหุนของคนตางดาวในนิติบุคคลที่เปน
ผูประกอบการ เพ่ือรองรับพันธกรณีตาม AEC 

4. กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน เพ่ือสนับสนุนใหเอกชนไทยสามารถไดรับประโยชนจากการยายฐานการผลิต
ไปยังรัฐภาคีของประชาคมอาเซียนที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาในประเทศไทยอันจะทําใหภาคเอกชนไทยไดรับประโยชน ไดอยาง
เต็มที ่

5. กฎหมายวาดวยการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการคาการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการระงับขอพิพาทนอกศาล 
(Alternative Dispute Resolution : ADR) เพ่ือรองรับการยุติขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้น   จากการเปดตลาด การคา การลงทุนใน
ประเทศและเพ่ือปองกันมิใหรัฐตองทุมเทงบประมาณไปใชในกระบวนการยุติธรรมทางแพงอันเปนเรื่องผลประโยชนของเอกชน
มากเกินไป 

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกัน และปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น ใหมีความกระชับ รวดเร็ว รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งสรางความเดือดรอนแกนักธุรกิจ ประชาชน และสังคมในวง
กวางรวมทั้งปองกันปญหาของการดาเนินการใดๆ ที่อาจนาไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นไดอยางตอเนื่อง และเปนระบบ เชน 

แกไขกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นใหไมมีอายุความ และเปนคดีที่มีโทษหนักไมมีการรอลงอาญา 
เพ่ือใหสามารถฟองรองผูตองหา และผูรวมมือทําทุจริตฯ เมื่อใดก็ไดถามีพยาน และมีหลักฐานเพียงพอ เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัว
ตอการกระทําผิด ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งมีผลตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

ปรับปรุงกฎหมายการคามนุษย (เด็ก/ผูหญิง) และกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศ การทํารายรางกาย โดยปรับใหมี
โทษหนักขึ้น เพ่ือใหมีผลตอการปองปราม และปองกันการกระทาผิด 

ปรับปรุงกฎหมายตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพ่ือเพ่ิมขอกฎหมาย
ครอบคลุมการจัดการมลพิษทุกดานทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงการแกปญหา 

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุก การลักลอบขนและตัดไม ใหมีโทษหนักขึ้น และยึดทรัพยเขาเปนของแผนดิน 
เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 
การพัฒนากฎหมาย 
พัฒนากฎหมายที่เปนประโยชนตอประชาชนและสังคม เพ่ือใหมีกฎหมายบังคับใชในสังคมอยางเหมาะสม และเกิด

ประโยชนตอประชาชน กฎหมายที่ตองการพัฒนา ไดแก 
  กฎหมายภาษีทรัพยสิน โดยเนนการสรางความเปนธรรมแกผูเสียภาษีใหผูมีรายไดมากเสียภาษีมาก โดยเฉพาะ

กรณีท่ีใชบริการสาธารณะมากขึ้น แตตองไมกระทบตอผูมีรายไดนอย เพ่ือลดความเหลื่อมลาในสังคมไทย 
  กฎหมายภาษีกาวหนาพรอมคาปรับ สําหรับผูที่ครอบครองที่ดินโดยไมทาประโยชนใดๆ ปลอยรกรางวางเปลา 

เพ่ือความเปนธรรมในการใชประโยชนที่ดิน 
  กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ เพ่ือใหมีกฎหมายรองรับการรวมกลุมของประชาชนอยางเปนทางการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพใหกับมาตรการ

ตางๆ ในการติดตาม จับกุม และลงโทษคนโกงเพ่ือใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 



๑๐๘ 

 

  กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย ใหสามารถเอาผิดไดกับทุกฝายที่ไดรับประโยชนจากกรณีที่เกี่ยวของ
กับการทุจริต เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนสาธารณะอยางแทจริง รวมทั้งใหเปนไปตามหลักสากลของความถูกตอง และเปน
ธรรม 

  กฎหมายคุมครองพยาน ผูเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการภาครัฐ ใหครอบคลุมถึงผูแจง
เบาะแสการทาผิดกฎหมาย เพ่ือพัฒนาระบบคุมครองพยานใหมีความเขมแข็ง สามารถปฏิบัติไดจริง สรางความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยใหกับประชาชน พยานผูเปดเผยขอมูล และผูแจงเบาะแสผูกระทําผิด 

  พัฒนา พ.ร.บ. สิทธิชุมชน เปนกฎหมายกลางของขอบัญญัติสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หาก
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติฉบับใดขัดแยงกับกฎหมายสิทธิชุมชนใหยึดถือขอบัญญัติในกฎหมายสิทธิชุมชน เพ่ือสงเสริมสิทธิ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแกไขปญหาการขัดแยงระหวางชุมชนทองถิ่นองคกรพัฒนาเอกชน กับ
หนวยงานภาครัฐ 

  พัฒนา พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม โดยปรับจากระเบียบกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2553 เพ่ือใหประชาชนผูยากไร
สามารถดาเนินการใหไดรับความยุติธรรมทางกฎหมาย 

  พัฒนา พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. ...(ฉบับกรมเจาทา) เพ่ือปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแกของที่
ขนสงทางทะเลระหวางประเทศ 

  พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการจากัดความรับผิดเพ่ือสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือเดินทะเล และ กฎหมายเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพงของผูประกอบการทาเรือเพ่ือชวยในดานการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชยนาวีทั้งระบบใหมีความครบถวน
สมบูรณซึ่งสงผลในสวนของการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ 

  พัฒนา พ.ร.บ. กักเรือ พ.ศ. ...(ฉบับกรมเจาทา) เพ่ือชวยสงเสริมและคุมครองผูประกอบการ     ชวยในเรื่อง
การลดคาใชจายของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจพัฒนากฎหมายสําคัญตอสวนรวม ไดแก กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายเพ่ิมเติมโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคม กฎหมายผลประโยชนทับซอน แ ละกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม 

  พัฒนากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพ่ือใหมีกฎหมายบังคับใชในเวลาเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ แกไข
ปญหาความลาชาที่เกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน 

(กรอบความเห็นรวมปฏิรูปประเทศไทย ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE คณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขแกคนในชาติ 
2557) 

 

สรุป 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความสงบสุขใหสังคม แตกระบวนการซึ่งที่จะไดมา

ที่แหงตัวบทกฎหมาย เริ่มตั้งแตรัฐธรรมนูญซึ่งเปนแมแบบของกฎหมาย รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ พระราชกําหนดพระราช
กฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบ ขอ บังคับ ประกาศ คําสั่ง เปนตน การเกิดขั้นของสิ่งเหลานี้ผูกผันกับประชาชนมากนอยเพียงใด 
ประชาชนมีสวนรับรูกระบวนการหรือขั้นตอนมากนอยเพียงใด ประชาชนมีสวนในการรางมากนอยเพียงใด ประชาชนได
ประโยชนจากสิ่งเหลานี้มากนอยเพียงใด กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไมไดเกิดจากปญหาที่มันเกิดขึ้นในแตละชุมชน 
หรือทองถิ่นไทย เกิดจากการมองในภาพรวมของคนเขียน และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนปญหาจึงไมไดรับการแกไข
เทาที่ควร มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เหลานี้ใหมันทันตอปรากฏการณที่มันเกิดขั้นจริงใน
สังคมไทยแคไหน ยกตัวอยางเชน ผูชวยศาสตราจารยปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ นักวิชาการคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร กลาววา บริษัทบุหรี่เลือกใชสื่อออนไลน และสื่ออิเลกทรอนิกส เปนชองทางสื่อสารการตลาดสูเยาวชนเพราะยากตอการ
บังคับใชกฎหมาย นอกจากวิธีการโฆษณาผานบุคคลแลว ยังพบรูปแบบการเปดพ้ืนที่พบปะกันของบรรดานักสูบดวย(กฎหมาย
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ค ว บ คุ ม ย า สู บ ไ ท ย  “ล า ส มั ย - ไ ม ค ร อ บ ค ลุ ม ”5 ก ร ก ฎ า ค ม  2556 | ข า ว ไ ท ย พี บี เ อ ส  
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ความลาสมัยของกฎหมายไทยแนวคิด วิธีการแกปญหา และการผลักภาระใหแตทองถิ่น หรือชุมชนที่ไมมี ปากมีเสียง
มากนักในสังคมไทย เชน “เมื่อเกิดบอขยะ สังคมไทยก็มองเพียงวา ใครจะเปนคนเขาไปจัดการ ไปดูแลเรื่องนี้ แตไมไดมองยอน
ไปวา สาเหตุที่แทจริงแลวขยะมาจากไหน สาเหตุที่แทจริงของการเกิดขยะใครควรเปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้มันเปนเรื่องของกรอบ
ความคิดของคนไทยที่ผิดมาตั้งแตแรก ในสมัยกอนที่ขยะยังไมมีมากเหมือนตอนนี้ การดําเนินการเลยถูกกําหนดใหเปนภาระของ
เทศบาล ที่เมื่อกอนยังพอรับไหว แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป งบประมาณท่ีจะตองใชเพ่ิมข้ึน ขยะเพ่ิมข้ึน เมื่อรับภาระไมไหวขยะจึง
ถูกนําไปทิ้งนอกเขตรับผิดชอบ กรุงเทพฯ ก็นําไปทิ้งนอกเมือง นอกเมืองนําไปทิ้งที่หางไกลออกไป เปนการผลักภาระออกไป
ใหกับคนที่ไมมีอํานาจในการตอรอง มีปากเสียงนอยกวา นั่นคือปญหาที่เกิดขึ้น”ในการรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะตาง ๆ 
เหลานี้ โดยที่ผูผลิตเองไมไดมีสวนตองรับผิดชอบรวมแตอยางใดดร.เดชรัตนกลาว (‘ขยะลนเมือง’กฎหมายลาสมัย-งบไมพอ จี้
เลิกทิ้งชนบท-ดึงผูผลิตสินคาแกปญหาชุลีพร บุตรโคตร ศูนยขาว TCIJ 21 เมษายน 2557ศูนยขอมูล&ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิ
พลเมืองThai Civil Rights and Investigative Journalism205 ม.5 ต.หนองควายอ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 อีเมล 
tcijinfo@gmail.com) 

แมจะมีการรื้อฟนกฎหมายการศึกษาปญหาของกฎหมายไทย ความเห็นรวม และการพัฒนากฎหมายไทย ปรับขอบเขต
ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายใหบังคับใช RIA กับกฎหมายทุกลําดับชั้นจัดเวทีในการรับฟงความคิดเห็นผลักดันใหมี
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของ RIA  ที่หนวยงานภาครัฐจัดทําประกอบในการเสนอกฎหมายที่ปลอด
จากการแทรกแซงทางการเมือง การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ปรับปรุง
กฎหมายที่เกาของไทย การวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายมีการเปดเผยการศึกษาผลกระทบ ระดมความคิดเห็นของ 
stakeholder ผูมีสวนไดเสียตางๆ ภาคเอกชน ภาคราชการ คิดเห็นอยางไรเชนคํากลาวของ อรวรรณ หอยจันทร ที่วา"จุดตาย
ของกฎหมายบานเรา ซึ่งก็คืออยูที่คนและการบังคับใช.. ตอใหกฎหมายเขมงวดแคไหน ก็ไรประสิทธิ ภาพ หากคนไมสํานึกและ
ปฏิบัติตาม" (มาตรฐานคน-การบังคับใช จุดตายกฎหมาย..ไรประสิทธิภาพ โดย : อรวรรณ หอยจันทร วันที 7 พฤศจิกายน 
2556 เวลา 01.00 น. http://www.bangkokbiznews.com) 
เอกสารอางอิง 
 

กฎหมายควบคุมยาสูบไทย “ลาสมัย-ไมครอบคลุม”07:58 |  5 กรกฎาคม 2556 | ขาวไทยพีบีเอส  
https://news.thaipbs.or.th/content/182036 

กรอบความเห็นรวมปฏิรูปประเทศไทย ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF 
THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE คณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขแกคนในชาติ 2557 

ชุลีพร บุตรโคตร ‘ขยะลนเมือง’กฎหมายลาสมัย-งบไมพอ จี้เลิกทิ้งชนบท-ดึงผูผลิตสินคาแกปญหาศูนยขาว TCIJ 21 
เมษายน 2557ศูนยขอมูล&ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมืองThai Civil Rights and Investigative Journalism205 ม.
5 ต.หนองควายอ.หางดง จ.เชียงใหม 50230  

พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมพ.ศ. 2526 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาธันวาคม 2557 

อรวรรณ หอยจันทรมาตรฐานคน-การบังคับใช จุดตายกฎหมาย..ไรประสิทธิภาพจันทร วันที่ 07 พฤศจิกายน 2556, 
01:00http://www.bangkokbiznews.com 

ASTVผูจัดการออนไลน “ยูเครน” รื้อฟน กม.เกณฑกําลังพล รับวิกฤตยูเครนตะวันออก - “แมรเคิล” ตอสายขอปูตินชวย
ปลอยคณะผูสังเกตการณ2 พฤษภาคม 2557 16:22 น. 
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บทคัดยอ 

การแขงขันในยุคปจจุบันจะขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการสรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมได เชน 
ความรู เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคการในการเพ่ิมคุณภาพ การใหบริการใหมๆ สรางนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 
และความคาดหวังของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และการที่องคการจะสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้น
ขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการทําใหการเรียนรูในองคการไหลเวียนอยางตอเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการมี
กระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด แบงปนและใชความรู กระบวนการที่วานี้คือ 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  องคความรูทีสําคัญสวนใหญอยูที่ตัวคน ดังนั้น องคการจะตองมี
กระบวนการและบรรยากาศที่เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําความรูดังกลาวมาใชกอใหเกิดประโยชนแกองคการได 

การจัดการความรู  (Knowledge Management) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปน
เรื่องที่มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูคือการที่จะทํา ใหคนในองคการเรียนรู
ปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ หรือกลาวไดวาเปน
องคการแหงการเรียนรูที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหาวิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑหรือบริการ อันจะนํามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทั้งนี้การที่องคการจะสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผลนั้นตองมีการ
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ 

 
คําสําคัญ : พุทธวิธีการจัดการองคการ, องคการแหงการเรียนรู     

 

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. บทนํา 

ในโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนเปนยุคของความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาในดานวัตถุ
สิ่งของซึ่งเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีการปรับตัวพัฒนาเพ่ือพรอมรอ งรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้เองจึงทําใหกระแสความตองการที่จะปรับพัฒนาองคการใหมีความ
คลองตัวมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนจึงมีอิทธิพลมากไปทั่วโลก 

องคการ และการจัดการเปนสิ่งที่ดํารงอยูในสังคมมนุษยอยางยาวนาน องคการในอดีตเปนองคการที่ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการชุมชน สังคม และรัฐ เปนดานหลัก สําหรับองคการในยุคใหมนั้นมีความหลากหลายทั้งวัตถุประสงค และ
รูปแบบในการจัดตั้ง ความหลากหลายเหลานี้เกิดจากความซับซอนของบริบททางสังคมนั่นเอง ๑มนุษยมีความเกี่ยวของกับ
องคการตั้งแตเกิด คือ ครอบครัว หรือ ตระกูล ซึ่งนับเปนองคการแบบไมเปนทางการ เมื่อเจริญเติมโตขึ้นถึงวัยเขาศึกษาในระบบ
โรงเรียนก็ตองเกี่ยวของกับองคการแบบเปนทางการ นั้นแสดงวามนุษยไดเขาเปนสมาชิกขององคการแลวโดยไมรูตัว องคการมี
อยูทุกๆที่และเปนที่คุนเคยกับมนุษยทุกคน องคการจึงเปนระบบทางสังคมสําคัญที่มนุษยตองทําความเขาใจและจะตองสามารถ
ใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในองคการนั้น และการใชชีวิตอยูนั้นก็ตองเพ่ือการดํารงอยูไดตอไปขององคการนั้นๆ ดวย การ
บริหารจัดการทรัพยากรองคการที่ดีมีสวนสําคัญยิ่งตอการประสบความสําเร็จและการดํารงอยูขององคการอยางมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน เพราะเปนการควบคุมกํากับการใชทรัพยากรขององคการ เชน คนเงิน เวลา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ให
คุมคา และสําเร็จประโยชนมากที่สุด๒ 

ความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนองคกรใหอยูรอดได 
แตความรูมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลง และสรางขึ้นใหมตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารรวมถึงวิทยาการและนวัตกรรมใหมๆที่เกิดขึ้น ลวนตองใชความรูในการพัฒนาทั้งสิ้น ผูบริหารขององคกร
จึงตองหันมาใหความสําคัญกับความรูของคนในองคกร โดยนํากลยุทธการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารซึ่งใน
ปจจุบันการจัดการความรูถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ซึ่งกระบวนการจัดการความรูมีหลายรูปแบบ แตสิ่งสําคัญของทุกรูปแบบ
คือการกําหนดความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคการเพ่ือสงผลใหองคการบรรลุเปาหมาย การแลกเปลี่ยนความรู เพ่ือนํา
ความรูของพนักงานแตละคนในองคการมาแบงปนแลกเปลี่ยนและตอยอด กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง๓ 

พระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมมาพุทธเจาพระองคทรงไดสถาปนาองคการพระพุทธศาสนาขึ้น หลังจากที่
พระพุทธเจาตรัสรูแลวไดแสดงพระธรรมเทศนาจนมีคนศรัทธาเชื่อและไดเขามาสมัครเปนสมาชิกองคการพระพุทธศาสนาจึง
เกิดข้ึน พระพุทธองคทรงประทานแนวคิดและหลักธรรมคําสั่งสอนในสงเสริมการบริหารจัดการองคการของสงฆ ใหมีความม่ันคง
ยั่งยืนและดํารงอยูมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ และอีกอยางองคการพระพุทธศาสนาเปนองคการแหงการเรียนรูองคการแหง
การศึกษา 

                                         

๑พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑. 
๒วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๑๓ – ๑๑๔. 
๓ยุทธนา แซเตียว, การจัดการความรูสรางองคการอัจฉริยะ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดคูเอชั่น, ๒๕๔๗), หนา ๗ 



๑๑๒ 

 
๒. การบริหารจัดการองคการ 

การศึกษาองคการสมัยใหมไดเริ่มตนประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๘ และเริ่มมีการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น
ตั้งแตตนศตวรรษที่ ๑๙ นับตั้งแตนั้นมาการศึกษาองคการก็ไดเกิดขึ้นอยางแพรหลายในสาขาวิชาตางๆ ปรากฏการณเชนนี้ได
เกิดขึ้นพรอมๆ กับกระบวนการการเปนสังคมสมัยใหม (Modernization) ซึ่งเปนสังคมที่มนุษยมีแนวโนมอาศัยและใชชีวิตใน
องคการมากขึ้นทุกขณะ จนมีการกลาวกันวามนุษยองคการ ไมวาพวกเขาจะชอบหรือไมก็ตาม มนุษยจํานวนมากใชเวลาใน
องคการอยางนอยหนึ่งในสามของเวลาในชีวิตประจําวัน และมีไมนอยที่ใชเวลามากกวานั้น การใชชีวิตในการองคการของมนุษย
เชนนี้ ทําใหองคการเปนแหลงที่บันดาลทั้งความสุขและความขมข่ืนใหกับมนุษย องคการเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพ่ือใชในการ
บรรลุวัตถุประสงคบางอยาง แตในขณะเดียวกันมนุษยก็ตกอยูภายใตอิทธิพลขององคการดวยเชนเดียวกัน การศึกษาเพ่ือทํา
ความเขาใจองคการและการจัดการมนุษยในองคการจึงเปนเรื่องที่ทาทายเปนอยางยิ่ง๔ 

๑) ความหมายของการบริหารจัดการ มีนักวิชาการหรือผูมีความรูหลายทานไดความหมายของการบริหารจัดการ
ดังเชน 

“บริหาร” มาจากคําวา Administration หรือบางตําราก็ใชคําวา Management ตาม 
หนังสือ Webster Dictionary คําวา Administration มีความหมายเหมือนกับคําวา Managementฉะนั้น จึงมีการใชทั้งสองคํา
นี้ในลักษณะเดียวกัน แตคําวา Management มักจะใชในการบริหารองคการหรือหนวยงานที่มุงในดานผลกําไร แตการบริหาร
ในวงการศึกษาหรือการบริหารงานโครงการสุขภาพในสถานศึกษานี้มิไดมุงหวังผลกําไรจึงควรใชคําวา Administration จึงจะ
เหมาะสมกวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไปรวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค๕ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาวา การบริหารจัดการ (Management Administration) มีลักษณะวิธีดําเนินงานเพ่ือ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการซึ่งประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking)หรือการวางแผน 
(Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และมีจุดมุงหมาย คือ การพัฒนาองคการใหดีขึ้น 
เจริญกาวหนาและมั่นคงเพ่ิมข้ึน๖ 

๒) ความหมายขององคการ มีนักวิชาการหรือผูมีความรูหลายทานไดความหมายขององคการ ดังเชน 

จอมพงศ  มงคลวนิชกลาววา องคการ คือ การรวมตัวกันของบุคคลเปนหนวยงาน ทํางานรวมกันโดยมีเปาหมาย
เดียวกัน มีแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ มีการจัดการและประสานสัมพันธกันอยางมีระบบ  องคการเปนระบบสังคม (Social 
System) คือมีบุคคลหลายสวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันแตละคนตางมีหนาที่ที่จะทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน อาจมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะเปนนายจาง เปนผูรับจาง เปนสถานประกอบการ เปนสมาคม หรือฐานะอ่ืนๆไดหลาย
ฐานะ๗ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตกลาววา องคการ เปนหนวยทางสังคมที่อยูภายใตและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมี
เปาประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งสมาชิกมีคานิยม และผลประโยชนรวมกัน ในการขับเคลื่อนองคการใหบรรลุ

                                         

๔พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑ 
๕ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New York :Macmillian, ๑๙๔๗), p. ๓. 
๖วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคการตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๕. 
๗จอมพงศ  มงคลวนิช, การบริหารองคการ และบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑. 



๑๑๓ 

 
เปาประสงคนั้นจึงตองมีการออกแบบโครงสรางเพ่ือรวบรวมกลุมงาน กิจกรรม และกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก รวมทั้งมี
การสรางระบบการประสานงาน และยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวไดอยางราบรื่น๘ 

๓) แนวคิดการบริหารจัดการองคการ 

ลูเธอร กูลิค และลินดัลเออรวิค ไดศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหาร และไดเสนอแนวคิดหลักPOSDCORB ซึ่ง
หมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 

๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดโครงการอยางกวางๆ วาจะทําอะไรบาง เพ่ืออะไร มี
แนวทางปฏิบัติอยางไร การวางแผนจะตองทํากอนการลงมือปฏิบัติ 

๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองคกร กลาวคือ เปนการจัดสายงานแบงแยกอํานาจการบริหารให
ผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาที่ของแตละคน เพ่ือจะไดทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

๓. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เปนการบริหารงานทางดานบุคคลอันไดแกการจัดอัตรากําลัง การสรร
หา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดีการประเมินผลการทํางาน และการใหพนจากงาน 

๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการทํางานเสนอแนะวิธีการทํางานหลังจากท่ีไดวิเคราะห
อยางรอบคอบแลววา ควรจะทําอะไรบาง อยางไร ไปในทิศทางใด 

๕. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันไดแก การสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานยอยและ
บุคคลในตําแหนงตางๆ ใหสามารถทํางานรวมกันไดซึ่งอาจจะตองใชเทคนิคตางๆ เชน การสื่อสารการกําหนดระเบียบแผนใน
การทํางาน เปนตน 

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอยางจะมีการรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปวา
ตนเองไดทําอะไรบาง อยางไร ไดผลประการใด 

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณคาใชจายใหถูกตองเหมาะสมกับกิจกรรม๙ 

๓. องคการแหงการเรียนรู 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization- LO) เริ่มมีการพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการประยุกตเพ่ือ

การปฏิบัติในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ ตอมาองคการเรียนไดรับการสนใจอยางแพรหลายเมื่อ Peter Senge(๑๙๙๐) ไดเขียนหนังสือ
ขึ้นมาเลมหนึ่งชื่อ The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization. โดย Senge ชี้ใหเห็นวา ใน
ยุคสมัยของโลกาภิวัตนแหลงที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันคือความสามารถและอัตราที่ องคการสามารถเรียนรูและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่รวดเร็วกวาคูแขง  ในแวดวงวิชาการดานองคการการเรียนรูมีแนวคิดที่มีการถกเถียงกันอยาง
กวางขวาง คือ องคการเรียนรู (LO) กับการเรียนรูขององคการ (OrganizationLearning - OL) นักวิชาการบางคนใชศัพททั้ง
สองตัวนี้ในความหมายที่เหมือนกัน ขณะที่บางคนพยายามแยกศัพทสองตัวนี้ออกจากกัน ความเปนเอกฉันทเกี่ยวกับความหมาย
ของ LO และ OL ยังไมเกิดขึ้น ยิ่งกวานั้นขอถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเรียนรูของบุคคลกับการเรียนรูแบบกลุม
ในองคการ รวมทั้งการถายทอดระหวางการเรียนรูทั้งสองลักษณะก็ยังหาขอสรุปรวมกัน ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางไมได
เชนเดียวกัน๑๐ 

การแขงขันในยุคปจจุบันจะขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการสรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมได เชน 
ความรู เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคการในการเพ่ิมคุณภาพ ลดตนทุนลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ สราง

                                         

๘พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา 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, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๓๕๔. 



๑๑๔ 

 
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และการที่องคการจะสรางและ
รักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการทําใหการเรียนรูในองคการไหลเวียนอยาง
ตอเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการมีกระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด 
แบงปนและใชความรู กระบวนการที่วานี้คือ การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรูทีสําคัญสวนใหญอยูที่ตัวคน ดังนั้น องคการจะตองมีกระบวนการและบรรยากาศที่
เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนําความรูดังกลาวมาใชกอใหเกิดประโยชนแกองคการได โดยปกติแลวยากท่ีจะสามารถจัดการ
ความรู องคการไมสามารถสั่งใหผูรูคนนั้นถายโอนความรูที่มีอยูใหผูอ่ืนได องคการตองสรางบรรยากาศที่เอ้ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูใหเกิดขึ้นและเห็นจริงได ซึ่งจะนําไปสูคานิยมและเปนวัฒนธรรมองคการในที่สุด โดยกระบวนการของการ
จัดการความรู (KM Process) เพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) มีกระบวนการหลักๆ ที่สําคัญ คือ  

๑) การจัดหาความรู (Knowledge Acquisition) 
๒) การจัดเก็บและคนคืนความรู (Knowledge Storage and Retrieve) 
๓) การใชความรู (Knowledge Usage / Utilization) 
๔) การเคลื่อนยาย / กระจาย / การแบงปนความรู(Knowledge Transfer / Distribution / Sharing) 
๕) การสรางความรูใหม( New KnowledgeCreation)๑๑ 
การจัดการความรู  (Knowledge Management) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปน

เรื่องที่มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูคือการที่จะทําใหคนในองคการเรียนรู
ปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ หรือกลาวไดวาเปน
องคการแหงการเรียนรูที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหาวิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑหรือบริก าร อันจะนํามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทั้งนี้การที่องคการจะสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผลนั้นตองมีการ
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ๑๒ 

Pedlerไดใหแนวคิดวา องคประกอบของบริษัทแหงการเรียนรูมี ๕ ดานไดแก  
๑) ดานกลยุทธ (Strategy)  

-ใชการเรียนรูเพ่ือกําหนดกลยุทธ (Learning Approach to Strategy)องคการมีแนวทางที่จะใชแนวทางการ
เรียนรูใหเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธขององคการ 

-การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องคการจะใหผูปฏิบัติงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายไดอยางไรบาง 

๒) ดานการมองภายในองคการ (Looking In)  
-ขอมูลขาวสาร (Information) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการเพ่ือกระจายอํานาจและขอมูลให

ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค 
-ระบบบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจัดทํางบประมาณ การ

รายงานผลระบบบัญชีขององคการควรจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูปฏิบัติงานวาองคการมีการบริหารเงินเปนอยางไร 
-การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) เปนการสงเสริมใหทุกหนวยงานในองคการมองเห็นวา

หนวยงานอื่นๆ เปนลูกคาที่มาใชบริการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

                                         

๑๑จอมพงศ  มงคลวนิช, การบริหารองคการ และบุคลากรทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๕๓ – ๒๕๖. 

๑๒สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร  : จิรวัฒนเอ็กซเพรส, ๒๕๔๘), หนา 
๒๕ – ๒๖. 



๑๑๕ 

 
๓) ดานโครงสราง (Structure) โครงสรางองคการ โครงสรางหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง

ขั้นตอนกระบวนการทํางานเปนเหมือนกับโครงสรางที่ไมถาวร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมยาก เพ่ื อใหเหมาะสมกับงาน 
ผูใชงาน และความคิดสรางสรรคใหมๆ 

๔) ดานการมองภายนอก (Looking Out) 
-การใหพนักงานเปนผูวิ เคราะหสภาพแวดลอมขององคการ  (Boundary Workers as Environment 

Scanner)  
-การเรียนรูระหวางองคการ (Inter – organization Learning) องคการควรเรียนรูจากพันธมิตรและองคการ

อ่ืนๆ ดวยการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 
๕) ดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities)  

-บรรยากาศการเรียนรู (learning Climate) ผูบริหารทุกคนมีหนาที่พ้ืนฐานที่จะสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดเกิด
การเรียนรูจากการทดลองและเรียนรูจากประสบการณ ผานทางการตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และการสนับสนุน 

-โอกาสในการพัฒนาตนเองของทุกคน (Self-development Opportunity for All) การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูดวยตนเองใหกับสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผูที่ตองเจอกับลูกคาโดยตรง รวมทั้งกา รกระตุนใหผูปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตอการเรียนรูและพัฒนาตนเอง๑๓ 

๔. พุทธวิธีการจัดการองคการแหงการเรียนรู 

๑) พุทธวิธีการจัดการองคการ 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 

(Getting things done through other people) เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป
เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก 
การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ขอใชหนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา หนาที่ (Function) ของนัก
บริหารมีอยู ๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC  

P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางเนินงานในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จที่จะตามมาใน
อนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

O คือ Organization หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคคลากรและการใชคนใหเหมาะกับ
งาน 

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษย
สัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนํา 

                                         

๑๓อางใน จอมพงศ  มงคลวนิช, การบริหารองคการ และบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๕๙. 



๑๑๖ 

 
C คือ Controllingหมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้ง

กระบวนการแกปญหาภายในองคกรเราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองคกร การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการและการกํากับดูแลตามลําดับ๑๔ 

การจัดองคการ(Organization)ซึ่งในการรับสมาชิกใหมเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการ
กําหนดใหสมาชิกทุกคนเริ่มตนจากศูนย นั่นคือ ไมมีการอนุญาตใหนําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหนงหนาที่ในเพศฆราวาสเขามาใน
องคกรคณะสงฆ ดังพุทธพจนที่วา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี  ไหลถึงมหาสมุทร
แลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร 
ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน
นับวาสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”  

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา ทุกคนที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาเปนพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด การอยูรวมกัน
ของคนท่ีเทาเทียมกันนี้อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับบัญชาภายในองคกร เพราะเหตุที่วาเมื่อสมาชิกถือตัววา เทาเทียมกับคน
อ่ืนก็จะไมมีใครเชื่อฟงใครหรือยอมลงใหใคร ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “การอยูรวมกันของคนที่เสมอกันนําทุกขมาให  ถาเปน
เชนนั้นการบังคับบัญชาภายในองคกรก็มีไมได พระพุทธเจาจึงทรงกําหนดใหพระภิกษุตองเคารพกันตามลําดับพรรษา ผู บวชที
หลังตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอน 

เมื่อสาวกมีจํานวนมากขึ้น พระพุทธเจาทรงจัดองคการในพระพุทธศาสนาออกเปนพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ในสวนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหแกคณะสงฆ ดังจะเห็นไดจาก
การที่ทรงกระจายอํานายใหคณะสงฆดําเนินการอุปสมบท เมื่อมีกิจจาธิกรณหรือกิจการที่จะตองทํารวมกัน คณะสงฆสามารถ
บริหารจัดการเอง หรือเมื่อมีกรณีความขัดแยงเกิดขึ้นในคณะสงฆ พระพุทธเจาก็ทรงมอบอํานาจใหคณะสงฆเปนผูจัดการ
แกปญหา 

พระพุทธเจาทรงดํารงตําแหนงเปนธรรมราชา คือผูบริหารสูงสุดในองคกรพระพุทธศาสนา ดังพุทธพจนที่วา “เรา
เปนพระราชานั่นคือเปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม” พระพุทธเจาทรงแตงตั้งพระสารีบุตรใหเปนพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเปนรอง
ประธานบริหาร อยูในลําดับถัดมาจากพระพุทธเจา และเปนอัครสาวกฝายขวารับผิดชอบ งานดานวิชาการ พระโมคคัลลานะ
เปนพระอัครสาวกฝายซายรับผิดชอบ งานดานบริหาร พระอานนทเปนเลขานุการสวนพระองค และทรงแตงตั้งสาวกทั้งฝาย
บรรพชิตและคฤหัสถเปนเอตทัคคะ คือ ผูชํานาญการที่รับภาระงานดานตาง ๆ เชน พระมหากัสสปะเปนผูชํานาญดานธุดงค 
พระปุณณะมันตานีบุตรเปนผูชํานาญดานการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเปนผูชํานาญดานวินัย จิตตคหบดีเปนผูชํานาญดาน
การแสดงธรรมการแตงตั้งเอตทัคคะนี้เปนตัวอยางของกระจายอํานาจ และการใชคนใหเหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา 

ประเพณีปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่พระมหากษัตริยทรงพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆผูมีความชํานาญในดานตาง 
ๆ ก็สอดคลองกับการแตงตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง สวนการที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก
พระสงฆในสมัยปจจุบันก็พออนุโลมใหเปนการยกยองพระเถระเปนเอตทัคคะในดานตาง ๆ ไดเหมือนกัน 

๒) พุทธวิธีการจัดการความรู 

การจัดการความรู(Knowledge Management) เปนกระบวนการแนวความคิดที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากใน
โลกแนวความคิดหนึ่งการจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกลเคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรูทั่วไปแตมีเปาหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการความรูตามแนวคิดและทฤษฎี

                                         

๑๔พระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา๓ - ๕. 



๑๑๗ 

 

การจัดการความรูทั่วไปทําการศึกษาเรื่องความรู สวนการจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ปญญา ซึ่งเปนหลักการจัดการความรูที่มีเปาหมายมุงประโยชนความสุขในปจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุขในการบรรลุ
ธรรมดังนั้นจึงมีคําสองคําที่ตองทําความเขาใจก็คือคําวา ความรู กับคําวา ปญญา  

เราตองเห็นตรงกันกอนวา ปญญาคืออะไร คําวาปญญาในภาษาไทย หมายถึงความรู (Knowledge) และความรอบ
รู (Wisdom) ตรงนี้แหละที่เราใชคํากํากวม ความรูทั่วไป (Knowledge) เราก็เรียกวาปญญา แมกระทั่งความรูในการประกอบ
อาชีพ เราก็เรียกวาปญญา ดังขอความที่วา “ทรัพยนี้มิไกล ใครปญญาไว หาไดบนาน ทั่วแควนแดนดิน มีสิ้นทุกสถาน ผูใดเกียจ
คราน บพานพบเลย”ในภาษาอังกฤษเราใชคําวาความรูตางจากคําวาปญญานั่นคือคําวาความรูหมายถึง สุตะ (Knowledge)สวน
คําวา ปญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู (Wisdom) 

ความรูคืออะไรตางจากปญญาอยางไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคํานิยามคําวาความรูไววา เปนสิ่งทีสั่ง
สมมาจากการศึกษาเลาเรียนคนควาและประสบการณรวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติหรือทักษะ เปนความเขาใจหรือสารสนเทศ
ที่ไดจากประสบการณ  อาจกลาวไดวา ความรูตองเกี่ยวกับสารสนเทศ หรือ Information นั่นคือความรูเปนเรื่องของการรับ
ขอมูลขาวสารบวกมาสรางประสบการณ สวน ปญญาไมไดขึ้นอยูกับขอมูลขาวสารหรือ Information เพียงอยางเดียว ปญญาไป
ไกลกวาการจัดระบบขอมูลขาวสาร การรับขอมูลขาวสาร ทานเรียกวาสัญญาคือความจําไดหมายรู สัญญาเปนความรูขั้นจํา คือ
รูเทาที่เห็น เขาใจเทาที่ฟง เวลาที่เราจัดการเรียนการสอนใหนิสิตนักศึกษา บางที่ผูเรียนก็ไดแคสัญญาคือความจํา เขาไมได
ปญญา คําวาปญญา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง “ความรอบรู ความรูทั่ว ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด” 
การเรียนมากไดขอมูลมากเปนความรูแตยังไมใชปญญา ปญญา เปนความฉลาดรอบรูที่เกิดจากการเรียนและการคิด๑๕ 

พระพุทธเจานับวาเปนยอดแหงนักบริหาร นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังไมมีนักบริหารคนใดที่เหนือกวาพระองค
เลย การบริหารจัดการความรูที่หลายคนคิดวาเปนของใหมนั้น ความจริงพระพุทธเจาไดทํามากอนแลว และการบริหารจัดการ
ความรูของพระองคนับไดวาประสิทธิผลดีเยี่ยมไมแพทฤษฎีของใคร หากพิจารณาตัวองคกรพุทธศาสนานั้น ก็จะเห็นวา องคกร
ของพุทธ เปนองคกรแหงความรูโดยตรง 

เพราะคําวา “พุทธ” ก็หมายถึง “รู” อยูแลว การดําเนินการทุกอยางจึงเปนไปเพ่ือการเขาถึงความรู และไมใชแค
เปนความรูธรรมดาเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังเปนความรูอันสูงสงที่จะชวยใหมนุษยหลุดพนจากวังวนของความทุกขทั้งหลายทั้ง
ปวง ความรูประเภทนี้เปนการเขาใจกฎเกณฑของธรรมชาติและการปฏิบัติตอกฎเกณฑนั้นอยางถูกตองนั่นเองหากมองในแงนี้
องคกรพุทธ จึงเปนองคกรแนวหนาของทุกยุคทุกสมัย รวมถึงสมัยนี้ และสมัยหนาตอๆ ไปดวย 

พุทธวิธีการจัดการความรู พอที่จะยกตัวอยางใหเห็นไดงายๆ เริ่มตั้งแตตอนที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ทานก็ทรง
เริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบงปนความรูที่พระองคมีอยูสูประชาชนนั่นเอง พระองคทรงใชเวลาตลอดหนาฝนแรก
รวบรวมพระสาวกได ๖๐ รูป แลวทรงอบรมคุณธรรมแกทานเหลานั้นอยางเพียงพอที่จะแยกยายกันออกไปประกาศพระศาสนา 
พอหมดหนาฝน ดินฟาอากาศแหงก็ไดทรงเรียกพระสาวกเหลานั้นมาประชุม แลวรับสั่งใหแยกยายไปประกาศพระพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคตางๆ โดยพระองคไดตรัสสั่งวา… 

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวงทั้งที่เปนของทิพย ทั้งท่ีเปนของมนุษย, แมพวกเธอก็พนแลวจากบวง
ทั้งปวงทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย (เชนกัน) พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ือ
อนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย , พวกเธออยาไดไปรวมโดยทางเดียวกันสองรูป, จง
แสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง และงามในที่สุด , จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ครบ
บริบูรณ บริสุทธิ์, สัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสนอยมีอยู, แตเพราะไมไดฟงธรรม ยอมเสื่อม, ผูรูทั่วถึงธรรม จักมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายแมเราก็จักไปตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม” 

                                         

๑๕พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ปญญาตองคูกับกรุณาจึงจะพาชาติรอด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๑-๑๒. 



๑๑๘ 

 

พระดํารัสนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พระองคไดถายทอดความรูใหจนภิกษุเหนานี้กลายเปนผูเชี่ยวชาญและได
สงภิกษุเหลานี้ไปในทิศตางๆ เพ่ือแบงปนความรูตอไปคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงถูกเผยแผตอๆไปอยางไมหยุดยั้ง จนกระทั้ง
ปจจุบัน 

สิ่งที่แสดงใหเห็นชัดในวิธีการจัดการความรูของพุทธศาสนาไมวาผูนั้นจะจบการศึกษาระดับใดมาก็ตาม หลังจากเขา
มาบวชแลว จะตองใหอยูกับอุปชฌายอยางนอย ๕ ป ซึ่งในระหวางที่อยูกับอุปชฌายนี้ ก็จะไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายเพราะ
พระอุปชฌายมีหนาที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนใหความรูแกศิษย เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพระภิกษุ และพระธรรมคําสอน
ตางๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเขาถึงหลักธรรมนั้นดวย จึงเรียกไดวา วิธีการดังกลาวนี้กอใหเกิดการถายทอดความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งความรูซอนเรน (Tacit Knowledge เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปน
ภูมิปญญา) และความรูเดนชัด (Explicit Knowledge เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือวิชาการ อยูในตํารา คูมือ
ปฏิบัติงาน) เพราะอุปชฌายจะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพรอมๆกัน จึงทําใหไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปดวย สวนผูที่
จะเขามาเปนอุปชฌายไดก็มีการกําหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับวาเปนผูมีความรูความสามารถเชื่อถือได หากเทียบกับองคกร
สมัยใหมก็เรียกไดวา เปนผูเชี่ยวชาญ นั่นเอง 

นอกจากนั้นในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณแกกันและกันนั้น พระพุทธเจาก็มีแนวทางชัดเจน เนนให
หมั่นประชุมกัน และใหประชุมกันในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบดวยสารประโยชน เชน ประชุมกันเพ่ือสนทนาธรรมวินัย เปนตน 
สาวกจึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปนอยางดีจนกระทั้งถึงปจจุบัน และไมเพียงเทานั้น พระพุทธเจายังไดสราง
วัฒนธรรมองคกรแหงการแลกเปลี่ยนความรูไวเปนอยางดีเยี่ยม ทุกคนในอง๕กรสวนใหญจะมีความไววางใจซึ่งกันและกันเมื่อ
เปนเชนนี้การแลกเปลี่ยนความรูจึงเกิดขึ้นไดงาย 

นอกจากนั้นก็ยังมีคําสอนที่ชวยกระตุนใหเกิดการแบงปนความรูดวย เชน ทานไดสอนไววา “การใหธรรมเปนทาน
ชนะการใหทั้งปวง” นั้นก็หมายความวา หากเรามีความรูแลวเราแบงปนใหผูอ่ืนมากเทาใด เราก็ยิ่งไดบุญมากเทานั้น ทุกคนจึง
อยากที่จะแบงปนความรู และคอยระมัดระวังที่จะไมใหความรูผิดๆ แกผูอ่ืน เพราะการใหความรูที่ผิดนับวาเปนการกระทําบาป
อันยิ่งใหญ คําสอนแบบนี้จึงเปนสิ่งที่เอ้ือใหเกิดการแบงปนความรูอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันหลายองคกรมีปญหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่พนักงานขาดความเชื่อถือ และไววางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากในการถายทอดความรูนั้ น ทั้งผูถายทอดและรับการ
ถายทอดจะตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การถายทอดความรูจึงจะประสบผล ในองคการที่มีวัฒนธรรมของการแกงแยงชิงดี 
หรือบรรยากาศของการเปนศัตรูระหวางบุคลากรภายใน ยอมยากที่จะเกิดการถายทอดความรู เนื่องจากแตละฝายตางไม
ไววางใจ และเกิดความหวาดระแวงที่จะถายทอดความรูระหวางกัน 

ในพุทธศาสนาไมไดมีเฉพาะการจัดการความรูเทานั้นยังมีการวัด หรือประเมินความรู (Measuring Knowledge) 
ดวย การวัดความรูนี้ที่ทําใหรูวา พระรูปใดมีความรูมากนอยขนาดไหน โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการเขาถึง
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสสอนไว เกณฑที่ใชวัด ทานแบงไวดังนี้ ระดับปุถุชน ระดับโสดาบัน ระดับสกิทาคามี ระดับอนาคามี 
และระดับอรหันต 

ซึ่งแตละระดับก็จะมีเกณฑวัดที่ชัดเจนวา ตองละกิเลสอะไรบาง หากเปนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังละกิเลสไมได
แตก็ควรมีศีล ๕ เปนอยางต่ํา หากเปนพระโสดาบัน ก็ตองสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกจฉา และสีลัพพตปรามาสไดหากเปนพระ
สกิทาคามีก็จะตองละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส โลภะ โทสะ และโมหะบางสวนใหจางไปอีกจนถึงกับมีจิตใจสูง มี
ความผูกผันอาลัยอยูในกามภพแตเพียงเล็กนอยที่สุด หากเปนพระอนาคามี ก็ตองละกิเลสชั้นตนไดอยางพระสกิทาคามีทั้งหมด 
แลวก็ยังตองละกามราคะ และปฏิฆะไดดวย เมื่อถึงพระอรหันต ก็ตองละกิเลสไดทั้งหมดมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสครอบงํา
ทุกประการ นี่คือเกณฑวัดความรูของพระพุทธเจาที่ใชมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

องคกรพุทธไมเพียงแตมีการจัดการความรู และการวัดมาตรฐานความรูเทานั้น ยังมีการสรางคลังความรูดวยซึ่งจะ
เห็นไดจากการทําสังคายนาที่มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ในการสังคายนาแตละครั้ง จะมีการนิมนตพระสงฆผูมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจํานวนมากมารวมสังคายนา เพ่ือชวยกันกลั่นกรองชําระสอบทานและ
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จัดหมวดหมูคําสอนของพระพุทธเจา แลววางลงเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนั่นก็แสดงวาคลังความรูไดเกิดขึ้นแลว และ
ตอมาจึงไดมีการจารึกคําสอนเหลานั้นเปนลายลักษณอักษรเรียกวา พระไตรปฎก ซึ่งนับวาเปนคลังความรูอันยอดเยี่ยมที่ตกทอด
มาจนกระทั่งถึงปจจุบัน คลังความรูนี้ไดถูกแปลเปนภาษาตางๆ มากมาย และในปจจุบันไดมีการจัดทําเปนซีดี และใสไวใน
อินเทอรเน็ต เพ่ือความสะดวกในการสืบคน เมื่อเปนเชนนี้พุทธศาสนาจึงนับวาไดทํา KM อยางสมบูรณมานานแลว และมีคลัง
ความรูที่ดีเยี่ยม ทุกคนสามารถที่จะศึกษาคนควาไดตลอดเวลา๑๖ 

๕. บทสรุป 

การจัดการความรู  (Knowledge Management) และองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปน
เรื่องที่มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูคือการที่จะทําใหคนในองคการเรียนรู
ปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ หรือกลาวไดวาเปน
องคการแหงการเรียนรูที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหาวิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑหรือบริการ อันจะนํามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทั้งนี้การที่องคการจะสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผลนั้นตองมีการ
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ 

พุทธวิธีการจัดการองคการแหงความรูในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกลเคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการความรูทั่วไปแตมีเปาหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการความรูตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการความรูทั่วไปทําการศึกษาเรื่องความรู สวนการจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวของกับปญญา ซึ่งเปนหลักการจัดการความรูที่มีเปาหมายมุงประโยชนความสุขในปจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุข
ในการบรรลุธรรมพุทธวิธีการจัดการความรู พอที่จะยกตัวอยางใหเห็นไดงายๆ เริ่มตั้งแตตอนที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ทานก็
ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบงปนความรูที่พระองคมีอยูสูประชาชนนั่นเอง พระองคทรงใชเวลาตลอดหนาฝน
แรกรวบรวมพระสาวกได ๖๐ รูป แลวทรงอบรมคุณธรรมแกทานเหลานั้นอยางเพียงพอที่จะแยกยายกันออกไปประกาศพระ
ศาสนา พอหมดหนาฝน ดินฟาอากาศแหงก็ไดทรงเรียกพระสาวกเหลานั้นมาประชุม แลวรับสั่งใหแยกย ายไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคตางๆสิ่งที่แสดงใหเห็นชัดในวิธีการจัดการความรูของพุทธศาสนาไมวาผูนั้นจะจบการศึกษาระดับใดมา
ก็ตาม หลังจากเขามาบวชแลว จะตองใหอยูกับอุปชฌายอยางนอย ๕ ป ซึ่งในระหวางที่อยูกับอุปชฌายนี้ ก็จะไดเรียนรูสิ่งตางๆ 
มากมายเพราะพระอุปชฌายมีหนาที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนใหความรูแกศิษย เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพระภิกษุ และพระ
ธรรมคําสอนตางๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเขาถึงหลักธรรมนั้นดวย จึงเรียกไดวา วิธีการดังกลาวนี้กอใหเกิดการถายทอดความรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งความรูซอนเรน (Tacit Knowledge เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณท่ีสั่งสมมายาวนาน 
เปนภูมิปญญา) และความรูเดนชัด (Explicit Knowledge เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือวิชาการ อยูในตํารา 
คูมือปฏิบัติงาน) เพราะอุปชฌายจะสอนท้ังปริยัติและปฏิบัติไปพรอมๆกัน จึงทําใหไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปดวย สวน
ผูที่จะเขามาเปนอุปชฌายไดก็มีการกําหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับวาเปนผูมีความรูความสามารถเชื่อถือได หากเทียบกับองคกร
สมัยใหมก็เรียกไดวา เปนผูเชี่ยวชาญ นั่นเอง 

 
เอกสารอางอิง 

จอมพงศ  มงคลวนิช.การบริหารองคการ และบุคลากรทางการศึกษา .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ยุทธนา แซเตียว. การจัดการความรูสรางองคการอัจฉริยะ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดคูเอชั่น, ๒๕๔๗. 

                                         

๑๖พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, พุทธบริหาร สูสุดยอดนักบริหารผูทรงภูมิที่ลูกนองรักและเทิดทูนอยางจริงจัง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ธิงค บิยอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๓๗-๑๔๔. 



๑๒๐ 

 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.องคการ และการบริหารจัดการ.นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).พุทธวิธีบริหาร.กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระธรรมโกศาจารย(ประยูรธมฺมจิตฺโต).ปญญาตองคูกับกรุณาจึงจะพาชาติรอด.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร.พุทธบริหาร สูสุดยอดนักบริหารผูทรงภูมิที่ลูกนองรักและเทิดทูนอยางจริงจัง .  กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธิงค บิยอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๓. 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร  : จิรวัฒนเอ็กซเพรส, ๒๕๔๘. 
วิเชียร วิทยอุดม.การบริหารเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคการตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ . 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘. 
Gulick L. and UrwickJ..Papers on the Science of Administration.New York : Institute of Public Administration, 

๑๙๗๓. 
Herbert A. Simon. Administrative Behavior. New York : Macmillian, ๑๙๔๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ไตรสิกขากับการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 

      พระโกศล มณิรตนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 

ปญหาดานสังคมไทยโดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมความเสื่อมทางดานจิตใจคุณคาดานจิตใจลดลง และจาก
ระบบการศึกษาสมัยใหมที่โรงเรียนแยกออกจากวัดทําใหเยาวชนสมัยใหมไมสนใจศาสนา และคําสอนทางศีลธรรม ขาดการ
อบรมดานจิตใจจึงสงผลใหวัยรุนขาดความซื่อตรงขาดความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม จึงสงผลใหคุณธรรมจริยธรรม
ทางดานจิตใจลดต่ําลงจนเกิดปญหาความรุนแรงในสังคมไทยซึ่งเปนปญหาระดับชาติ เนื่องจากบานเมืองของสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก การพัฒนาประเทศชาติก็เปลี่ยนแปลงตามไป รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับปญหาดานสังคมมาก ตาม
นโยบายดานสังคมของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมคุณธรรมนําความรู โดยการอบรมปลูกฝงจิตสํานึกดานจิตใจให
ยุวชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอตนเองมีความเสียสละความซื้อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นใน
โลก ไดทรงสั่งสอนประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือสถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยให
ดีขึ้น สูงสงขึ้น ตางจากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลง
ในหลักการเรียกวา “ไตรสิกขา”หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เปนขอปฏิบัติที่เปนหลัก
สําหรับศึกษาในการฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปวา 
หลักศีล สมาธิ ปญญา  
คําสําคัญ : ไตรสิกขา, การเรียนรู, พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน      

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. บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะทวีปญหาความรุนแรงมากขึ้น ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร การชื่นชมในวัฒนธรรมวัตถุนิยมบริโภคนิยมทําใหคนในสังคมไทยหลุดลอยจากรากเหงาทาง
วัฒนธรรมเดิมของตนเอง ตกเปนทาสของการยั่วยุใหเกิดความอยาก มุงเอาเปรียบแขงขันกันทางธุรกิจโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม 
ชุมชนที่เคยอบอุนกลับกลายเปนสังคมที่มีแตความวาเหว คนเกาะกลุมกันแตไมมีน้ําใจใหแกกัน สังคมไทยบางสวนกลายเปน
สังคมของอวิชชา หลงนับถืออํานาจและเงินเปนใหญ ชีวิตคนไทยหางไกลจากธรรมะ คือธรรมชาติ และรูจักแตการพ่ึงพา
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งที่ตัวบุคคลและที่สังคมโดยรวม 

เมื่อประเทศไทยเปนประเทศประชาธิปไตยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีการคาการลงทุนทําใหประชาชนไดรับเอา
วัฒนธรรมแบบตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลหลอหลอมทําใหคนไทยมีคานิยมมีวิถีชี วิตทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม สมดังที่ พระธรรมปฎก๑๗ ไดกลาวถึงปญหาทางดานสังคมซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาศีลธรรมไดเสื่อมถอยลง เห็นได
จากขาวอาชญากรรมตามหนาหนังสือพิมพมีใหพบเห็นกันอยูทุกวันเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบอย าง
ตะวันตกทําใหผูคนละทิ้งความคิด และคุณธรรมจึงสงผลใหคุณธรรมทางดานจิตใจลดต่ําลงเกิดปญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
ซึ่งสรุปสาเหตุได ๒ ประเด็นดังนี้  

ประเด็นที่ หนึ่ง ปญหาความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมของการบริโภคหรือความตองการ
วัตถุ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอยางไมมีที่สิ้นสุด สงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม มีโจรผูรายทั้งโจรในเครื่องแบบ และโจร
ผูรายจริง 

ประเด็นที่สอง ปญหาความเสื่อมทางดานจิตใจ จาการแสวงหาความเจริญดานวัตถุ หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ทํา
ใหคุณคาดานจิตใจลดลง และจากระบบการศึกษาสมัยใหมที่โรงเรียนแยกออกจากวัดทําใหเยาวชนสมัยใหมไมสนใจศาสนา และ
คําสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมดานจิตใจจึงสงผลใหวัยรุนขาดความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรงเริ่มจาก 
พฤติกรรมทุจริตในการสอบเขาโรงเรียน หรือการเขาทํางานโดยใชอํานาจเงิน ดังนั้น เมื่อไปทําธุรกิจก็ไมมีความซื่อสัตย และขาด
ความคิดสรางสรรคซึ่ง ปญหาตางๆ เหลานี้ ประเวศ วะสี๑๘ ไดกลาววา ลวนเกิดขึ้นจากอํานาจและภาวะครอบงําทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่เกิดจากศูนยอํานาจทางโลกตะวันตกที่ชักนําใหมนุษยในสังคมโลกมีความรูสึกนึกคิดที่เหมือนหรือมีความ
ประพฤติคลายกันในลักษณะสังคมโลกาภิวัตน (globalization) ผลที่ตามมาก็คือ ภาวะลมสลานของศีลธรรม ที่จะนําไปสูการ
ทําลายความเปนมนุษยชาติ๑๙ 

                                         

๑๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๔. 

๑๘ประเวศ วะสี, ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗), หนา ๒๗๐-๒๗๑. 

๑๙อางใน กิตติชัย สุธาสิโนบล, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือ
สะทอนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแหงสังคมไทยยุคปจจุบัน”, รายงานการวิจัย, สาขาวิชาการประถมศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ, ๒๕๕๕). 



๑๒๓ 

 

ปญหาดานสังคมโดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมเปนปญหาระดับชาติ เนื่องจากบานเมืองและบริบทของ
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก การพัฒนาประเทศก็เปลี่ยนตามไป รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับปญหาดานสังคม ตามนโยบาย
ดานสังคมของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมคุณธรรมนําความรู พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู ดังที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวาที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๙ ความวา  

งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยูกับ
การศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ 

จากพระบรมราโชวาทยอมชี้ใหเห็นวาการศึกษาหรือการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญมาก ที่ภาครัฐ หรือรัฐบาลจะตอง
ดําเนินนโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเรียนไปพรอมกันกับการพัฒนา
ประเทศชาติ 

๒. การเรียนรู 

การศึกษาทําใหเกิดมีความรอบรูที่กวางขวางนั้น ยังไมสามารถสรางคนใหสมบูรณมีคุณภาพไดเพราะคนที่มีคุณภาพ
นั้นตองเปนผูมีความรูคูคุณธรรม การที่จะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนเพ่ือใหเปนคนขยัน ประหยัด ซื่อสัตย เสียสละ 
และชวยเหลือสังคมนั้น จะตองไดรับการปลูกฝงบมเพาะเปนระยะยาวนานพอสมควร และดูจะยากกวาการเรียนรูเพ่ือใหเปนคน
รูรอบเสียอีก อนึ่งปจจัยในการพัฒนาประเทศที่สําคัญที่สุด คือการพัฒนาคน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่น
หมายความวา การดําเนินการใหบุคคลในชาติมีการกินดีอยูดี มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ มีสติปญญาเฉลียวฉลาด มี
ความสามารถและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และเปนประโยชนตอ
สวนรวม การพัฒนาคนจึงเปนหนทางนําไปสูการพัฒนาประเทศ ดังคํากลาวที่วา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับเปน
เปาหมายสูงสุดของทุกประเทศเพราะถาปราศจากพลเมืองที่มีคุณภาพแลว แมประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
เพียงใด ก็ยังไมสามารถนําใหทรัพยากรที่มีอยูนั้นเปนประโยชนในการสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติได๒๐ 

ไพบูลย เทวรักษกลาววา การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ
หรือการฝกหัด และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะคอนขางมั่นคงถาวร๒๑ 

สุรางค โควตระกูลใหความหมายวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู ของผูเรียน งานที่สําคัญ
ของครูก็คือ ชวยนักเรียนแตละคนใหเกิดการเรียนรูหรือมีความรูและทักษะตามที่หลักสูตรไดวางไวครูมีหนาทีจัดประสบการณให
หองเรียน เพ่ือจะชวยใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน ดังนั้นความรูเกี่ยวกับกระบวนการกา ร
เรียนรูจึงเปนรากฐานของการสอนที่มีประสิทธิภาพ๒๒ 

สุมน อมรวิวัฒน กลาววา การเรียนรูคือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษยไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งเรา เกิด
ธาตุรู มีการกระทําโตตอบ ฝกฝนอบรมตนเอง หรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษผล เกิดคุณภาวะ (ความรูและความดี ) สมรรถ
ภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร) และอิสระภาวะ (พนจากทุกขและความเปนทาส)...

                                         

๒๐วิชัย ตนศิริ, “พระราชบัญญัติการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา”, วารสารขาราชการครู, ปที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม – 
มกราคม ๒๕๔๓), หนา ๑๕. 

๒๑ไพบูลย เทวรักษ, จิตวิทยาการเรียนรู, พิมพครั้งท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ เอส ดีเพรส การพิมพ,๒๕๔๐), หนา ๑๐. 
๒๒สุรางค โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 

หนา ๑๖๕. 



๑๒๔ 

 
พระพุทธศาสนาไมปฏิเสธการรับความรูดวยการอาน การฟง และการทองจํา เพราะเปนขั้นเริ่มตนของการแสวงหาขาวสาร
ขอมูล แตจะไมหยุดนิ่งอยูเพียงขั้นนี้ ผูเรียนตองฝกฝนการคิด การปฏิบัติไปพรอมกันอยางมีสมาธิ และมีการประเมินตนเองอยู
ตลอดเวลา๒๓ 

Huffmanกลาวถึงการเรียนรูวา เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของบุคคลที่คอนขางถาวร อันเปน
ผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณเมื่ออยูกันสิ่งแวดลอม ซึ่งในการดําเนินชีวิ ตบุคคลจะตองอยูรวมกับสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความรูสึกนึกอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งที่บุคคลตั้งใจและมิไดตั้งใจก็ตาม เชน การตั้งใจ
ฝกฝนเทนนิส การควบคุมกิริยามารยาทเมื่ออยูตอหนาผูใหญ การแตงตัวตามแฟชั่น การแอบหยิบขาวของในหาง สรรพสินคา 
การมีอุดมการณในการแบงแยกดินแดน เปนตน๒๔ 

นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาหาคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย โดยทําการศึกษา คนควา และทดลองจนไดทฤษฎีที่สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมตางๆไดอยางกวางขวาง อยางไรก็
ตาม ยังไมมีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษยไดอยางสมบูรณในตัวเอง ๒๕ ซึ่งทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนรูที่มีนักจิตวิทยาไดคนควาทดลองจนเปนทฤษฎีการเรียนรูนั้นมีมากมายดังเชน 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning)ผูที่ทําการศึกษาทดลองในเรื่องนี้ คือ พาฟลอฟ 
ซึ่งเปนนักสรีระวิทยาชาวรัสเซีย เขาไดทําการศึกษาทดลองกับสุนัขให ยืนนิ่งอยูในที่ตรึงในหองทดลอง ที่ขางแกมของสุนัขติด
เครื่องมือวัดระดับการไหลของน้ําลาย การทดลองแบงออกเปน ๓ ขั้น คือ กอนการวางเงื่อนไข (Before Conditioning) ระหวาง
การวางเงื่อนไข (During Conditioning) และ หลังการวางเงื่อนไข (After Conditioning) อาจกลาวไดวา การเรียนรูแบบวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ที่เปนโดยอัตโนมัติเมื่อนํา สิ่งเราใหมมาควบคุมกับสิ่งเราเดิม เรียกวา พฤติกรรมเรส
ปอนเดนท (Respondent Behavior) พฤติกรรมการเรียนรูนี้เกิดขึ้นไดทั้งกับมนุษยและสัตว คําท่ีพาฟลอฟใชอธิบายการทดลอง
ของเขานั้น ประกอบดวยคําสําคัญ ดังนี้ 

- สิ่งเราที่เปนกลาง (Neutral Stimulus) คือ สิ่งเราที่ไมกอใหเกิดการตอบสนอง 
- สิ่งเราที่ไมไดวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus หรือ US ) คือ สิ่งเราที่ทําใหเกิดการตอบสนองไดตาม

ธรรมชาติ 
- สิ่งเราที่วางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus หรือ CS) คือ สิ่งเราที่ทําใหเกิดการตอบสนองไดหลังจากถูกวาง

เงื่อนไขแลว 
การตอบสนองที่ไมไดถูกวางเงื่อนไข (Unconditioned Response หรือ UCR) คือการตอบสนองที่เกิดขึ้น ตาม

ธรรมชาติ 
การตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Response หรือ CR) คือ การตอบสนองอันเปนผลมาจากการ

เรียนรูที่ถูกวางเงื่อนไขแลว กระบวนการสําคัญอันเกิดจากการเรียนรูของพาฟลอฟ มีอยู ๓ ประการ อันเกิดจากการเรียนรูแบบ
วางเงื่อนไข คือ 

- การแผขยาย (Generalization) คือ ความสามารถของอินทรียที่จะตอบสนองในลักษณะเดิมตอสิ่งเราที่มี
ความหมายคลายคลึงกันได 

- การจําแนก (Discrimination) คือ ความสามารถของอินทรียในการที่จะจําแนกความแตกตางของสิ่งเราได 

                                         

๒๓สุมน อมรวิวัฒน, หลักการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม , (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๔),หนา ๑๐๗. 

๒๔Huffman, K.,Psychology in action, ๖th ed, (New York : John Wiley & Sons, Inc, ๒๐๐๒), pp. ๑๙๘. 
๒๕นุชลี อุปภัย, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๖), หนา ๑๒๙. 



๑๒๕ 

 
- การลบพฤติกรรมชั่วคราว (Extinction) คือ การที่พฤติกรรมตอบสนองลดนอยลงอันเปนผลเนื่องมาจากการที่

ไมไดรับสิ่งเราที่ไมไดถูกวางเงื่อนไข การฟนตัวของการตอบสนองที่วางเงื่อนไข (Spontaneous recovery) หลังจากเกิดการลบ
พฤติกรรมชั่วคราวแลว สักระยะหนึ่งพฤติกรรมที่ถูกลบเงื่อนไขแลวอาจฟนตัวเกิดขึ้นมาอีก เมื่อไดรับการกระตุนโดยสิ่งเราที่วาง
เงื่อนไข 

ประโยชนที่ไดรับจากทฤษฎีนี้ 
ก. ใชในการคิดหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู 
ข. ใชในการแกพฤติกรรมที่เปนปญหา 
ค. ใชในการวางเงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ และเจตคติ 
การนําหลักการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟไปใชในการเรียนการสอน 

ก. ในแงของความแตกตางระหวางบุคคล ( Individual Differences) ความแตกตางทางดานอารมณผู เรียน
ตอบสนองไดไมเทากัน ในแงนี้จําเปนมากที่ครูตองคํานึงถึงสภาพทางอารมณของผูเรียนวา จะสรางอารมณใหผูเรียนตอบสนอง
ดวยการสนใจที่จะเรียนไดอยางไร 

ข. การวางเงื่อนไข (Conditioning) การวางเงื่อนไขเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานอารมณดวย โดยปกติ
ผูสอนสามารถทําใหผูเรียนชอบหรือไมชอบเนื้อหาที่เรียน หรือสิ่งแวดลอมในการเรียนหรือแมแตตัวครูได ดวยเหตุนี้ เราอาจ
กลาวไดวาหนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูเปนผูสรางสภาวะทางอารมณนั่นเอง 

ค. การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข (Extinction) ผูเรียนที่ถูกวางเงื่อนไขใหกลัวครู เราอาจชวยไดโดยปองกันไมให
ครูทําโทษเขา โดยปกติก็มักจะพยายามมิให UCS. เกิดขึ้นหรือทําใหหายไป นอกจากนี้ก็อาจใชวิธีลดความแรงของ UCS. ให
นอยลงจนไมอยูในระดับนี้จะทําใหเกิดพฤติกรรมทางอารมณนั้นขึ้นได 

ง. การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกตาง (Generalization และ Discrimination) การสรุปความเหมือน
นั้นเปนดาบสองคม คือ อาจเปนในดานที่เปนโทษและเปนคุณ ในดานที่เปนโทษก็เชน การที่นักเรียนเกลียดครูสตรีคนใดคนหนึ่ง
แลวก็จะเกลียดครูสตรีหมดทุกคน เปนตน ถาหากนักเรียนเกิดการสรุปความเหมือนในแงลบนี้แลว ครูจะหาทางลดให CR อัน
เปนการสรุป กฎเกณฑ ที่ผิด ๆ หายไป สวนในดานที่เปนคุณนั้น ครูควรสงเสริมใหมาก นักเรียนมีโอกาสพบ สิ่งเราใหม ๆ เพื่อจะ
ไดใชความรูและกฎเกณฑตาง ๆ ไดกวางขวางมากขึ้น 

ตัวอยางเกี่ยวกับการสรุปความเหมือนที่ใชในการสอนนี้ คือ การอานและการสะกดคํานักเรียนที่สามารถสะกดคําวา 
" round " เขาก็ควรจะเรียนคําทุกคําที่ออกเสียง O - U - N - D ไปในขณะเดียวกันได เชนคําวา around , found , bound , 
sound , ground , mound , pound แตคําวา wound (ซึ่งหมายถึงบาดแผล) นั้นไมควรเอาเขามารวมกับคําที่ออกเสียง O - 
U - N - D และควรฝกใหรูจักแยกคํานี้ออกจากกลุม (Discrimination)๒๖ 

๓. คุณธรรมจริยธรรม 

๑) คุณธรรม 
คุณธรรมเปนนามธรรม เปนเรื่องของความดีที่ยากที่จะใหคําจํากัดความและมีมากมายตางทัศนะตางระดับ จนถึง

ขั้นพรหมจรรย อันเปนคุณธรรมชั้นสูงของผูที่เปนเทพระดับชั้นพรหมเพ่ือใหบรรลุ ขั้นโลกุตรธรรม พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงพระราชทานใหเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ทรงพระราชทานไวตอนหนึ่งวา๒๗ 

                                         

๒๖ณัฐพนธ อนุสรณทรางกูร, “ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางงานออกแบบของผูเรียนที่มีพื้นฐานดานการเรียนที่แตกตางกัน”,
(รายงานวิจัย,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หนา ๑๑-๑๓. 

๒๗ธานินทร กรัยวิเชียร.“คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร”. นนทบุรี : ศูนยสงเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 
๒๕๔๗. 



๑๒๖ 

 
ประการแรก การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตย สุจริตไมวาจะดวยเหตุประการ

ใด 
ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพ่ือประโยชนสวน

ใหญของบานเมือง 
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝง และบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยให

ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค 
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหคําอธิบายไววา คุณ หมายถึง ความดีที่มีประจําอยูในสิ่งนั้นๆ ความเกื้อกูล ธรรม หมายถึง 

ความดี การทําดีละความชั่วทั้งปวงเมื่อนําคําทั้งสองมารวมกัน“คุณธรรม” จึงมีความหมายวา สภาพคุณงามความดี ความ
ประพฤติท่ีดีการทําใหเกิดคุณงามความดีอุปนิสัยอันดีงามซึ่งเปนคุณสมบัติที่อยูภายในจิตใจของบุคคล (ความดีท่ีอยูในตัวบุคคล) 
การทําดีนั้นจะตองมุงกระทําท้ังกาย วาจา และใจ เพ่ือใหเกิดความสุขแกตนเองและผูรวมงาน๒๘ 

พุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของวา คุณธรรม คือ คุณสมบัติฝายดีโดยสวนเดียวเปนที่ตั้งหรือเปนประโยชนแก
สันติภาพและสันติสุขจึงเปนที่ตองการของมนุษย คุณธรรมเปนสิ่งที่ตองอบรมโดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เรา
ตองการ๒๙ 

๒) จริยธรรม 

จริยธรรม มาจาก จริย + ธรรม จริย หมายถึง “ความประพฤติ,กิริยาที่ควรประพฤติธรรม หมายถึง คุณความดี , 
ความจริง, ความถูกตอง”๓๐ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต.)๓๑ ใหความหมาย “จริยธรรม” วา คือศีลธรรม เปนหลักความประพฤติดีงาม 
ศีลธรรมตรงกับคําวา morality สวน ethics เปนจริยธรรมเปนการดําเนินชีวิตทั้งระบบ จริยธรรมเปนศัพทบัญญัติขึ้น ๓๐ กวาป
มานี้ โดยมาจากคําวา จริยะ แปลวา การดําเนินชีวิต มีหลักธรรมระดับปญญา เรียกวา โยนิโสมนสิการ รองรับอารมณที่เขา
มาแลว เพ่ือเกิดความรูเทาทัน เชน พิจารณาคุณ โทษ ขอดีขอเสียของอารมณนั้นพรอมทั้งภาวะอันเปนอิสระปลอดภัยอยูดีมีสุข
ไดโดยไมตองพ่ึงพาอาศัยอารมณนั้นในแงท่ีจะตองใหคุณและโทษของมันเปนตัวกําหนดความสุข ความทุกขและชะตาชีวิต 

ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน๓๒เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีคนแรกของนักศึกษาไทยทีสรางขึ้น 
เปนบุคคลผูรวบรวมเขียนเปนทฤษฎี เรียกวา ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย  กรอบแนวคิดทีเปนจุดเดนของทฤษฎีนี้มี
ความวาลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมทีพึงปรารถนาเพ่ือสงเสริมใหบุคคลเปนคนดีและ คน
เกง ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

                                         

๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส , ๒๕๔๖), 
หนา ๑๙๘. 

๒๙พุทธทาสภิกข,ุ คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗), หนา ๙๐. 
๓๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทนานมีบุคส จํากัด, พ.ศ.๒๕๔๖), 

หนา ๒๙๑. 
๓๑พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

๒๕๓๘), หนา ๔๓. 
๓๒ดวงเดือน พันธุมนาวิน,ทฤษฎีตนไมจริยธรรม : การวิจัยและพัฒนาบุคลากร. (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๔๐-๔๑. 



๑๒๗ 

 
สาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต ๖ – ๖๐ ป วา พฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจ
อะไรบาง และไดนํามาประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึ้น โดยแบงตนไมจริยธรรม ออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

สวนที่หนึ่ง ไดแก ดอกและผลไมบนตน ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่วและพฤติกรรมการทํางานอยางขยัน
ขันแข็งเพ่ือสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมทีเอ้ือเฟอตอการพัฒนาประเทศ 

สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบดวยจิต
ลักษณะ ๕ ดาน คือ 

๑. เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๒. มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 
๓. ความเชื่ออํานาจในตน 

๔. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
๕. ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม 

สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม ทีแสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็งซ่ึงประกอบดวยจิตลักษณะ 
๓ ดาน คือ 

๑. สติปญญา 
๒. ประสบการณทางสังคม 

๓. สุขภาพจิต 

จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ทีลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคล
จะตองมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ดาน ในปริมาณทีสูงพอเหมาะกับอายุ จึงจะเปนผูทีมีความพรอมทีจะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง
๕ ประการ ทีลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้งหานี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลทีมีความพรอมทางจิตใจ๓ ดาน
ดังกลาวและอยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน และสังคมทีเหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอมทีจะรับการ
พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน๕ ดานนี้โดยวิธีการอ่ืนๆ ดวย ฉะนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ จึงเปนสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดีและของคนเกงนั้นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ ที่รากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ ๕ 
ประการ ที่ลําตน 

๔. การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักไตรสิกขา 

หลังจากท่ีเจาชายสิทธัทถะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อกวา ๒,๖๐๐ ปที่แลว ไดทรงแสดงถึงแนวทางการ
พัฒนาเรียกวา “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ไตรสิกขาเปนแมแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
โดยธรรมชาติของชีวิตแลว มนุษยไมไดแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ในโลกนี้เลย คือประกอบดวยกายและใจ หรือรูปกับนาม ที่เรียกวา
ขันธ ๕ เชนเดียวกัน ถาหากปลอยไปตามธรรมชาติ มนุษยก็คงมีพฤติกรรมไมแตกตางจากสัตวทั้งหลายมากนัก เนื่องจากมนุษยมี
จิตใจและปญญาดีกวาจึงไดพัฒนาอารยธรรมขึ้นมาทําใหมีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติตางๆเกิดขึ้นในโลก
มากมาย   เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก ไดทรงสั่งสอนประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือ
สถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยใหดีขึ้น สูงสงขึ้น ตางจากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่
พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงในหลักการเรียกวา “ไตรสิกขา”๓๓ 

                                         

๓๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หนา ๙ – 
๑๑. 



๑๒๘ 

 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เปนขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษาในการ
ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปวา หลักศีล สมาธิ 
ปญญา คือ 

๑) การฝกฝนอบรม ในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกวา อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝกฝนอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูความเปนไปตามปจจัยที่ทําให
แกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ 
ดับกิเลสดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปญญาสิกขา หรือ ปญญาสิกขา 

หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค 
(มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข) คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคทั้ง ๘ แหงมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม 
ใชประโยชนไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดียิ่งขึ้นตามลําดับจนถึงที่สุด กลาว คือ 

๑) อธิศีลสิกขา คือการศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญ
งอกงามข้ึนจนบุคคลมีความพรอมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแก
การสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี 

๒) อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาดนหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอก
งามขึ้นจนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เปน
พ้ืนฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี 

๓) อธิปญญาสิกขา คือ การศึกษาดานหรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เจริญงอกงาม
ขึ้นจนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มีจิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข 
หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสรเสรีดวยปญญาอยางแทจริง 

จากหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวไตรสิกขาและการฝกฝนอบรมตามหลักอริยมรรคแลว เราสามารถ
พิจารณาไดวาครอบคลุมหลักการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาในการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาตามแผนภูมิแสดง
จุดมุงหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ตอไปนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธิพิสัย:ปญญาสิกขา 
-สัมมาทิฏฐิ 

เกง 
-สัมมาสังกัปปะ 

 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา 
-สัมมาวาจา  
-สัมมากัมมันตะ       ดี 
-สัมมาอาชีวะ 

 

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา 
-สัมมาสติ 
-สัมมาสมาธิ      มีสุข 

-สัมมาวายามะ 



๑๒๙ 

 

ภาพที่ ๑  แผนภูมิแสดงจุดมุงหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชยกุล กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

โดยหลักการ แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษานั้น ไดแก สัมมาทิฏฐิ จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัย ๒ ประการ 
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ดังนั้น ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่เนนกันเปนพิเศษคือ เรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา คําท่ีพูดกันวาการใหการศึกษา ก็อยูที่ปจจัย ๒ ประการนี้เอง สวน
กระบวนการของการศึกษาที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไวเพ่ือจัดสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลและคอยเสริมคุม
กระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น๓๔ 

 

๕. การปฏิบัติการฝกศึกษาดวยสิกขา แลววัดผลดวยภาวนา 

สิกขา ที่ทานจัดเปน ๓ อยาง ดังที่เรียกวา “ไตรสิกขา” นั้น เพราะเปนไปตามความเปนจริงในการปฏิบัติ ซึ่งเปน
เรื่องธรรมดาแหงธรรมชาติของชีวิตนี้เอง กลาวคือ ในเวลาฝกศึกษา สิกขา ๓ ดาน จะทํางานประสานสัมพันธกัน ซึ่งใน
ขณะหนึ่งๆ อยางครบเต็มที่เมื่อออกมาถึงการสัมพันธกับภายนอก ก็มี ๓ ดานดังเชน ในขณะที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนวัตถุหรือบุคคล ไมวาจะดวยอินทรีย เชน ตา หู หรือดวยกาย-วาจา (ดานศีล) ก็ตองมีเจตนา แรงจูงใจ และสภาพจิตอยางใด
อยางหนึ่ง (ดานจิตหรือสมาธิ) และตองมีความคิดเห็นเชื่อถือรูเขาใจในระดับใดระดับหนึ่ง (ปญญา) นี้เปนเรื่องของธรรม
ภาคปฏิบัติ ซึ่งตองทําใหสอดคลองตรงกันกับระบบความเปนไปของสภาวะในธรรมชาติแตยังมีธรรมประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงไวดวย
ความมุงหมายท่ีตางออกไป โดยเฉพาะที่โยงกับเรื่องสิกขา ๓ นี้ ก็คือหลักภาวนา ๔ 

เมื่อปฏิบัติแลว ก็ควรจะมีการวัดหรือแสดงผลดวย เรื่องการศึกษานี้ ก็ทํานองนั้น เมื่อฝกศึกษาดวยสิกขา ๓ แลว ก็
ตามมาดวยหลักที่จะใชวัดผล คือภาวนา ๔ ตอนปฏิบัติการฝก สิกขามี ๓ แตทําไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไมเทากัน ทําไม (ใน
เวลาทําการฝก) จึงจัด เปนสิกขา ๓ และ (ในเวลาวัดผลคนที่ไดรับการฝก) จึงจัดเปนภาวนา ๔  อยางที่ชี้แจงแลววา ธรรม
ภาคปฏิบัติการตองจัดใหตรงสอดคลองกับระบบความเปนไปของธรรมชาติ แตตอนวัดผลไมตองจัดใหตรงกันแลว เพราะ
วัตถุประสงคอยูที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งมุงที่จะใหเห็นชัดเจน ตอนนี้ถาแยกละเอียดออกไป ก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผล
ที่วา หลักวัดผลคือภาวนาเพ่ิมเปน ๔ขอใหดูความหมายและหัวขอของภาวนา ๔ นั้นกอน“ภาวนา” แปลวา ทําใหเจริญ ทําให
เปนทําใหมีข้ึน หรือฝกอบรม ในภาษาบาลี ทานใหความหมายวา “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง ภาวนานี้เปนคําหนึ่ง
ที่มีความหมายใชแทนกันไดกับ “สิกขา”ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพ่ือนมนุษย 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคง และ

ความเบิกบานผองใสสงบสุข 

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง  
อยางที่กลาวแลววา ภาวนา ๔ นี้ ใชในการวัดผลเพ่ือดูวาดานตางๆ ของการพัฒนาชีวิตของคนนั้น ไดรับการพัฒนา

ครบถวนหรือไม ดังนั้น เพ่ือจะดูใหชัด ทานไดแยกบางสวนละเอียดออกไปอีกสวนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาขอที่ ๑ (ศีล) ซึ่ง
ในภาวนา แบงออกไปเปนภาวนา ๒ ขอ คือกายภาวนา และศีลภาวนาทําไมจึงแบงสิกขาขอศีล เปนภาวนา ๒ ขอ ที่จริง สิกขา
ดานที่ ๑ คือศีล นั้น มี ๒ สวนอยูแลวในตัว เมื่อจัดเปนภาวนา จึงแยกเปน ๒ ไดทันท ีคือ 

                                         

๓๔วศิน  กาญจนวณิชยกุล, กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา,เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร หนา  ๑ – ๕. 



๑๓๐ 

 

๑. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย (ท่ีเรียกวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ) ไดแกความสัมพันธกับวัตถุหรือ
โลกของวัตถุและธรรมชาติสวนอ่ืน ที่ไมใชมนุษย เชน เรื่องปจจัย ๔ สิ่งที่เราบริโภคใชสอยทุกอยาง และธรรมชาติแวดลอมทั่วๆ 
ไป สวนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเปน กายภาวนา 

๒. ศีล ในสวนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษยดวยกัน ไดแกความเกี่ยวของสัมพันธ
อยูรวมกันดวยดีในหมูมนุษย ที่จะไมเบียดเบียนกัน แตชวยเหลือเกื้อกูลกัน สวนนี้ แยกออกไปจัดเปน ศีลภาวนาในไตรสิกขา ศีล
ครอบคลุมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุหรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไวในขอเดียวกัน แตเมื่อจัดเปนภาวนา 
ทานแยกกันชัดออกเปน ๒ ขอ โดยยกเรื่องความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในโลกวัตถุ แยกออกไปเปนกายภาวนา สวนเรื่อง
ความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยในสังคม จัดไวในขอศีลภาวนา ทําไมตอนที่เปนสิกขาไมแยก แตตอนเปนภาวนาจึงแยก ? อยางที่
กลาวแลววา ในเวลาฝกหรือในกระบวนการฝกศึกษา องคทั้ง ๓ อยางของไตรสิกขา จะทํางานประสานไปดวยกัน ในศีลที่มี ๒ 
สวน คือ ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธกับมนุษยในสังคมนั้น สวนที่สัมพันธแตละครั้ง
จะเปนอันใดอันหนึ่งอยางเดียว ในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเปนความสัมพันธดานที่ ๑ (กายภาพ) หรือดานที่ ๒ (สังคม) ก็ได แต
ตองอยางใดอยางหนึ่ง  

ดังนั้น ในกระบวนการฝกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองคประกอบทั้งสามอยางทํางานประสานเปนอันเดียวกันนั้น จึง
ตองรวมศีลทั้ง ๒ สวนเปนขอเดียว ทําใหสิกขามีเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา แตในภาวนาไมมีเหตุบังคับอยางนั้น จึงแยกศีล ๒ 
สวนออกจากกันเปนคนละขออยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ จะไดวัดผลดูจําเพาะใหชัดไปทีละอยางวา ในดานกาย 
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ เชนการบริโภคปจจัย ๔ เปนอยางไร ในดานศีล ความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยเปน
อยางไร เปนอันวา หลักภาวนา นิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผล แตในการฝกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝกฝนพัฒนา จะใชเปน
ไตรสิกขาเนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพทที่พบจึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติ
ของบุคคล คือแทนที่จะเปน ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเปน ภาวิต ๔ คือ 

๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแลว (มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและ
ไดผลดี เริ่มแตรูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน ใหไดปญญา บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของ
เครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ไดผลตรงเต็มตามคุณคา 

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว (มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอความ
เดือดรอนเวรภัย ตั้งอยูในวินัย และมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เก้ือกูล สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข  

๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแลว (มีจิตภาวนา) คือ มีจิตใจที่ฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต คือ ประกอบดวย
คุณธรรม เชน มีเมตตากรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู เปนตน สมบูรณดวยสมรรถภาพจิต คือ 
มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม กลาหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มี
จิตใจที่ราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผองใส และสงบ เปนสุข  

๔. ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว (มีปญญาภาวนา) คือรูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และ
รูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงหรือตามที่มันเปน 
ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เปนผูที่กิเลสครอบงําบัญชาไมได เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิต เปนอิสระ ไร
ทุกข  

ผูมีภาวนา ครบทั้ง ๔ อยาง เปนภาวิตทั้ง ๔ ดานนี้แลวโดยสมบูรณ เรียกวา"ภาวิตัตตะ" แปลวาผูไดพัฒนาตนแลว 
ไดแกพระอรหันต เปน อเสขะ คือผูจบการศึกษาแลว ไมตองศึกษาอีกตอไป๓๕ 

 

                                         

๓๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),พุทธธรรม(ฉบับเดิม),พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพดวงแกว
,๒๕๔๔),หนา ๓๖๗ – ๓๗๐. 



๑๓๑ 

 

๖. บทสรุป 

ความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมของการบริโภคหรือความตองการวัตถุ หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางไมมีที่สิ้นสุด สงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม มีโจรผูรายทั้งโจรในเครื่องแบบ และโจรผูรายจริง ปญหาความเสื่อม
ทางดานจิตใจ จาการแสวงหาความเจริญดานวัตถุ หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหคุณคาดานจิตใจลดลง และจากระบบ
การศึกษาสมัยใหมที่โรงเรียนแยกออกจากวัดทําใหเยาวชนสมัยใหมไมสนใจศาสนา และคําสอนทางศีลธรรม ขาดการอบรมดาน
จิตใจจึงสงผลใหวัยรุนขาดความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ขาดความซื่อตรง จากปญหาดังกลาวเหลานี้ การศึกษาเรียนรูเปน
สิ่งที่สําคัญมาก เพราะการศึกษาการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัดอบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมการปลูกฝงจิตสํานึก ความเสียสละ ความซื่อตรง ความจริงใจ ดังนั้นการจัดการศึกษาการเรียนรูตองสงเสริม
ความรูคูคุณธรรม และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนเพ่ือใหเปนคนขยัน ประหยัด ซื่อสัตย เสียสละ ดําเนินชีวิตประกอบ
อาชีพสุจริต และชวยเหลือสังคมได  

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นใน
โลก ไดทรงสั่งสอนประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือสถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยให
ดีขึ้น สูงสงขึ้น ตางจากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลง
ในหลักการเรียกวา “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เปนขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษาในการ
ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปวา หลักศีล สมาธิ 
ปญญา คือ 

๑) การฝกฝนอบรม ในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา 
หรือ ศีลสิกขา 

๒) การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกวา อธิ
จิตตสิกขา หรือสมาธิสิกขา 

๓) การฝกฝนอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูความเปนไปตามปจจัยที่ทําให
แกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ 
ดับกิเลสดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปญญาสิกขา หรือ ปญญาสิกขา 

ไตรสิกขาเปนเครื่องมือในการศึกษาพัฒนามนุษยใหมีคุณธรรมจริยธรรม แตพระพุทธองคยังทรงแสดงหลักการ
พัฒนาอีก ซึ่งถือวา เปนการปฏิบัติการฝกศึกษาดวยสิกขา แลววัดผลดวยภาวนาภาวนา ๔ ซึ่ง“ภาวนา” แปลวา ทําใหเจริญ ทํา
ใหเปนทําใหมีขึ้น หรือฝกอบรม ในภาษาบาลี ทานใหความหมายวา “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเอง ภาวนานี้เปนคํา
หนึ่งที่มีความหมายใชแทนกันไดกับ “สิกขา”ภาวนาจัดเปน ๔ อยาง คือ 

๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ 
๒. ศีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพ่ือนมนุษย 
๓. จิตภาวนา การพัฒนาจิต คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นในคุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคง และ

ความเบิกบานผองใสสงบสุข 

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง 
เอกสารอางอิง 
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การปกครองคณะสงฆไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 

พระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยการปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัยนั้นถือวาเปนยุคแรกของการปกครองคณะสงฆไทยอยางเปน
รูปธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย  ไดรับ
อิทธิพลจากคณะสงฆลังกาวงศ ตอมาการปกครองคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี คณะสงฆแบงเปน ๓ คณะ คือ๑) 
คณะคามวาสีฝายซาย ๒) คณะอรัญวาสี และ ๓) คณะคามวาสีฝายขวาสวนการปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรียังคงรูป
แบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆในสมัยปจจุบัน เนื่องจากเกิดความวุนวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ และรัฐบาลภายใต
การนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการนําพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาใชอยางเปนทางการ โดยมีเนื้อหาสาระคือ ๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิกสังฆสภา 
คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร อํานาจทั้งหมดมอบใหสมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใชแทน ๒) สมเด็จพระสังฆราช ทรง
เปนประมุขของคณะสงฆไทยและเปนประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น ประกอบดวยสมเด็จพระราชาคณะ 
จํานวน ๘ รูป เปนโดยตําแหนง 
คําสําคัญ : การปกครองคณะสงฆไทย 

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. บทนํา 

หลังจากตรัสรูในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองคเดียว ใน
ขั้นนี้ยังไมมีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหมเขามาในพระพุทธศาสนา เหตุการณนี้เกิดขึ้น
หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา แกพระปญจวัคคียในวันอาสาฬหบูชา 
ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลวขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประทานการ
อุปสมบทแกทานอัญญาโกณฑัญญะดวยพุทธดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดแหงทถกจโดยชอบเถิด”เราจะเห็นไดวาในพุทธดํารัสนี้ มีการกลาวถึงวัตถุประสงคของการอุปสมบทไว
ชัดเจนวา “เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด” นั่นหมายถึงวา มีการกําหนดวัตถุประสงคสวนตัว
เพ่ือใหสมาชิกใหมไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจาทรงประสงคใหผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนายุดเปาหมาย
เดียวกัน คือ มุงปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนทุกข ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในโอกาสอ่ืนวา พรหมจรรย (การบวช)  นี้ไมไดมีไวสําหรับ
แสวงหาลาภสักการะและคําสรรเสริญ ไมไดมีไวเพียงเพ่ือศีล สมาธิ และปญญาเทานั้น แตมีไวเพ่ือเจโตวิมุตติหรือความหลุดพน
แหงจิต๑ 

เมื่อมีสมาชิกเขามาเปนสาวกแลวก็มีการปกครองการบริหารเกิดขึ้นดังนั้นการปกครองคณะสงฆจึงมีมาตั้งแต
พุทธกาล หลังจากท่ีพระพุทธองคมอบความเปนใหญใหคณะสงฆ หลักท่ีใชคือ พระธรรมวินัย การปกครองคณะสงฆไดมีมาตั่งแต
สมัยพุทธกาล หลักท่ีใชในการปกครองครั้งนั้นคือ พระธรรมวินัยพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆโดยธรรมมาธิปไตย กลาวคือ 
ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัย การบริหารกิจการคณะสงฆและการพระพุทธศาสนา และทรงวินิจฉัยอธิกรณของพระสงฆโดยที่
พระองคทรงเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนพระธรรมเสนาบดีเปนผูชวยตามที่ทรงโปรดใหชวย พรอมพระโมคคัลลานะ
และพระเถระทั้งหลาย ผูเปนสังฆมิตรและสังฆปรินายกเปนหมูๆ ทรงมอบใหสงฆเพ่ือเปนสมานสังวาสกัน เปนไปตามหลักพระ
ธรรมวินัย และตองมีมติเปนเอกฉันทเปนสําคัญ๒ดังนั้นในสังคมสงฆก็จะมีการปกครองจึงตองดูที่วินัยเปนหลัก เพราะวินัยเปนขอ
ปฏิบัติที่เปนหลักในการกําหนดโครงสราง กฎระเบียบตางๆ และการจัดสภาพสังคมสงฆใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม
และพัฒนาบุคลากรในสังคมสงฆทุกคนมีความรูเรื่องระเบียบวินัยเพ่ือที่จะไดอยูกันอยางมีความสุขฉะนั้นทุกรูปในสังคมสงฆจึง
ตองรูหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองดี ทั้งอํานาจ ขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งวินัยจะเปนหลักในการปฏิบัติและเปน
แกนกลางคอยยึดเหนี่ยวสังคมสงฆ ใหดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตหลักการของพระวินัยเดียวกัน 

๒. การปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล 

การปกครองคณะสงฆเปนรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ ซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย 
โดยเฉพาะเกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธที่มีรูปแบบและประวัติอยางยาวนาน การปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาลนั้นยังไมเปน
รูปแบบในลักษณะองคกรบริหารจัดตั้งตามลักษณะองคกรบริหารทั่วๆไป เหมือนในปจจุบันแตเปนการทําหนาที่ของพระภิกษุทุก
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รูปที่อยูรวมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเทาเทียมกันในการชวยเหลือทําหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการใชชีวิตความเปนอยู จากการ
กระทําของภิกษุแตละรูปใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัย ใหถูกตองตามพุทธบัญญัติ๓ 

การปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาลนั้นถือวาเปนกลไกมีความสําคัญมากที่ทาใหเกิดความสงบเรียบรอยแก
สมาชิกในสังคมเอกลักษณเฉพาะของการปกครองคณะสงฆ คือการที่พระพุทธเจาทรงปรับเปลี่ยน ใหเกิดความเหมาะสมกับ
สมาชิกของพระสาวกท่ีเลื่อมใสในคําสอนของพระองคแลวออกบวช ปฏิบัติตามคําสอนของพระองครูปแบบที่ทรงใชการปกครอง
คณะสงฆในสมัยพุทธกาลไดรับการศึกษาจากนักปราชญในสมัยปจจุบันวาเปนรูปแบบที่พระพุทธเจาทรงนํามาจากการปกครอง
ของฝายอาณาจักรในสมัยนั้น เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบใหม เปนการปกครองสังคมสงฆ ที่มีทั้งผูสําเร็จการปฏิบัติเรียกวา อริยะสงฆ
หรืออเสขะสงฆ และทั้งยังอยูในระหวางการปฏิบัติ เรียกวาเสขะสงฆ ดังนั้นสมัยที่พระพุทธองคยังไมปรินิพพานนั้นไดทรงอยูใน
ฐานะประมุขของภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวก พระองคทรงเปนศาสดาที่แนะนําสั่งสอน ชี้ผิด ชี้ถูก และแกขอสงสัยนานัปการให
สาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเปนที่วิตกกังวลของเหลาสาวกวา เมื่อทรงปรินิพพานไปแลวจะมีผูใดมาทําหนาที่นี้แทน พระองคไดทรง
แสดงคําตอบไวใน มหาปรินิพพานสูตรวา “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจากเราลวงลับไป ก็จะ
เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย”๔ 

พระวินัยหรือสิกขาบทคือธรรมนูญการปกครองที่พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆพิจารณารวมกันบัญญัติขึ้น เพ่ือใช
เปนมาตรการควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของภิกษุที่ยุงเปนปุถุชนใหเปนไปในแนวทางเดี ยวกัน ถาภิกษุรูปใด
ประพฤติลวงละเมิดก็จะไดรับโทษทั้งที่เปนสถานหนักและเบาลดหลั่นกันตามลักษณะของความผิดที่ไดทําลงไป กลาวคือโทษ
สถานหนัก คือ ใหขาดจากความเปนภิกษุ สวนโทษสถานเบาคือ การยอมรับสารภาพความผิดที่ไดทําลงไป จากนั้นไดกลาวคํา
ปฏิญาณยืนยันตอหนาภิกษุผูบริสุทธิ์วา จักสํารวมระวัง และไมทํา ไมพูด ไมคิดลวงละเมิดอีกตอไป เทียบไดกับการใชพระเดช
พระคุณในสมัยปจจุบันนั่นคือ ใครทําดีก็ควรไดรับการยกยองใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังพระบาลีที่วา “นิคฺคณฺเห นิคฺค
หารหํ ปคฺคณฺเหปคฺคหารหํ ขมคนที่ควรขม ยกยองคนท่ีควรยกยอง”๕ 

๑) ลักษณะการปกครองในสมัยพุทธกาล  
ในการปกครองคณะสงฆในระยะแรก พระพุทธเจาทรงปกครองโดยพระองคเอง ตอมาพระองคทรงบัญญัติพระวินัย

และใชพระวินัยเปนระเบียบ และเครื่องมือในในการปกครองและใหการศึกษาคณะสงฆ พระภิกษุตองอยูภายใตพระธรรมวินัย
และตองปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกจากทุกขและทําพระนิพพานใหแจงซึ่งเปนหมายสูงสุดของพระศาสนา 
พระพุทธเจาจึงทรงจัดตั้งองคกรสงฆโดยมุงประโยชน ๓ อยางคือ ทิฏฐธัมมิกัตถ คือประโยชนของการดําเนินชีวิตที่เปนไปใน
ปจจุบันที่ภิกษุจะพึงไดรับ ซึ่งจะเห็นไดจากพุทธประสงคที่บัญญัติพระวินัยในขอที่วาเพ่ือปดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน  สัมปรายิกัตถ คือ การดําเนินชีวิตที่เปนไปเพ่ือประโยชนในภายหนา และปรมัตถ หรือการดําเนินชีวิตที่เปนไปเพ่ือ
ประโยชนสูงสุด อันเปนจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๖ 

สวนรูปแบบอํานาจการปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจาทรงจัดตั้งขึ้นเปนสังคมตัวอยาง คือสังคม
สงฆ โดยทรงใชวิธีการทําใหมีระบบการที่บุคคลหลายสาขาอาชีพ ตางเพศ ตางผิวพรรณ มาอยูรวมกัน เปนชุมชน และมีระเบียบ
แบบแผนในการเปนอยูตลอดจนการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดรับประโยชนจากการสอนของพระองคอยางเต็มที่
ในระยะแรกท่ีพระองคทรงประกาศหลักคําสอนนั้น มีผูสนใจเขามาศึกษาพระองคก็ทรงรับและสั่งสอนเองพรอมกันนั้นก็จัดสงไป
ประกาศพระศาสนายังเมืองนอยใหญอ่ืนๆ เมื่อกิจการเจริญเติบโตตามลําดับ มีภิกษุจํานวนมากเกินกวาที่จะทรงดูแลไดทั่วถึงจึง
                                         

๓พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๕พันตรีป. หลงสมบูรณ, รวบรวมเรียบเรียง, พจนานุกรมมคธ – ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา๒๘. 
๖คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (อยุธยา : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๕๘), หนา ๔๓. 



๑๓๖ 

 
มอบอํานาจใหพระสงฆดูแลและปกครองกันเอง โดยเคารพนับถือตามลําดับอาวุโส พระองคทรงดํารงตําแหนงในฐานะธรรมราชา 
ทรงปกครองแบบพอปกครองลูกหรืออาจารยปกครองศิษย ถือความสุจริตใจเปนพ้ืนฐาน และทรงมอบใหสงฆเปนใหญใชระบอบ
สามัคคีธรรมซึ่งอาจเรียกวา “สังฆาธิปไตย”๗ 

๓. การปกครองคณะสงฆในประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแผในประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช โดยสมัยนั้น ประเทศไทยซึ่งรวมถึงประเทศใกลเคียงดวยคือ พมา มอญ ญวน เขมร ลาว มลายูยังเรียกวา สุวรรณภูมิ
ดังนั้น ดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิ จึงมีอาณาเขตกวางมาก และเปนเปาหมายหนึ่งของพระเจาอโศกมหาราชที่ไดสงสมณทูต ๒ 
รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระและพระภิกษุ ๖๐ รูปเขามาเผยแพรในดินแดนแถบสวรรณภูมินี้ แตขอสันนิษฐานของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพวา พระพุทธศาสนาเห็นจะมาประดิษฐานในประเทศสยาม ตั้งแต พ.ศ. ๕๐๐  
และนับถือกันมั่นคงสืบมาแตครั้งนั้น ครั้นเมื่อเกิดประเพณีสรางพระพุทธรูปขึ้นในอินเดีย พวกชาวอินเดียก็นําแบบอยาง
พระพุทธรูปมาสรางในประเทศสยาม ขอนี้สังเกตไดดวยลักษณะพระพุทธรูป ซึ่งเปนชิ้นแรกมีขึ้นในประเทศนี้ เชน พระพุทธรูป
นั่งหอยพระบาทอยางนั่งเกาอ้ี เปนตน ทําตามแบบชาวมคธราช ครั้นสมัยราชวงศคุปตะ ซึ่งรุงเรื่องเมื่อราว พ.ศ. ๙๐๐ แบบอยาง
ที่กลาวมานี้เปนหลักฐานประกอบอีกอยางหนึ่งวาพวกชาวอินเดียที่แรกมาสอนพุทธศาสนายังประเทศสยามมาแตมคธ อนึ่งใน
สมัยนั้นก็ดูเหมือนจะเปนเวลาที่กรุงทวาราวดีกําลังเจริญรุงเรื่องมากดวยโบราณวัตถุ เชนที่มีอยูในแขวงจังหวัดนครปฐม มี
แพรหลาย ตลอดไปจนแขวงราชบุรีและแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ชวนใหเห็นวา อาณาจัก
ทวาราวดีแผออกไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาในสมัยนั้น๘ 

๓.๑ การปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัย 

การปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัยนั้นถือวาเปนยุคแรกของการปกครองคณะสงฆไทยอยางเปนรูปธรรม
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน ตั้งแตสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย ตนราชว งศพระ
รวงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย ไดรับอิทธิพลจากคณะสงฆลังกาวงศ สืบเนื่องจากพระราหุล
เถระไดมาประกาศพระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใตของประเทศไทยแรกเริ่มตนพระพุทธศาสนาที่เมือง
นครศรีธรรมราชประสบความสําเร็จอยางยิ่ง สรางศรัทธาความเลื่อมใสใหกับประชาชน จนเปนที่รูจักในนามพระพุทธศาสนา
แบบลังกาวงศ เจริญรุงเรืองอยางมา๙ 

จนสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย ในป พ.ศ.๑๘๒๒ พระองคทรงสดับกิตติศัพทของคณะสงฆ
ลังกาวงศที่เมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรดใหพระมหาสังฆราชเจา คณะสงฆลังกาวงศขึ้นมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งสํานัก
เผยแผพระพุทธศาสนา ณ อรัญญิก เมืองสุโขทัย ดังปรากฏขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ วาเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัย
มีอรัญญิก พอขุนรามคําแหงทรงทําโอยทานแตพระมหาเถรสังฆราช ปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวง (รูหลัก)  วาปูครูในเมืองทุก
คนลุก (จารึก) แตเมืองนครศรีธรรมราช๑๐ 

                                         

๗สุรพล สุยะพรหม  “พระสงฆกับการศึกษาการเมืองการปกครอง”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปที่๒ฉบับที่๑, (มกราคม - 
มีนาคม๒๕๔๙), หนา๑๒๑. 

๘กรมพระยาดํารงเดชานุภาพ, ประชุมนิพนธเกี่ยวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา(คณะสงฆวัดพระพิเรนทร พิมพเปนอนุสรณใน
งานพระราชทานเพลิงศพพระเทธคุณาธาร : ๒๕๑๔),หนา ๖๔ 

๙สมเด็จพระเจาบรมวงศกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานปกครองคณะสงฆ, พิมพครั้งที่๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสาม
มิตร, ๒๕๑๕), หนา๗. 

๑๐พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, พิมพครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), 
หนา๖.   



๑๓๗ 

 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ ปรากฏเปนแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระธรรมราชาลิไท เพราะวาพระองค

ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชเมืองนครพัน ชาวศรีลังกา ทําใหบทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศม่ันคงขึ้น ที่เห็นได
ชัด คือ คณะสงฆลังกาวงศนั้นนิยมอยูตามปาเปนพระนักปฏิบัติ คณะนี้เรียกวาคณะอรัญวาสี คือ กลุมพระสงฆผูจาวัดอยูในปา
หรือวัดปา (วิปสสนา) สวนพระสงฆนิกายเดิมที่ชอบอยูบานหรืออยูวัดบานที่เรียกวาคณะคามวาสี หมายถึง ที่พักอยูในบานหรือ
วัดที่อยูใกลตัวเมือง สวนมากจะเปนพระสายกลุมศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี ๒ คณะ คือ คณะ
คามวาสี คือ คณะฝายขวาและคณะอรัญวาสี คือ คณะฝายซาย ทั้งสองฝายปกครองแยกจากกัน คือ เปนเหมือนองคกรที่
ปกครองโดยอิสระจากกัน แตละคณะมีเจาคณะผูปกครองบังคับบัญชาสู งสุดเปนของตนเองที่เรียกวาพระสังฆราชมีหนาที่
รับผิดชอบดูแลฝายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ ๒ รูป คือ พระสังฆราชคณะคามวาสีและ
พระสังฆราชคณะอรัญวาสี เชน ในพ.ศ.๑๙๔๙ พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรมกิตติ สังฆราชมหาสามีเจา สถิต ณ วัดปา แต
ทรงเปนพระสังฆราชคณะอรัญวาสี อีกฝายคือ พระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร เปนสังฆราชของคณะคามวาสี๑๑การปกครองคณะ
สงฆ ในหัวเมืองตางๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งพระสังฆราชประจําแตละหัวเมือง ในลักษณะเดียวกันที่
ทรงแตงตั้งประเทศราชไปครองหัวเมืองใหญในฝายอาณาจักร จึงมีพระสังฆราชหลายพระองค  

อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๐ โดยถูกผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนาของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในสวนการปกครองคณะสงฆก็เปลี่ยนแปลงสภาพเชนเดียวกันกับอาณาจักรเหมือนกัน นอกจากคณะสงฆ
จะประพฤติปฏิบัติโดยเครงครัด ตามหลักพระธรรมวินัยแลว จะตองประพฤติปฏิบัติตนมิใหขัดตอจารีตประเพณีอันดีงามของ
สังคมและกฎหมายของบานเมือง ซึ่งเปรียบเปนอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาดวย 

๓.๒ การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นถือวาเปนยุคแหงความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการ
ปกครองคณะสงฆไทยมีการปรับเปลี่ยนบาง โดยการปกครองคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี คณะสงฆแบงเปน ๓ คณะ 
คือ 

๑) คณะคามวาสีฝายซาย คือ คณะของพระสงฆนิกายเดิมที่มีมาตั้งแตแรกสถาปนากรุงสุโขทัย มีพระพุทธโฆษา
จารย เปนเจาคณะฝายคามวาสีฝายซาย 

๒) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบตอประเพณีพระสงฆลังกาวงศในกรุงสุโขทัยมี พระพุทธาจารย เปนเจาคณะ 

๓) คณะคามวาสีฝายขวา คือ คณะสงฆนิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแลวอุปสมบทใหมแลวกลับมาตั้งคณะใหม ในนามที่
เรารูจักคือคณะปาแกว๑๒มีพระวันรัตนเปนเจาคณะคามวาสีฝายขวา 

ตําแหนงพระพุทธาจารยนี้ตั้งขึ้นใหม เปนเจาคณะแทนพระวันรัตน ประมุขฝายอรัญวาสีเดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเปน
เจาคณะคามวาสีฝายขวา ในรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรเปลี่ยนเปนพระพุฒาจารยคณะคามวาสีฝายซาย มีสมเด็จพระอริ
ยวงศาสังฆราชาธิบดีอยูวัดมหาธาตุ เปนเจาคณะมีฐานานุกรม ๑๐ รูป พระราชาคณะ ๑๘ รูป มีพระพิมลธรรม เปนตน 

คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย อยูวัดโบสถราชเดช เปนเจาคณะบังคับบัญชาพระสงฆฝายสมถและวิปสสนา
ทั้งหมด มีพระราชาคณะ ๗ รูป มีพระญาณไตรโลก เปนตน 

คณะคามวาสีฝายขวา มีพระวันรัตน อยูวัดปาแกว เปนเจาคณะมีฐานานุกรม ๑๑ รูป มีพระราชาคณะ ๑๗ รูป มี
พระธรรมวโรดม เปนตน 

คําวา “สมเด็จ” เปนภาษาเขมร เชื่อวานํามาใชนําหนาพระราชาคณะชั้นนําตั้งแต กรุงศรีอยุธยา๑๓ 

                                         

๑๑อางแลว, พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), หนา๘.   
๑๒พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, พิมพครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), 

หนา๑๒. 
๑๓นนทธรรมสถิตย, พระพุทธศาสนาและคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเอดิสัน, ๒๕๓๓), หนา๗๑. 



๑๓๘ 

 
๓.๓ การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรี 
การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรีนั้น ถือวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองแตในสวนการปกครอง

คณะสงฆยังคงรูปแบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีนี้ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคทรงมีความ
วิริยะอุตสาหะที่จะฟนฟูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางจริงจังเมื่อคณะสงฆรวมพลเปนกลุมแลวทําใหการปกครองเหมือนยุคกรุง
ศรีอยุธยาไดแลว ก็ทรงใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แตการปกครองคณะสงฆตองมีการเปลี่ยนแปลงทรุดและเสื่อมอีกครั้ง
เปนเพราะพระองคทรงวิปลาสสัญญาทรงสั่งปลดสมเด็จพระสังฆราช (สี) ออกจากตําแหนงแลวตั้งพระครู ธรรมธีรราชมหามุนี 
(ชื่น) ใหเปนสมเด็จพระสังฆราชแทน (รูปสุดทายในสมัยกรุงธนบุรี) 

สวนตําแหนงการปกครองและการแตงตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา “ในสมัย
กรุงธนบุรี ดูเหมือนวาจะไมจัดใหมีทําเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามลําดับของพระเจาธนบุรี” การปกครองไมแตกตางจากกรุงศรีอยุธยา 
แตในยุคกรุงธนบุรีใชระยะเวลาแค ๑๔ - ๑๕ ป เทานั้น 

๓.๔ การปกครองคณะสงฆสมัยรัตนโกสินทร 
การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนั้น ถือวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองแตในสวนการ

ปกครองคณะสงฆมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากสมัยกรุงธนบุรีอันสืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ.๒๓๒๕ ซึ่งถูกผนวก
เขาเปนดินแดนอาณาจักรของกรุงรัตนโกสินทร โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสราง
กรุงเทพมหานครเปนราชธานีทรงสรางและปฏิสังขรณวัดหลายแหงมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศน
เทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เปนตน๑๔ 

๑) การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่ ๑ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคทรงปรารภใหกระทําสังคายนา พระธรรมวินัยขึ้น เพราะวา
พระไตรปฎกที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงรับสั่งใหรวบรวมจากหัวเมืองตาง ๆ เชน เมืองนครศรีธรรมราช กัมพูชา เปน
ตน ยังมีความคาดเคลื่อนผิดบางบางประการ จึงเห็นสมควรใหทรงทําการรวบรวมสังคายนาพระไตรปฎกใหม โดยทรงโปรดให
พระมหาเถระ ๒๑๘ รูป และราชบัณฑิต ๓๒ คน ประชุมการกระทําสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น ๑๕ คา เดือน ๑๒ ปวอก พ.ศ. 
๒๓๓๑ ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ)๑๕ 

๒) การปกครองคณะสงฆสมัยรัชกาลที่๒ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนับเปนชวงระยะเวลาสั้นมากคือ๑๕ปเทานั้นที่ทรงครองราชยแตทรง

โปรดเกลาฯสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง๓พระองคคือสมเด็จพระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัด
ราชบูรณะและสมเด็จพระสังฆราช (ดอน) วัดมหาธาตุทั้ง๓พระองคอยูวัดมหาธาตุฯจนถึงยุคนั้นกลาวไดวาใครที่เปนสมเด็จ
พระสังฆราชตองอยูวัดมหาธาตุฯและในรัชกาลนี้ไดสงพระสงฆไทยดูกิจการงานพรศาสนาณประเทศศรีลังกาและในสมัยสมเด็จ
พระสังฆราช (มี) โปรดใหมีการบําเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเปนกิจลักษณะ๑๖ 

๓) การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๓  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ พระองคทรงมีพระราชศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอยางแรงกลา ทรงมีความเคารพในองคพระภิกษุสามเณรอยางยิ่ง แมพระภิกษุจะประพฤติชั่วอยางไรไมคอยสน

                                         

๑๔มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ , ประวัติการปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๖), หนา๘. 

๑๕แสวงอุดมศรี, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา
๗๒. 

๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา๗๕. 



๑๓๙ 

 

พระทัยนักจนเปนที่มาของคาวา “ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ” ในดานการปกครองคณะสงฆ ทรงโปรดใหทรงสรางวัดพระอารามหลวงและ
วัดราษฎรในกรุงเทพมหานครเขาดวยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆเพ่ิมอีก ๑ คณะจากรูปแบบเดิม คือ 

๑) คณะคามวาสีฝายซาย ปกครองคณะสงฆหัวเมืองภาคเหนือ 

๒) คณะอรัญญาวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 

๓) พระคามวาสีฝายขวา  ปกครองคณะสงฆหัวเมืองใต 
๔)คณะกลาง   ปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎรในกรุงเทพมหานคร 

จึงสรุปไดวาการปกครองในยุคนั้นปกครองตามภาค คือ 

๑) คณะกลาง   กรุงเทพมหานคร 
๒) คณะเหนือ   ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓) คณะใต   ภาคใต 
๔) คณะอรัญวาสี  วัดปาทั้งหมด 

การปกครอง ๔ คณะอยางวานี้ มีเจาคณะใหญที่เปนผูบังคับบัญชาดูแลกิจการคณะสงฆ ในเขตปกครองของตน 
แตวาเจาคณะใหญทั้ง ๔ ตองขึ้นอยูกับสมเด็จพระสังฆราช 

๔) การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๔ 

การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๔ โครงสรางโดยภาพรวมทั่วไปเหมือนสมัยรัชกาลที่ ๓ คือแบงออกการ
ปกครองเปน ๕ คณะ โดยเพิ่มคณะธรรมยุติกนิกายอีก ๑ คณะ สรุปไดวา 

๑. คณะใหญหนกลาง คือ สมเด็จพระพุทธโฆษจารย (ฉิม) วัดมหาธาตุฯ 

๒. คณะใหญหนเหนือ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู) วัดสุทัศนเทพวราราม 

๓. คณะใหญหนใต คือ สมเด็จพระวันรัตน (เซง) วัดอรุณราชวราราม 

๔. คณะใหญอรัญญวาสี คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (สน) วัดสระเกศฯ 

๕. คณะธรรมยุติกนิกาย คือ กรมหมื่นบวรรังสีสุรียพันธ (องคพระเจากฤษ) 
แทจริงนั้น คณะธรรมยุติกนิกาย ไดกอกําเนิดมา ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยูทรงไดพระฉายาวา วชิรญาณภิกขุ ใน พ.ศ. ๒๓๖๗ ขณะที่ทรงผนวชอยูนั้นประทับอยูที่วัด
มหาธาตุฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต แตมิไดมอบเวนราชสมบัติใหแกผูใดเลย แตวา
ตามนิตินัยแลวเจาฟามกุฎราชกุมาร (พระวชิรญาณภิกขุ) พระองคเปนพระราชโอรสองคใหญ ซึ่งประสูติแตพระอัครมเหสี แต
พระวชิรญาณภิกษุไมประสงคจะรับตําแหนงราชสมบัติ เพราะไดปรึกษาทางญาติผูใหญภายในแลว จึงตัดสินพระทัยจะผนวช
ตอไป 

ฉะนั้น พระราชวงศชั้นผูใหญและคณะเสนาบดีจึงมอบถวายพระราชสมบัติแดกรมหมื่นเจษฎาบดินทร เสด็จขึ้น
เถลิงถวัลยราชสมบัติเปนรัชกาลที่ ๓ ทรงพระนามวาสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตอมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
เสด็จสวรรคต ในพ.ศ. ๒๓๙๔ คณะเสนาบดีพระราชวงศชั้นผูใหญ จึงมอบถวายราชสมบัติ แดพระวชิรญาณภิกษุ เปน
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๔ 

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวชเปนพระภิกษุอยูนั้นทรงไดศึกษาบาลี จนสอบไดถึงเปรียญ
ธรรม ๕ ประโยค ตอมาทรงเลื่อมใสในขอวัตรปฏิบัติของพระรามัญ คือ พระชาย พุทธวังโส ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนพระราชา
คณะที่พระสุเมธมุนี (วัดบวรมงคล) หลังจากที่พระองคโดยมีพระสุเมธมุนี เปนพระอุปชฌายในโบสถกลางน้ํา แลวทรงตั้ง
ธรรมยุติกนิกาย อยางเปนทางการ โดยพระองคเองเปนผูกําหนดกฎเกณฑในครั้งนั้น จึงเปนที่เจริญอยางยิ่งของธรรมยุติกานิกาย
และทรงตั้งพระมหาเถระ ๙ รูป เปนกรรมการที่ปรึกษาไมวาเรื่องภายในคณะสงฆและในพระราชสมบัติและในคณะกรรมการ
ธรรมยุติกายในชุดนั้น ตอมาภายหลังเปนสมเด็จพระราชาคณะ ๒ รูป คือ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สาปุสฺสเทว) 



๑๔๐ 

 

๕) การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

การจัดโครงสรางการบริหารและองคกรการปกครองคณะสงฆมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดใหมีการปฏิรูประบบราชการทั้งดานโครงสรางและการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือ
รวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลางสําหรับเสริมสรางเอกภาพของชาติเอาไวตอตานภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก 
พระองคไดปฏิรูปการบริหารและการปกครองคณะสงฆควบคูไปกับการปฏิรูปการเมืองในฝายบานเมือง ทั้งนี้ก็เพ่ือสรางเอกภาพ
ขึ้นภายในคณะสงฆในดานการบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและเผยแผธรรม 

การปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดวิเคราะห
กลาวถึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ใหไวในหนังสือการปกครองคณะสงฆไทย ดังตอไปนี้ 

๑) การปกครองคณะสงฆสวนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔ ที่
บัญญัติไวใหเจาคณะใหญที่ ๔ ตําแหนง คือ เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนใต เจาคณะใหญหนกลาง และเจาคณะใหญ
ธรรมยุติกนิกายกับพระราชราชาคณะที่เปนรองเจาคณะทั้ง ๔ คณะ ทั้งหมดรวม ๘ รูป เปนมหาเถรสมาคม มีหนาที่ถวาย
คําปรึกษาในการพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆแดพระมหากษัตริย การประชุมวินิจฉัยคดีในที่ประชุมมหาเถรสมาคา
ตั้งแต ๕ รูปขึ้นไปถือเปนสิทธิขาด ผูใดจะอุทธรณหรือโตแยงตอไปอีกไมไดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริยในฐานะ
เอกอัครศาสนูปถัมภก ไดทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราชดวย โดยมีมหาเถรสมาคมทําหนาที่คลายกับคณะเสนาบดีที่
ปรึกษาฝายการพระศาสนา เสนาบดีกระทรวงธรรมการทําหนาที่เปน “ศูนยกลาง” การติดตอประสานงานระหวาง
พระมหากษัตริยกับมหาเถรสมาคม 

๒) การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.
ศ.๑๒๑ คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคควบขนานไปยังการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค มีการแบง
การปกครองคณะสงฆออกเปนสังฆมณฑล มีเจาคณะมณฑลที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากพระราชาคณะเปนผูปกครองดูแล
ขาหลวงเทศาภิบาลผูทําหนาที่ปกครองประชาชน และบริหารราชการแผนดินในมณฑลของฝายบานเมือง รองเจาคณะมณฑลลง
มามีเจาคณะเมืองก็คือเจาคณะแขวงหรืออําเภอ เปนผูปกครองเจาอาวาสวัดตางๆ มีลักษณะคูขนานกับโครงสรางการบริหาร
และการปกครองของฝายอาณาจักร มีขอควรสังเกตวาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๔ กลาวถึงเจาคณะใหญคณะ
ธรรมยุติกนิกาย อันแสดงวา คณะธรรมยุติกนิกาย เคยขึ้นอยูกับคณะกลางของฝายมหานิกาย ในรัชกาลที่ ๔ ไดแยกเปนคณะ
อิสระโดยมีเจาคณะใหญปกครองกันเอง เจาคณะใหญฝายมหานิกายไมมีอํานาจบังคับบัญชาวัดที่สังกัดคณะธรรมยุตินิกาย 
เพราะมาตรา ๓ บัญญัติวา“พระราชบัญญัตินี้ไมเกี่ยวดวยนิกายสงฆ กิจและลัทธิเฉพาะนิกายนั้นๆ ซึ่งเจาคณะหรือสังฆนายก ใน
นิกายนั้น ไดเคยมีอํานาจ วากลาวบังคับมาแตกอนประการใด ก็ใหคงเปนไปตามเคยทุกประการ” ขอความนี้ แสดงวา กฎหมาย
คณะสงฆฉบับนี้ รับรองการแบงนิกายของคณะสงฆไทย ออกเปนมหานิกายและธรรมยุติกานิกาย” 

๖)การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๖  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระองคทรง
โปรดใหตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระเกียรติยศพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส พระบรมราช
อุปธยาจารย ขึ้นเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตําแหนงสมเด็จพระมหาสมณะ เปนมหาสังฆปริณา
ยกท่ัวพระราชอาณาจักรและเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุติกนิกาย การปกครองคณะสงฆยังคงใชพระราชบัญญัติปกครองคณะ
สงฆ ร.ศ.๑๒๑ แตเปนอันงดใชอํานาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียก
ประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทําเปนการสงฆในที่ประชุมนั้น ดังขอความที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ไดทรงอธิบายเปนเชิงอรรถในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ มีความวา “ในแดนดินปรัตยุบัน โปรดใหขาพเจาเปน
ผูบังคับบัญชาการคณะสงฆโดยทั่วไป การประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อวา เปนอันงดชั่วคราวโดยนัย หรือกลาวอีกโวหาร
หนึ่งวา ยังไมถึงคราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติ ตลอดเวลาที่ขาพเจายังบัญชาการอยู ขาพเจาปรารถนาจะใหมหาเถร
สมาคม คงมียืนอยูดวยประการหนึ่ง จึงคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงทําเปนการกสงฆในที่ประชุมนั้น” 



๑๔๑ 

 

รูปแบบการปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๖ พอสรุปไดดังนี้ 
๑) สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทางบัญชาการคณะสงฆ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม

โดยปกติ ตัวอยางเชน ที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณในยุคนี้ จึงใชวา “พระมหาสมณวินิจฉัย” ไมใชคําวา “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” 
๒) เจาคณะมณฑล๓) เจาคณะเมือง หรือจังหวัด๔) เจาคณะแขวง๕) เจาอาวาส 

๗)การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ นับวา มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ดังนั้น การปกครองคณะสงฆใน
ยุคนี้ไมมีอะไรที่เปลี่ยนมาก เพราะรูปแบบการปกครองคลึงคลายในสมัยรัชกาลที่ ๖ คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะ
สงฆโดยลําพังพระองคเองและมีมหาเถรสมาคมเปนผูใหคําปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. 
๒๔๘๔ แตที่นาสนใจคือพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน วัดราชบพิธพรอมดวยคณาจารยทั้งหลายประชุมสอบทานพระไตรปฎก ฉบับรัชกาลที่ ๕ ใหละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่ง 
แลวโปรดประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ ประชาชน ชวยกันออกทุนทรัพยพิมพรวมพระราชกุศล พิมพ
พระไตรปฎกขึ้นใหม จํานวน ๑,๕๐๐ จบ จบละ ๔๕ เลม เทาพระชนมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงแสดงธรรมโปรด
สัตวนับแตกาลตรัสรูแลวพระไตรปฎกชุดนี้ เรียกวา“พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ” ซึ่งเปนฉบับที่สมบูรณที่สุดในประเทศไทยและ
อาจพูดไดวาสมบูรณที่สุดในวงการพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 

๘) การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระอานันทมหิดล พระองคทรงเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะนั้นทรง

พระเยาวมากอายุแค ๙ พรรษา การปกครองประเทศไทย คงใชการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข มี
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฝายอาณาจักรครั้งนี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองคณะสงฆไปดวย นั่นคือใหมีรูปแบบการปกครองคณะสงฆสองคลองกับการปกครองของอาณาจักร คณะรัฐบาลจึงได
ดําเนินการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ นับวาเปนจุดเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยยกเลิกการ
ปกครองที่ใชพระราชบัญญัติฉบับเดิม คือ ฉบับ ร.ศ. ๑๒๑ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ คณะรัฐบาลไดออกแถลงการณ
ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังขอความตอไปนี้ 

“พระราชบัญญัติคณะสงฆ ไดรับความเห็นชอบของคณะสงฆและไดผานสภาผูแทนราษฎรมาแลวโดยราบรื่น 
ความสําคัญในพระราชบัญญัติก็คือไดจัดการปกครองคณะสงฆใหอนุโลมระบบการปกครองบานเมืองเทาที่ไมขัดกับพระธรรม
วินัย” 

กลาวโดยสรุปแลว พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีลักษณะคลายคลึงกับโครงสรางระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย คือสมเด็จพระสังฆราช ทรงเปนประมุขของคณะสงฆที่พระองคเองไมมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร 
เพราะพระองคทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยผานสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆผานสังฆมนตรีและทรงพิจารณาวินิจฉั ยอธิกรณผาน
ทางคณะวินัยธร โดยที่อํานาจทั้งหมดมีอํานาจหนาที่ปกครองที่ตางกันคือ 

๑) สังฆสภา เทียบไดกับรัฐสภาของฝายบานเมืองมีอํานาจหนาที่ในการบัญญัติสังฆาณัติหรือระเบียบสําหรับใชใน
การบริหาร และการปกครองคณะสงฆประกอบดวยสมาชิก ๔๕ รูป เปนพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เปนคณาจารยเอกและ
เปนพระเปรียญเอกดวย 

๒) สังฆมนตรี มีอํานาจหนาที่ดุจเชนคณะรัฐมนตรีของฝายอาณาจักร คือทําหนาที่เปนคณะรัฐบาลบริหารกิจการ
คณะสงฆ มีสังฆนายก ๑ รูป และสังฆมนตรี ๙ รูป งานภายในมีหนาที่รับผิดชอบงานเฉพาะหนาที่เหมือนกับแตกระทรวง  

๓) คณะวินัยธร คือ ศาลของสงฆ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ 
คณะวินัยธรแบงออกเปน ๓ ชั้น คือ ชั้นตน ชั้นอุทธรณ และชั้นฎีกา มีอํานาจหนาที่เหมือนฝายตุลาการของอาณาจักรนั่นเอง 



๑๔๒ 

 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไวนาสนใจ

วา พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดยุบเลิกมหาเถรสมาคม คือ เจาคณะใหญทั้ง ๔ รูป และรองเจาคณะใหญ ๔ รูป 
ดังนั้น ตําแหนงเจาคณะใหญซึ่งรวมถึงเจาคณะใหญธรรมยุติกนิกาย จึงไมมีกฎหมายรองรับ โดยวัตถุประสงคประการหนึ่งของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือรวมคณะสงฆมหานิกายและคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย เขาดวยกันใหแลวเสร็จภายในเวลา ๘ ป นับ
แตวันประกาศใชดังที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖ วา “กอนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยใหครบถวนแตอยาชาตองไม
เกินแปดปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหออกสังฆาณัติกติกาสงฆ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช กฎกระทรวงหรือ
ระเบียบใดที่จะบังคับใหตองเปลี่ยนสิทธิที่นิยมนับถือและปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลว”จากความพยายามในการรวมนิกาย
ทั้ง ๒ นิกายเขาดวยกันของคณะรัฐบาลนั้นไมประสบผลสําเร็จ เพราะพระเถรานุเถระฝายธรรมยุติกนิกาย จํานวน ๒๒ รูป ไดลง
นามคัดคานการใชบทเฉพาะกาลมาตรา ๖๐ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากนั้นคณะสงฆฝายธรรมยุติก
นิกายใหคณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกาย มีการปกครองกันเอง โดยมีเจาคณะใหญคณะธรรมยุติกนิกาย เปนผูดู แล ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ ไมข้ึนตรงกับคณะสงฆฝายมหานิกาย 

๔. การปกครองคณะสงฆไทยในสมัยปจจุบัน 

การปกครองคณะสงฆในสมัยรัชกาลปจจุบันนี้ ยังถือวาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเปนประมุข มีการบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน นับตั้งแตมหาเถรสมาคมถึงเจาอาวาส เปนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี โดยมีเจตนารมณในการปกครองคณะสงฆ
ใหสอดคลองกับนโยบายการปกครองของรัฐบาล ที่เห็นวาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กําหนดใหมีการถวงดุลอํานาจ 
แทจริงคือความลาชาขาดประสิทธิภาพในการบริหารการปฏิบัติงานกวาพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงลงมติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรางพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยคํา
แนะนาและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในรัฐสภา พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) ไดใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับนี้ วา 

“การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงฆ เพ่ือการถวงดุลอํานาจ
เชนที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบันและโดยระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการ จึงสมควรแกไข
ปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จพระสังฆราชองคสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจ
กฎหมาย และพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา” 

ความวุนวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ และรัฐบาลภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการนําพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาใชอยางเปนทางการ ซึ่งพอประมวล สรุป
เนื้อหาสาระดังนี้๑๗ 

๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร 
อํานาจทั้งหมดมอบใหสมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใชแทน 

๒) สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปนประมุขของคณะสงฆไทยและเปนประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น 
ประกอบดวยสมเด็จพระราชาคณะ จํานวน ๘ รูป เปนโดยตําแหนง 

ดังนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งมีผลใชบังคับเปนเวลานานถึง ๓๐ ป จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากรัฐบาลและพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะวาโครงสรางบริหารและการปกครองยังเหมือนเดิม ดังที่ขอความปรากฏชัดเจนอยูในเหตุผล
ในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วา 

                                         

๑๗สมบูรณสุขสาราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา๗๐.   



๑๔๓ 

 
“โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวย

การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราช การแตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ 
อํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอ่ืน วัด ศาสน
สมบัติกลาง และการดูแลรักษาทรัพยสินของวัด ตลอดจนปรับปรุงกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้๑๘ 

พระราชบัญญัติคณะ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจุดเดนในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ 
สมเด็จพระสังฆราชมีองคเดียว และพระมหากษัตริย ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผูอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และ
กรรมการเถรสมาคมมี ๒๑ รูป เหมือนเดิมแตวาอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไวอยางชัดเจน
กวาฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ คือ 

(๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
(๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณ

สงเคราะหของสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
เพ่ือการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบออกคําสั่ง มีมติหรือออก

ประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบใหพระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได 

อํานาจหนาที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวของกับการควบคุม และ
สงเสริมกิจการคณะสงฆที่เคยถูกจัดเปนอํานาจหนาที่ของสังฆมนตรีแหงองคการ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ใน
ปจจุบันนี้ อาจกลาวไดวามหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ ๖ ประเภท คือ 

(๑) การปกครอง   (๒) การศึกษาสงเคราะห 
(๓) การสาธารณูปการ  (๔) การศาสนศึกษา 
(๕) การเผยแผ   (๖) การสาธารณสงเคราะห 
การปกครองคณะสงฆไทยปจจุบันนี้ มีการแบงเขตปกครองตามลําดับชั้นคือ แตงตั้งเจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจา

คณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส โดยแบงสายการปกครอง ดังนี้ 
(๑) เจาคณะใหญหนกลาง ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๑, ๓, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ 
(๒) เจาคณะใหญหนเหนือ ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖ และ ๗ 
(๓) เจาคณะใหญหนตะวันออก ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ 
(๔) เจาคณะใหญหนใต ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ 
(๕) เจาคณะใหญคณะธรรมยุต ปฏิบัติหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆธรรมยุติกนิกายทุกภาค๑๙ 

 
๕. บทสรุป 

                                         

๑๘พระเมธีธรมาภรณ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, หนา๕๔.   
๑๙อางใน พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร),“กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค๑”พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๘๖ – ๙๖. 



๑๔๔ 

 

พระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทย ในศตวรรษที่ ๓ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยการปกครองคณะสงฆในสมัยสุโขทัยนั้นถือวาเปนยุคแรกของการปกครองคณะสงฆไทยอยางเปน
รูปธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายาน พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัย ไดรับ
อิทธิพลจากคณะสงฆลังกาวงศ ตอมาการปกครองคณะสงฆสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี คณะสงฆแบงเปน ๓ คณะ คือ๑) 
คณะคามวาสีฝายซาย ๒) คณะอรัญวาสี และ ๓) คณะคามวาสีฝายขวาสวนการปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรียังคงรูป
แบบเดิมเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

การปกครองคณะสงฆสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (ร.๑ – ๔)ถือวายังเปนการรักษารูปแบบการปกครองคณะสงฆสืบ
มาจากกรุงศรีอยุธยา แตมีก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกชื่อคณะคามวาสีฝายซายเปนคณะเหนือ และ คณะคามวาสีฝายขวาเปน 
คณะใต  สวนคณะอรัญญวาสียังคงรักษาเรียกชื่อตามเดิม ตอมาการปกครองคณะสงฆสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๕-๗การจัด
โครงสรางการปกครองคณะสงฆไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในรัชกาลที่ ๕  เพราะมีการปฏิรูประบบโครงสรางและการ
บริหารราชการแผนดิน เพ่ือรวบอํานาจการปกครองอยูที่สวนกลางและการปกครองคณะสงฆก็ไดรับการปฏิรูปควบคูกับการ
ปฏิรูปบานเมืองเพ่ือเปนเอกภาพเดียวกันจึงมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ทํา
ใหคณะสงฆมีลักษณะแบงการปกครองคณะสงฆออกเปน การปกครองคณะสงฆสวนกลาง และการปกครองคณะสงฆสวน
ภูมิภาค ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระมหากษัตริยมิไดทรงปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะมีการสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใหดํารงตําแหนง สกลมหาสังฆปรินายก มีอํานาจหนาที่ บังคับบัญชาการคณะสงฆทั่ว
ราชอาณาจักร สวนในสมัยรัชกาลที่ ๗ และ ๘ การปกครองคณะสงฆก็ยึดแบบการปกครองอยางนั้นมาตลอด คือสมเด็จ
พระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆโดยลําพัง โดยมีมหาเถรสมาคมทําหนาที่เปนกรรมการที่ปรึกษา ในราชการที่ ๘ เมื่อ
บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปนเหตุใหการปกครองคณะสงฆ เปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะรัฐบาลตองการ
สรางความชอบธรรมใหกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภาผูแทนราษฎร เปนธรรมนูญการปกครองคณะสงฆฉบับใหมความสําคัญในพระราชบัญญัตินี้คือการปกครอง
คณะสงฆใหอนุโลมตามระบอบการปกครองบานเมืองเทาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย 

สวนการปกครองคณะสงฆในสมัยปจจุบัน เนื่องจากเกิดความวุนวายทั้งภายในและภายนอกของสงฆ และรัฐบาล
ภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยการนําพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ มาใชอยางเปนทางการ โดยมีเนื้อหาสาระคือ ๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ นั่น หมายถึง การยกเลิก
สังฆสภา คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร อํานาจทั้งหมดมอบใหสมเด็จพระสังฆราช และมหาเถรสมาคมใชแทน ๒) สมเด็จ
พระสังฆราช ทรงเปนประมุขของคณะสงฆไทยและเปนประธานมหาเถรสมาคมและมหาเถรสมาคมนั้น ประกอบดวยสมเด็จ
พระราชาคณะ จํานวน ๘ รูป เปนโดยตําแหนง 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนามีแนวคิดสอดคลองกัน กลาวคือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบวา ดานสุขภาพ มีจุดเนน คือ การรับผิดชอบตอสุขภาพ โภชนาการ 
และการออกกําลังกาย, ดานเศรษฐกิจ มีจุดเนน คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดทําบัญชีงบประมาณ และการลดรายจาย, 
ดานความ สัมพันธทางสังคม มีจุดเนน คือ การเขารวมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะตาง ๆ ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน, ดานสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปรับตัวเขาหากันของผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันในครอบครัว และดานทัศนคติในการดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการ
ปรับตัวอยางเหมาะสมในทุกสภาพแวดลอม และสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบวา ดาน
สุขภาพ มีจุดเนน คือ ความสมดุลระหวางสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ดานเศรษฐกิจ มีจุดเนน คือ การกระทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ, ดานความสัมพันธทางสังคม มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูอ่ืน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม, ดานสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูคนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม 
และดานทัศนคติในการดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ การปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานใหรูทันความเปนจริงของสังขารดวยปญญา 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, 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 
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๑. บทนํา 

จากการสํารวจจํานวนประชากรผูสูงอายุ โดยกลุมสถิติประชากร  สํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา 
ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยกําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ๑ ซึ่งในปจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว/ชุมชน 
การพัฒนารูปแบบสถานดูแลผูสูงอายุที่เหมาะสมในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย/ระบบและมาตรฐานการสงเสริมดูแลการจัดการ
สวัสดิภาพและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การส งเสริมบทบาทของผูสูงอายุในสถาบันสังคมและ
ชุมชน การนําศักยภาพของผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการถายทอดภูมิปญญาสูสังคม 
ดังกลาวนี้ ทุกฝายที่เก่ียวของจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 อยางไรก็ตาม ความทุกขของผูสูงอายุนั้นเปนความทุกขท้ังทางรางกายและทางใจ การดูแลผูสูงอายุจึงตองดูแลทั้งรางและ
จิตใจใหสมดุลกัน อีกทั้ง มูลเหตุของความทุกขของผูสูงอายุนั้นเกิดจากเหตุที่สําคัญคือความตองที่ไมสมปรารถนาในดานตาง ๆ 
คือ ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย อนามัย การงาน และตองการความรักความเคารพ ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุจึงควรใชพุทธธรรมบําบัด โดยอาศัยทุนทางสังคม คือ ชีวิตของผูสูงอายุในสังคมไทยมีความผูกพันใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนาโดยมีวัดเปนศูนยกลาง 

พระพุทธศาสนามีภูมิปญญาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถนํามาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะเหตุวาหลักคิดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องอริยสัจสี่นั้นเปนระบบคิดที่
อธิบายไดวา ชีวิตมีความทุกข ความทุกขตาง ๆ เกิดจากเหตุ ความทุกขตาง ๆ สามารถหมดไปไดและมีวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือ
หลุดพนจากความทุกขนั้น พระพุทธศาสนามองวาความแกเปนความทุกขและมนุษยสามารถพนทุกขจากความแกไดโดยดําเนิน
ชีวิตตามหลักวิถีพุทธ 

 ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแนวพุทธควรเปนอยางไร โดยผูเขียนจะเริ่มตนดวย
การนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ คือ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลัก
วิชาการท่ัวไป กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นเปนฐานในการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแนวพุทธ ตอไป 

 

๒. เนื้อหา 
๒.๑ คุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต ประกอบดวย คําวา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเดนของบุคคลหรือสิ่งของ๒ และคําวา ชีวิต หมายถึง 
ความเปน ซึ่งตรงกันขามกับความตาย๓ คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ทั้งใน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคมเปนการดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่
สมบูรณ ซึ่งครอบคลุมถึงดานตาง ๆ ไดแก ดานกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ๔ ซึ่งเปนการรับรูของบุคคลภายใตบริบททาง
วัฒนธรรมและคุณคาที่คนผูนั้นอาศัยอยู ซึ่งมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานและสิ่งที่เกี่ยวของกับบุคคล
นั้นเปนมโนทัศนหลายมิติที่ประสานการรับรูของบุคคลในดานสุขภาพรางกาย ดานสภาวะจิตใจ ระดับความเปนอิสระไมตอง
                                         

๑กลุมสถิติประชากร สํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานผลเบื้องตน การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๗. 
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท 

จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๒๖๓. 
๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘๓. 
๔สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ “เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ๑๐๐ ตัวช้ีวัด และ ๒๖ ตัวช้ีวัด”, 

วารสารกรมสุขภาพจิต, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๔๑) : ๗. 



๑๔๘ 

 
พ่ึงพา ดานความสัมพันธทางสังคม ดานความเชื่อสวนบุคคล และความสัมพันธกับสิงแวดดอม๕ โดยแทจริง ความหมายของ
คุณภาพชีวิต ไดรวมองคประกอบในมิติตาง ๆ ไว ประกอบดวย การไดรับการตอบสนองปจจัยพื้นฐานของการดําเนินชีวิต การมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตดี ความรูสึกพอใจของบุคคล การมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม๖ 

ปจจุบัน คุณภาพชีวิต ไดรับการกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น เปาหมายทุกดานไม
วาจะในดานสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ลวนมุงไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยในสังคม๗ อยางไรก็ตามไมวาแตละ
บุคคลจะมีความคิดเห็นตอเรื่องคุณภาพชีวิตในมุมมองที่ตางกันเพียงใดก็ลวนตองการที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นทั้งสิ้น ซึ่ง
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดกลายเปนแนวคิดระดับสากลที่ประชาคมโลกรับรูและ
เห็นพองตองกันวาคุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ โดยเปนหนาที่ของผูบริหารและสมาชิกในแตละสังคม ที่ตองพยายาม
สรางเงื่อนไขเพ่ือใหสมาชิกในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี๘ โดยในสวนของประเทศไทยเริ่มดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามแนวคิดความจําเปนพ้ืนฐาน : จปฐ. (Basic Minimum Needs : BMN) มาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เปนตนมา โดยมุงหวังใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา พัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ตนเองและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางนอยผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน๙ 

คุณภาพชีวิตเปนรูปแบบของชีวิตที่มีความสุข องคประกอบของคุณภาพชีวิตอาจจําแนกโดยงายเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
ดานความพึงพอใจในชีวิต เปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะภายนอกที่ไดรับอิทธิพลจากภูมิหลังของคน 
บุคลิกลักษณะ สิ่งแวดลอม และสถานะทางสุขภาพ สิ่งที่บุคคลรับรูถึงสิ่งที่ตนเองครองอยู ซึ่งอยูระหวางความตองการ ความ
ปรารถนาและความสําเร็จที่ไดรับ, ดานอัตมโนทัศน เปนความเชื่อและความรูสึกที่คน ๆ หนึ่งมีตอตนเอง ความรูสึกเหลานี้มาจาก
การรับรู โดยเฉพาะการรับรูปฏิกิริยาของผูอ่ืนที่สงผลตอพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งเก่ียวกับตนเองในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง, ดาน
สุขภาพและการทํางานของรางกาย เปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยนอกจากจะประเมินอาการทางคลินิก
แลว ยังประเมินในเรื่องการรับรูภาวะสุขภาพของบุคคล สิ่งที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพและความสัมพันธ ระหวางครอบครัวกับ
สังคม และยังตองพิจารณาถึงอิทธิพลทางสังคม สิ่งแวดลอมและการเมืองดวย และดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนการประเมินการ
ประคอบอาชีพ การศึกษา และรายได ซึ่งถูกกําหนดเปนมาตรฐานของสังคม๑๐ 

 

สรุปไดวา คุณภาพชีวิตเปนความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการ
กินด ีและอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีมีความสุข ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ มีความสําคัญท้ังตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยสวนรวม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะที่พิจารณาบุคคลเปนองครวมพรอมทุกดาน ทั้ง
สุขภาพรางกาย จิตใจ ชีวิตความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงเปนแนวคิดที่ทั่วโลกใหความสําคัญและเปนที่
                                         

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

๖พูนสุข เวชวิฐาน, “การประเมินคุณภาพชีวิตครอบครัว”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตรครอบครัว 
หนวยที่ ๑๒, (นนทบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา ๖. 

๗คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ป ๒๕๕๑ จากขอมูลความจําเปน
พ้ืนฐาน (จปฐ.), (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑), หนา ๑. 

๘คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ป ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐), หนา ๑. 

๙เรื่องเดียวกัน, หนา คํานํา. 
๑๐Zhan, L. “Quality of Life : Conceptual and Measurement issues”, Journal of Advanced Nursing, ๑๗ (July ๑๙๙๒) : 

๗๙๕-๘๐๐. 



๑๔๙ 

 
ยอมรับกันอยางแพรหลาย และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคสามารถจําแนกองคประกอบของ
คุณภาพชีวิตไดสององคประกอบหลัก คือ องคประกอบทางกายภาพ และองคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม นั่นเอง 

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป ซึ่งประกอบดวย สภาวะ
ทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และทัศนคติในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ดังนี้ 

(๑) ดานสุขภาพ 

รางกายของผูสูงอายุเกิดความเสื่อมถอย นํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ ประกอบกับมีปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลทําใหเกิดความเสื่อม
ถอยดังกลาว ไดแก ปจจัยดานพันธุกรรม และปจจัยดานแบบแผนในการดําเนินชีวิต๑๑ การสงเสริมสุขภาพ (Health 

Promotion) เปนกระบวนการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการพัฒนา การคงไว และการปองกันการเสื่อมถอยของสถานะทางสุขภาพ โดย
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาจะตองอาศัยความรูของสาขาท่ีหลากหลายและการดําเนินการของสวนการบริการตาง ๆ ทั้งทางสุขภาพ
และสังคม๑๒ การสงเสริมสุขภาพ มี ๒ ลักษณะ คือ สงเสริมสุขภาพเพ่ือใหสุขภาพรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย แข็งแรง 
และสมบูรณ และสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม  และพฤติกรรม๑๓ โดยหลักปฏิบัติสําคัญ ๔ 

ประการ สําหรับการสงเสริมสุขภาพของบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะเมื่อถึงวัยสูงอายุ ไดแก กินเปน นอนเปน อยูเปนสังคมเปน 
กลาวคือ กินเปน หมายถึง การกินอาหารถูกตอง ไดสัดสวนกับความตองการของรางกาย ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป นอนเปน 

หมายถึง การนอนหลับเต็มที่และเพียงพอโดยจํานวนชั่วโมงของการนอนขึ้นอยูกับความเพียงพอของรางกายแตละคน อยูเปน 

หมายถึง การรักษาสุขวิทยาที่ดี มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเปนโรค 

รูจักวิธีลดความเครียดทางจิตใจ มีอารมณด ีมีการพักผอน มีความเหมาะสม และ สังคมเปน หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคม ในระยะแรก ๆ ของการปรับตัว อาจสรางความคับของใจอยูบาง แตการใชเหตุผลความเขาใจและการยอมรับจะทําใหการ
ปรับตัวดีขึ้น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๑๔ 

(๒) ดานเศรษฐกิจ 

ผูสูงอายุยิ่งมีอายุเพ่ิมมากขึ้นเทาใด ยิ่งประสบปญหาสุขภาพมากขึ้นเทานั้น ซึ่งสงผลกระทบตอการทํางานหารายได
ตามปกติ หรือสามารถทํางานไดแตเปนเพียงบางชวงเวลาเทานั้น รายไดจึงนอยลงกวาเดิมเมื่อเทียบกับอดีต ทําใหปญหาหลักที่
สําคัญของผูสูงอายุอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุทุกคนตองการใหตนเองสามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามสมควรแกอัตภาพในบั้นปลายของชีวิตโดยไมเปนภาระของบุตรหลานและสังคม ดังนั้น 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานเศรษฐกิจ จึงเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีความสามารถในการวางแผนทาง
การเงิน ดังนั้น ผูสูงอายุควรการวางแผนการดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ โดยควรทํางบประมาณประจําป  เพ่ือที่จะไดไมหลงลืม
รายไดรายจาย ที่มีชวงการเวนระยะนาน ๆ หรือไมสม่ําเสมอ เชน คาธรรมเนียมอนุญาตรายปภาษีตาง ๆ เปนตน ควรทํา
งบประมาณคราว ๆ กอน แลวคอยทํารายละเอียดในภายหลัง และถางบประมาณมีผลออกมาวา  รายจายเกินรายรับ จะตอง
พิจารณาหาทางเพ่ิมรายไดหรือมิฉะนั้นก็ตองตัดรายจายลง๑๕ 

(๓) ดานความสัมพันธทางสังคม 

                                         

๑๑จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิร,ิ การพยาบาลผูสูงอายุ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ
พัฒนาตําราสาขาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หนา๖๗. 

๑๒สุทธิชัย จิตะพันธกุล, “ใครจะดูแลผูสูงอายุในอนาคต”, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ, ๑ (มกราคม ๒๕๔๓) : ๓-๔. 
๑๓ปรากรม วุฒิพงศ, มาตรการสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๖), หนา ๒. 
๑๔เกษม ตันติผลาชีวะ, อาการและการบําบัดโรคจิตโรคประสาท, พิมพครั้งที ่๒, (นนทบุรี : สนุกอาน, ๒๕๔๕), หนา ๒๒-๒๓. 
๑๕บรรลุ ศิริพานิช, คูมือผูสูงอายุ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๓๘), หนา ๕๘-๕๙. 



๑๕๐ 

 
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

การใหและการรับ ยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกันมีการปรึกษาหารือและรวมกันแกไขปญหา การชวยเหลือพ่ึงพาระหวางกัน 
ในวัยสูงอายุจะมีเวลาวางมากจากการหยุดประกอบอาชีพ บุตร ธิดา เติบโตเปนหนุมสาวอาจออกเรือนไปแลวหรือไปทํางานใน
ตางถิ่น การตายของเพ่ือนสนิท สามี ภรรยา ทําใหคนชรามีความตองการทางสังคมในดานตาง ๆ คอนขางสูง เชน ความเปนเพ่ือน 
การมีกลุมบุคคลรวมวัย การตองการผูสนใจ ผูรวมทุกข ผูยอมรับนับถือ ดังนั้น ผูสูงอายุจึงตองมีการสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้ง
วัยเดียวกันและตางวัยนอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีนอง แมวาศูนยกลางของความสัมพันธภาพทางสังคมจะ
เนนครอบครัวก็ตาม แตการรวมกิจกรรมทางสังคมก็เปนหนทางสรางความสัมพันธกับบุคคลดวย๑๖ 

(๔) ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 
ครอบครัวนับเปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธและความรวมมือกันอยางใกลชิด๑๗ ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี

จะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและความผูกพันในลักษณะเอาใจใสดูแลและเอ้ืออาทรตอกัน ตองรูจักคนที่รักเราและเขาใจกัน
ใหดี ตองเคารพซึ่งกันและกัน ตองมีความรับผิดชอบ ตองมีความไววางใจกัน ตองใหกําลังใจกันและกัน ตองใหอภัยกันและกัน 
ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว ตองใชเวลาอยูดวยกันอยางมีคุณคาและคุณภาพ ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของ
บุคคลในครอบครัว ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัวและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความใกลชิดทางสัมผัส๑๘ 

(๕) ดานทัศนคติในการดํารงชีวิต 
ความเขาใจของผูสูงอายุที่มีตอโลกและชีวิตโดยรูเทาทันความเปนไปของสังขารหรือเขาใจตนเองอยางแทจริง  

(Spiritual Growth) เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการ มีความเชื่อที่มีผลตอการดําเนินชีวิตที่ดี มีจุดมุงหมายชีวิตมีความรักและมี
ความจริงใจตอบุคคลอ่ืน มีความสงบและความพึงพอใจในชีวิต สามารถชวยเหลือตนเองและบุคคลอ่ืนใหประสบความสําเร็จ 
เปนความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางดานจิตวิญญาณอยางเต็มที่  ซึ่งประเมินไดจากความเชื่อความรูสึกเกี่ยวกับ
ความหมายของชีวิต ความรัก ความหวัง การใหอภัย และชีวิตหลังการตาย๑๙ ผูสูงอายุที่เปนผูมีทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิต ไดแก 
ผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี หรือปรับตัวไดดี (Well Adjusted Person) คือ รูจักและเขาใจตนเองไดดี รูจักและเขาใจบุคคลอื่นไดดี 
และสามารถเผชิญกับปญหาและความเปนจริงแหงชีวิตได๒๐ 

สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป มีจุดเนนในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานสุขภาพ มีจุดเนน 
คือ การรับผิดชอบตอสุขภาพ โภชนาการ และการออกกําลังการ, ดานเศรษฐกิจ มีจุดเน น คือ การวางแผนทางการเงิน การ
จัดทําบัญชีงบประมาณ และการลดรายจาย, ดานความ สัมพันธทางสังคม มีจุดเนน คือ การเขารวมกิจกรรมทางสังคมใน
ลักษณะตาง ๆ ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน, ดานสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปรับตัวเขาหากันของ
ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการติดตอสื่อสารระหวางกันในครอบครัว และดานทัศนคติในการดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ 
คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอยางเหมาะสมในทุกสภาพแวดลอม 

๒.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพุทธ 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวทางและหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ประกอบดวย สภาวะทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และทัศนคติในการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ ดังนี้ 

                                         

๑๖ศรีเรือน แกวกังวาล, จิตวิทยาพัฒนากร, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, ๒๕๔๓), หนา ๒๕๕. 
๑๗สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒),หนา ๖๕. 
๑๘สายสุรี จุติกุล, การพัฒนาครอบครัว ฉบับที่ ๒, (กรุเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชิง, ๒๕๔๐), หนา 

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



๑๕๑ 

 
(๑) ดานสุขภาพ 

สุขภาพ หรือ สุขภาวะ ทั้งสองเปนคําเดียวกันในภาษาบาลี แตภาษาไทยแผลง “ว” เปน “พ” เปนคํา วา สุขภาพ เมื่อ
ความหมายของสุขภาพ คือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม และปญญา จึงสื่อ ความหมายใกลความสุข ภาวะปลอดทุกข เปนสุข เปน
ภาวะที่สมบูรณ คําสมัยใหมเรียกวา องค รวม ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธประกอบดวยลักษณะที่เปนวิชชา (ความ
สวางผองใส) วิมุตติ (ความหลุดพนเปนอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไมขุนมัวเศราหมอง) สันติ (ความ สงบไมรอนรนกระวน
กระวาย) ซึ่งเปนภาวะที่เปนความดีงามของชีวิต๒๑ พระพุทธศาสนามีทัศนะวารางกายหรือรูปธรรม เปนสภาพที่มีทุกข มีโทษ
มากมาย เปนที่อยูอันอุดมหรือเปนแหลงสะสมของโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ทั้งมีธรรมชาติที่ตองเจ็บปวย ดังพุทธพจนวา “รางกายนี้แก
หงอมแลว เปนรังของโรค มีแตจะทรุดโทรมลงไป รางกายที่เนาเปอยนี้ก็จะแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตายเปนที่สุด”๒๒ แต
พระพุทธศาสนาก็ใหความใสใจและเห็นคุณคาของการมีรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี พระสูตรตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นวา พระพุทธองค
ไดตรัสแสดงถึงสวนดีหรือประโยชน หรือคุณคาแหงการมีสุขภาพดี มีรางกายสมบูรณแข็งแรงไว เชน ในอัตถทวาร (ประตูแหง
ประโยชน ชองทางแหงประโยชน) หรือ วัฒนมุข (ธรรมที่เปนปากทางแหงความเจริญ) ไว ๖ อยางนั้นมี ความไมมีโรคเปนหนทาง
สูความเจริญอยางหนึ่ง เพราะการที่มีรางกายแข็งแรง ไมมีโรค ยอมสามารถสรางสรรคสิ่งตาง ๆ และสามารถพัฒนาตนเพ่ือ
ตอบสนองจุดหมายในทุก ๆ ระดับ คือ ความไมมีโรค ศีล การคลอยตามความรูของทานผูฉลาด การสดับตรับฟง การประพฤติ
สมควรแกธรรม ความที่จิตไมหดหู คุณธรรม ๖ ประการนี้ เปนชองทางหลักแหงประโยชนหรือ “ความไมมีโรค เปนลาภอัน
ประเสริฐ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึงอมตธรรม ทางมีองค ๘ เปนทางอันเกษม”๒๓ 

(๒) ดานเศรษฐกิจ 

หลักเศรษฐกิจเมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาแลว คือ หลักการในการดํารง ชีวิตเพ่ือดําเนินไปสูความสุขในการ
ครองเรือน ๔ ประการ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ไดแก ความ สุขที่เกิดจากการมีทรัพยทั้งเคลื่อนที่ไดและเคลื่อนที่ไมได 
ความสุขที่เกิดจากการใชจายทรัพยเพ่ือสนองความตองการของตนไดตามปรารถนา ความสุขที่เกิดจากไมตองเปนหนี้เปนสิน 
และความสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพดวยความสุจริต โดยจะตองมีหลักของคุณธรรมจริยธรรมเขาไปควบคุมทั้งในดานการ
ผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน การคลัง การแบงสรร และแมแตการวางแผน๒๔ พระพุทธเจาสอนใหมนุษยทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ือความสุขในชีวิต ๔ ประการ คือ อัตถิสุข สุขเกิดแตความมีทรัพย หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยที่
ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันทํางานเก็บเงินทองไวไดเปนจํานวนพอเพียง 
ยอมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน, โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตน
ไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน, อนณสุข สุขเกิดแตความไมตองเปน
หนี้ หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร และอนวัชชสุข สุขเกิดแตประกอบการงานที่ปราศจาก
โทษ หมายถึง สุขที่เกิดจากการประพฤติสิ่งที่ไมมีโทษ คือ ความภูมิใจอ่ิมเอิบใจวาตนมีความประพฤติสุจริต ไมมีความประพฤติ
บกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมเปนที่ครหาของผูอื่น๒๕ 

(๓) ดานความสัมพันธทางสังคม 

พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมใหราบรื่น เรียบรอยมีความสุข เกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 
เรียกวา สังคหวัตถุ แปลวา วัตถุเครื่องสงเคราะหกันและกัน พระพุทธเจาไดใหหลักธรรมที่เปนหลักความสัมพันธในสังคมเพ่ือใช

                                         

๒๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะที่ปลอดทุกขและ เปนสุขในระบบชีวิตแหงธรรมชาติ และ
สังคมยุคไอท,ี (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๓. 

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



๑๕๒ 

ปฏิบัติตอกันเปนเรื่องของการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ใหเกิดความสงบสุขดวยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประการ ไดแก ทาน คือ 

ความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละดวยปจจัยสี่และศิลปวิทยา ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง อัตถจริยา 

ทําประโยชนแกกัน และสมานัตตตา การเอาตัวเขาสมาน๒๖ ตามหลักจริยศาสตรสังคมของพุทธศาสนา สังคหวัตถุธรรมนี้คือหลัก
ปฏิบัติตนตามหลักจิตวิทยาสังคมเพ่ือใหเกิดความนิยมชมชอบและเคารพนับถือแกผูอ่ืนหรือสังคมของชุมชนตาง  ๆ เปนเครื่อง
สงเคราะหและยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกันไว๒๗ คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีในบุคคลใดก็ตาม จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนไว
ได กอใหเกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือตอกันและกัน เปนเหมือนพาหนะที่จะนําพาคนไปสูความสุขความเจริญที่ตองการ
ได เปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจ ภายในจากครอบครัวเปนตนไปจนถึงสังคมคนกลายเปนพระเครื่อง ๔ องค ที่กอใหเกิดผลทางเมตตา
มหานิยม คงกระพันชาตรี และแคลวคลาดแท ๆ ทั้งเปนพุทธวิธีครองใจคน เปนจุดที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจคนไวได๒๘ 

(๔) ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 

พระพุทธศาสนามีหลักการเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูใหญกับผูนอย เรียกวา  พรหมวิหาร แปลวา ธรรม
ประจําใจพรหมหรือผูใหญ ประกอบดวยหลัก ธรรมะ ๔ ประการ ไดแก เมตตา คือ ภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีจิตคิดเกื้อกูลดวย
ประโยชน กรุณา คือ ภาวะจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกขรอนของผูอ่ืน มุทิตา คือ ภาวะของจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผูอ่ืนไดรับ
ความสุขความเจริญดวยสมบัติตาง ๆ ปราศจากความริษยา และอุเบกขา คือ ภาวะของจิตที่มีอาการเปนกลาง เห็นเสมอกันในสัตว
บุคคลทั้งหลายทั้งในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ๒๙ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุคปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยีและการ
ติดตอสื่อสาร สังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนสวนใหญเปนไปอยางเรงรัด และคนในสังคมมีคานิยมในการบริโภค
และคานิยมในวัตถุ พรหมวิหารธรรมเปนหมวดธรรมหนึ่งซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม ๓๐ 

กอใหเกิดอานิสงสนานัปการ โดยเฉพาะเมตตาธรรม ไดแก ยามตื่นก็เปนสุข ยามหลับก็เปนสุข ยามฝนก็ฝนดี ไมมีฝนราย เปนที่
รักของคนทั้งปวง เปนที่รักของสัตวโลกทั้งมวล เทพยินดีคุมครองรักษา ภัยพิบัติ ศาสตราวุธ ยาพิษ ไมแผวพรานกร้ํากราย มีจิตที่
มั่นคงมีเสถียรภาพ มีผิวพรรณผองใส ใบหนาอ่ิมเอิบ เมื่อเวลาสิ้นใจก็มีสติ และเมื่อยังมิไดกาวสูโลกุตรธรรมก็สูสุขคติในพรหม
โลก๓๑ 

(๕) ดานทัศนคติในการดํารงชีวิต 

พระพุทธศาสนามีแนวคิดใหบุคคลรูเทาทันความเปนไปของสังขารดวยปญญาเพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ถูกตองในการ
ดํารงชีวิต ดวยการพิจารณาใหเกิดความรูแจงเห็นชัดตามความเปนจริงของสภาวธรรมทั้งหลายวาเปนไตรลักษณ คือ อนิจจัง 
ความไมเที่ยง ทุกขัง ความเปนทุกข และเปนอนัตตา ความไมใชตัวไมใชตน เปนการเห็นถูกตามความเปนจริง โดยใชหลัก
สมถวิปสสนาภาวนา ซึ่งปรากฏในหัวขอหลักธรรม เรียกวา ภาวนา ๒ หรือขอปฏิบัติใหถึงความเจริญ ๒ อยาง ไดแก สมถภาวนา 
คือ การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ (ฝกสมาธิ) และวิปสสนาภาวนา คือ การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง 

                                         

๒๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๘๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวยจํากัด ๒๕๕๐), หนา ๒๕. 
๒๗อรศิริ เกตุศรีพงษ, “สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการจัดการความรู”, วารสาร Productivity World เพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิต, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๔๓. 
๒๘พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), ธรรมปริทรรศน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๒-

๒๖๖. 

 ๒๙สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๓๙), 
หนา ๑๙๕-๒๐๔. 

๓๐กวีวงศ, สรรนิพนธพุทธทาสวาดวยสมานฉันทและสันติวิธี , (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หนา ๑๑๓-

๑๑๘. 
๓๑พิสิฐ เจริญสุข, ปกิณกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๐. 



๑๕๓ 

 

(การเจริญปญญา)๓๒ แตเมื่อพิจารณาโดยแยบคาย พบวา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแนวทางแหงการปฏิบัติใหตนพนทุกข ๓๓ 

ยอแลว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา หรือเรียกวา สิกขา ๓ อยาง ไดแก อยางแรก อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต
ทางกาย วาจา ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมา วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไวดวยกัน ถือเปนขอปฏิบัติสําหรับ
ฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง อยางที่สอง อธิจิตตสิกขา คือ การฝกในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดแก รวม
เอาองคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ไวดวยกัน ถือเปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรม 

เชน สมาธิอยางสูง และอยางที่สาม อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจ สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
จนถึงความหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบาน ไดแก รวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ไวดวยกัน ถือ
เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง๓๔ 

สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา มีจุดเนนดานตาง ๆ ดังนี้ ดานสุขภาพ มีจุดเนน 
คือ ความสมดุลระหวางสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ดานเศรษฐกิจ มีจุดเนน คือ การกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานหลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ, ดานความสัมพันธทางสังคม มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูอื่นตามหลักสังคหวัตถุธรรม, 
ดานสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูคนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และดานทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ การปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานใหรูทันความเปนจริงของสังขารดวยปญญา 

 

๓. สรุป 

คุณภาพชีวิตเปนความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี และ
อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีมีความสุข ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ มีความสําคัญทั้งตอตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยสวนรวม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะที่พิจารณาบุคคลเปนองครวมพรอมทุกดาน ทั้ง
สุขภาพรางกาย จิตใจ ชีวิตความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงเปนแนวคิดที่ทั่วโลกใหความสําคัญและเปนที่
ยอมรับกันอยางแพรหลาย และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคสามารถจําแนกองคประกอบของ
คุณภาพชีวิตไดสององคประกอบหลัก คือ องคประกอบทางกายภาพ และองคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

 

แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักวิชาการทั่วไป ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑) ดานสุขภาพ การมีความรับผิดชอบตอรางกาย 
สุขภาพ โภชนาการและการออก
กําลังกาย 

ความสมดุลระหวางสุขภาพจิต
และสุขภาพกายที่เหมาะสม 

๒) ดานเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
จัดทําบัญชีงบประมาณ และการ
ลดรายจาย 

การกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานหลักคิหิสุขหรือสุข
ของคฤหัสถ 

                                         

๓๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 
๓๓ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๑๑๘. 
๓๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๘, (นนทบุรี : โรงพิมพเพิ่มทรัพย

การพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๐๗. 



๑๕๔ 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักวิชาการทั่วไป ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๓) ดานความสัมพันธ
ทางสังคม 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคมใน
ลักษณะตาง ๆ ที่ชวยเสริมสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 

การปฏิบัติตอผู อ่ืนตามหลัก 
สังคหวัตถุธรรม 

๔) ดานสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 

การปรับตัวเขาหากันของผูสูงอายุ
และสมาชิกในครอบครัว และการ
ติดตอสื่อสารกันระหวางสมาชิก
ในครอบครัว 

การปฏิบัติตอผูคนในครอบครัว
ตามหลักพรหมวิหารธรรม 

๕) ดานทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต 

คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี  
และการปรับตัวอยางเหมาะสมใน
ทุกสภาพแวดลอม 

การประพฤติปฏิบัติสมถวิปสส
นากรรมฐานใหรูทันความเปน
จริงของสังขารดวยปญญา 

 

จากตารางเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนามีแนวคิดสอดคลองกัน กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามหลักวิชาการทั่วไป พบวา ดานสุขภาพ มีจุดเนน คือ การรับผิดชอบตอสุขภาพ โภชนาการ และการออกกําลังกาย, 
ดานเศรษฐกิจ มีจุดเนน คือ การวางแผนทางการเงิน การจัดทําบัญชีงบประมาณ และการลดรายจาย, ดานความ สัมพันธทาง
สังคม มีจุดเนน คือ การเขารวมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะตาง ๆ ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน, ดาน
สัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปรับตัวเขาหากันของผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และการติดตอสื่อสารระหวาง
กันในครอบครัว และดานทัศนคติในการดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ คุณลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี และการปรับตัวอยางเหมาะสมใน
ทุกสภาพแวดลอม และสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบวา ดานสุขภาพ มีจุดเนน คือ ความ
สมดุลระหวางสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เหมาะสม, ดานเศรษฐกิจ มีจุดเนน คือ การกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
หลักคิหิสุขหรือสุขของคฤหัสถ, ดานความสัมพันธทางสังคม มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูอ่ืนตามหลักสังคหวัตถุธรรม, ดาน
สัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเนน คือ การปฏิบัติตอผูคนในครอบครัวตามหลักพรหมวิหารธรรม และดานทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต มีจุดเนน คือ การปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานใหรูทันความเปนจริงของสังขารดวยปญญา 

 

๔. ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนมีขอเสนอแนะวา โดยแทจริง ปญหาของผูสูงอายุ สามารถแบงเปนสองดานใหญ ๆ คือ ปญหาทางดานรางกาย
และปญหาทางดานจิตใจ ซึ่งเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมสิ่งแวดลอม หาก
ผูสูงอายุในสังคมไทยทุก ๆ คน มีโอกาสผูกพันใกลชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
สามารถนํามาประยุกตใชในพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหลักการของพระพุทธศาสนามี
กระบวนการที่มีความสอดคลองกับหลักวิชาการทั่วไป ซึ่งเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใหสรางคุณคากับสังคม ตลอดจน
มีสวัสดิภาพตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตไดอยางมั่นคงตอไป ดังนั้น เมื่อมีหลักการของพระพุทธศาสนารองรับ การดําเนินงานของ
วัดและพระสงฆเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงสามารถกระทําไดโดยอยูในขอบเขตของหลักพระธรรมวินัย ซึ่งดังกลาวนี้ เปน
บทบาทที่วัดและพระสงฆจําเปนตองเล็งเห็นความสําคัญ และรวมมือกับภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไดอยางยั่งยืน ตอไป 

 

 

 



๑๕๕ 
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บทคัดยอ 

 
ผูนํา ถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง ในทุกระดับของหมูชน องคกรหรือหนวยงาน ทุกระดับจําเปนตองมีผูนําที่ดีและ

เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน (ยุคไรพรมแดน)นั้น ผูนําตองสามารถพาองคกร หรือ หนวยงานที่ตนดูแล 
รับผิดชอบ ไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงคไดสําเร็จ โดยที่ผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงานในองคกร กระตือรือรนและมีความสุขที่จะ
ชวยกันทํางานอยางสุดความสามารถ ฉะนั้นผูนํา มิใชจะมีความรู ความสามารถ มีความฉลาดหลักแหลม มีวิสัยทัศน ฯลฯ 
เทานั้น แตตองมีคุณธรรมประจําใจควบคูไปดวย รวมความวา ผูนําที่พึงประสงคในยุคนี้ตองเปนทั้งคนเกงและคนดีดวยนั่นเอง. 
หลักธรรมที่จะเสริมสรางใหผูนํา มีคุณธรรม และเปนคนที่นารัก นานับถือ นายกยอง นาเอาเปนตัวอยาง และผูใตบังคับบัญชา มี
ความอบอุนใจ คือ หลักกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งมี ๗ ประการ คือ เปนคนนารัก เปนคนนาเคารพ นาเจริญใจ รูจักชี้แจงเหตุผล 
อดทนตอถอยคําของคนอ่ืนได ชี้แจงสิ่งที่ลึกซึ้งได และไมแนะนําในอฐานะ.           
 
คําสําคัญ:  ผูนํา, 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. บทนํา 
 

ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เปนยุคที่เจริญทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม ชาวโลกสามารถติดตอสื่อสารกันได
สะดวกสบาย และสามารถรับรูขาวสาร ความเปนไปบนผืนโลกนี้ ไดอยางรวดเร็ว ที่เรียกกันวา โลกไรพรมแดน มนุษยเปนสัตว
สังคมที่ตองพ่ึงพึงอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีผูนํา ผูนําที่ดีนั้น ตองมีหลักการบริหาร การปกครอง มี



๑๕๘ 

 

คุณธรรมประจําใจ และสามารถนําคนอื่นกระทําการในทิศทางที่ตนกําหนดเปาหมายได ผูนําจึงเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับหรือ
ยกยองใหเปนหัวหนาจากสมาชิกในกลุม เพราะเห็นวาบุคลิกลักษณะของเขามีความเหมาะสมที่จะเลือกใหเขาเปนผูนํา บุคลิก
พิเศษดังกลาวอาจเปน ความกลาหาญ มีความรูความสามารถ มีสติปญญาฉลาดหลักแหลมกวาคนอื่น เปนตนเราตองยอมรับวา 
ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอื่นมากกวาคนอ่ืนๆ ในองคการ หรือ กลุมที่เขาปฏิบัติงานอยู เปนผูซึ่ง
ใชอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย โดยไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพ่ือใหเปนผูนําหรือ
หัวหนา คุณสมบัติอยางหนึ่งที่ผูนําที่ดีควรจะมี คือ สามารถชี้ใหลูกนองเห็นความสามารถที่ซอนไวในตัวของลูกนองเอง แลวชวย
ใหลูกนองแสดงศักยภาพนั้นออกมาใชอยางเต็มที่และเพราะความที่ผูนําถือเปนผูที่ทุกคนในหนวยงานจับตามองดูอยูตลอดเวลา 
ผูนําจึงตองมีลักษณะที่โดดเดนบางอยาง อาทิ เปนผูที่รูจักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีวิสัยทัศนที่ดี มีความฉลาดหลักแหลม และมี
วิจารณญาณ มุงมั่นที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย ตลอดทั้งเปนผูที่ทํางานหนัก อดทน กลาหาญกระตือรือรน ซื่อสัตยสุจริต 
เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการสื่อสารและโนมนาวผูอ่ืน มีความเปดกวางตอโลก และเปนผูชวยสรางสรรคสังคม และมี
หลักธรรมในจิตใจ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชามีความเคารพ มีความเชื่อมั่นและสามารถนําหมูคณะไปสูเปาหมายไดสําเร็จ และมี
ความสันติสุข  

ในยุคโลกาภิวัตนนี้ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ จึงมีความจําเปนสําหรับผูนําที่ดี โดยเฉพาะในที่นี้มุงเนนถึงหลัก
กัลยาณมิตตธรรมซึ่งประกอบดวย ๑) ธรรมที่เปนที่รักเปนที่พอใจ ๒) เปนที่เคารพ ๓) เปนที่ยกยอง ๔) เปนนักพูด ๕) เปนผู
อดทนตอถอยคํา ๖) เปนผูพูดถอยคําลึกซึ้งได ๗) ไมชักนําในอฐานะ เปนหลักธรรมที่ผูนําสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติ เปน
ธรรมที่สรางความสนิทสนมกลมเกลียวชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถามเปนธรรมที่สรางความประพฤติควรแกฐานะทําใหผูที่ไป
ปรึกษาเกิดความอบอุนเปนที่พ่ึงได เปนธรรมที่สรางความนาเจริญใจในฐานที่เปนผูทรงความรูและภูมิปญญาอยางแทจริง เปน
ธรรมที่ผูพูดรูจักพูดใหไดผล ชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรจะพูดอยางไร เปนธรรมที่สรางความอดทนใหแกผูบริหาร คือ พรอมที่
จะรับฟงคําปรึกษาของประชาชน สามารถอธิบายเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจ และไมแนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงใจไป
ในทางเสื่อมเสียดังนั้น ผูนําจึงตองการนําหลักกัลยาณมิตรธรรม มาประยุกตใชในยุคโลกาภิวัตนนี้ 
 ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักกัลยาณมิตตธรรม มีความสําคัญแก
ผูนําในยุคโลกาภิวัตน อยางไรโดยผูเขียนจะเริ่มตนดวยการนําเสนอความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและธรรมสําหรับผูนํา ตาม
หลักวิชาการตอไป กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นเปนฐานในการวิเคราะหและมาใชประโยชน 
 

๒. เนื้อหา 

๒.๑ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผูนํา 

ผูนําถือเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางสูงในทุกองคกร ดวยเปนผูที่กําหนดนโยบายจัดสรรกําลังคน บริหารจัดการ 
และตรวจสอบการทํางานจนกวางานจะสําเร็จลุลวงดวยดี หากผูนําเปนผูที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานความรู ความสามารถ และ
เปยมดวยคุณธรรม ก็จักสามารถนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาไปได๑ 

ความหมายของ ผูนํา (Leader)  

นักวิชาการ และผูรูจํานวนมากใหความหมายของคําวา ผูนํา ในทัศนะที่แตกตางกันไป ทวาเมื่อมองโดยภาพรวม
แลว ความหมายที่ไดนั้นมีความคลายคลึงกันอยางยิ่ง เชน ผูนําคือ ผูชักพาใหคนอ่ืนกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมาย
ไวหลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลวเชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมกระทั่งหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปน
ผูนําในสถานการณหนึ่งๆ นั้นสามารถสรางบุคคลใหกลายเปนผูนําได ผูนําจึงเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับหรือยกยองใหเปน

                                         

๑นายวรุตม ทวีศรี, “การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักธรรมเพ่ือการพัฒนาสูองคการประสิทธิภาพสูงของหนวยงานวิจัยและ 
พัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต) ,บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๕๗), หนา ๒๙. 



๑๕๙ 

 
หัวหนาจากสมาชิกในกลุม เพราะเห็นวาบุคลิกลักษณะของเขาในสถานการณนั้นๆมีความเหมาะสมที่จะเลือกใหเขาเปนผูนํา 
บุคลิกพิเศษดังกลาวอาจเปน ความกลาหาญ มีความรูความสามารถ มีสติปญญาฉลาดหลักแหลมกวาคนอื่น เปนตน หากองคกร
หนึ่งๆ แตงตั้งบุคคลหนึ่งๆ ใหขึ้นมาเปนหัวหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานหนึ่งๆ ในองคกร เราก็สามารถเรียกบุคคลนั้นๆ วา
เปน ผูนํา ได๒ อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับวา ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวาคนอ่ืนๆ ใน
องคการ หรือ กลุมท่ีเขาปฏิบัติงานอยู เปนผูซึ่งใชอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย โดย
ไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพ่ือใหเปนผูนําหรือหัวหนา๓ คุณสมบัติอยางหนึ่งที่ผูนําที่ดีควรจะมี คือ สามารถชี้ใหลูกนองเห็น
ความสามารถที่ซอนไวในตัวของลูกนองเอง แลวชวยใหลูกนองแสดงศักยภาพนั้นออกมาใชอยางเต็มที่๔และเพราะความท่ีผูนําถือ
เปนผูที่ทุกคนในหนวยงานจับตามองดูอยูตลอดเวลา ผูนําจึงตองมีลักษณะที่โดดเดนบางอยาง อาทิ เปนผูที่รูจักตนเอง เชื่อมั่นใน
ตนเอง มีวิสัยทัศนที่ดี มีความฉลาดหลักแหลม และมีวิจารณญาณ มุงมั่นที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย ตลอดทั้งเปนผูที่ทํางาน
หนัก อดทน กลาหาญกระตือรือรน ซื่อสัตยสุจริต เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการสื่อสารและโนมนาวผูอื่น มีความเปดกวาง
ตอโลก และเปนผูชวยสรางสรรคสังคม๕ 

สุเทพ พงศศรีวัฒน๖ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งและ
เปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม ที่สามารถที่จะจูงใจ ชักนําหรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมใหประสบความสําเร็จ 

เสนาะ ติเยาว๗กลาววาผูนําผูที่สามารถทําใหผูอ่ืนไปสูจุดหมายปลายทางไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยเสีย
คาใชจายนอยสุด โดยใชวิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตัวเองที่ทํางานใหสําเร็จตามลักษณะตางๆ คือการใชอํานาจการ
กําหนดเปาหมายทัศนะตอองคกร การทําหนาที่ผูนําโดยอาศัยความรวมมือของผูอ่ืน ความสัมพันธกับผูอ่ืนและการวางตัวที่
เหมาะสม 

ธรรมรส โชติกุญชร๘ไดใหความหมายวาผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งถูกแตงตั้งขึ้นมาไดรับการยกยองขึ้นมาใหเปน
หัวหนา มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และอาจชักพาผูใตบังคับบัญชาหรือหมูชนไปในทางดีหรือชั่วได 

อาชวัน วายวานนท๙ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ ผูมีชื่อเสียง มีความสามารถในการนําผูอ่ืน และมักจะอยูใน
ตําแหนงสําคัญๆในทางบริหาร เปนผูที่กลุมถือวารับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมท่ีตนรวมกิจกรรมอยู 

Fiedler๑๐ใหความหมายของ ผูนํา ไววา บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุมผูเปนผูควบคุมและประสานงานใหกิจกรรม
ตางๆของกลุมดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย 
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๑๖๐ 

 
Raymond J. Burdy๑๑ ไดใหความหมายไววา ผูนํา คือบุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตาม          ดวย

ความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถชวยคลี่คลายสถานการณความตึงเครียดตางๆ ลงได และทํากลุมให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

David J. Campbell๑๒ ไดใหคําจํากัดความวาผูนําคือ บุคคลผูมีความสามารถในการบังคับบัญชาผู อ่ืน และ
ประสานงานใหผูอ่ืนทํากิจการตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยความเต็มใจ 

พระราชญาณวิสิฐ กลาวไววา ผูนําที่ดี ตองมีลักษณะความเปนผูนําที่ดี (Good Leadership) อันเปนลักษณะที่
สําคัญของหัวหนาฝายบริหาร ตลอดลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับใหสามารถปกครอง และบริหารองคกรที่ตนรับผิดชอบ ให
ดําเนินไปถึงความสําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง และใหถึงความเจริญและสันติสุขอยางมั่นคง คุณลักษณะความเปนผูนํา
ที่ดีนั้น ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ คือ มีสุขภาพกายที่ดี คือ เปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทวงทากิริยา รวมทั้งแตงกายที่สุภาพ 
เรียบรอยดีงาม สะอาด ดูสงางามสมฐานะ และมีสุขภาพจิตที่ดี คือ เปนผูมีอัธยาศัยใจคอที่ดีงาม เปนคนดี มีศีลธรรม ไดแก 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา กับท้ังกัลยาณมิตตธรรม๑๓ 

 

ภาวะผูนํา 
นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักวิชาการและผูรูจํานวนมากตางพยายามศึกษา ภาวะผูนํา วาอะไรทํา ใหบุคคลหนึ่งๆ 

มีความพิเศษ โดดเดน ที่ทําาใหคนอ่ืนๆ เดินตามและในหลายกรณีสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญในประวัติศาสตร 
มีผูพยายามใหความหมายของ ภาวะผูนํา วาคือ คุณสมบัติที่ดี เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชัก
นําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม๑๔ และผูนําจะตองยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไมยอทอตออุปสรรค ทุมเทสติปญญา มุงทํางานเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนโดย
ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว๑๕ 

นายแพทยประเวศ วะสีอธิบายวา ผูนําตามธรรมชาติจึงจะเปนผูนําที่แท โดยมีคุณลักษณะที่  
๑) ผูนําตามธรรมชาติจะฉลาดกวาผูนําที่มาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง เพราะการแตงตั้งหรือเลือกตั้งมักมีเหตุ

ปจจัยที่ไมไดของแท แตในการกระบวนรวมกันคิด รวมกันทํา ของแทจะปรากฏใหไดรูเสมอ   
๒) เปนคนที่เห็นแกสวนรวม ทําใหสวนรวมมีกําลังในการทํางานรวมกัน ความเห็นแกตัวหรือเห็นแกสวนรวมจะ

ปรากฏใหผูคนไดรับรู แตในการแตงตั้งและเลือกตั้ง คุณสมบัติเหลานี้ไมปรากฏ   
๓) เปนคนติดตอสื่อสารกับคนรูเรื่อง ถาเปนคนฉลาดและเห็นแกสวนรวมแตเปนคนไมสื่อสารหรือติดตอสื่อสารไมรู

เรื่อง ก็เปนผูนําไมได   
๔) เปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ คือ ผูนําตามธรรมชาติจะเปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําให

การทํางานในองคกรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตางจากการไดผูนําวิธีอ่ืนซึ่งมักมีเรื่องแตกแยกเรื้อรัง๑๖ 

                                         

 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 (ปจจุบัน ดํารงสมณศักดิ์ เปนท่ี พระเทพญาณมงคล ),“หลักธรรมาภิบาล และประมุขศิลป :  คุณธรรม 

ความเปนผูนําท่ีดี”,  (ราชบุรี : จัดพิมพโดย มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย พ.ศ.๒๕๕๓ พิมพครั้งท่ี ๗, หนา ๑๐๓-๑๐๕. 
 ๑๔พระธรรมปฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนําความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ 
สถาบันบันลือธรรม,๒๕๔๕), หนา ๔. 
 ๑๕วิกรม กรมดิษฐ, มองซีอีโอโลก, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท โพสตพับลิชชิง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๑)หนา ๘. 
 ๑๖ประเวศ วะสี, ภาวะผูนํา,พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๐), หนา ๑๘-๑๙. 



๑๖๑ 

 
ภาวะผูนํา หรือ ความเปนผูนํา ยังหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษหลายอยางในตัวผูนํา ที่สามารถท่ีจะบังคับบัญชาผูอ่ืน

ได โดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ที่ไดจากตัวของเขาเองเปนเครื่องมือ และ
สามารถจะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือ ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ
ลักษณะของความผูนํา ความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เปนตน เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งในบางขณะคนที่ไดรับการยอมรับหรือยกย องใหเปนผูนํา แตก็ไมไดเปนที่
ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ก็อาจจะพูดวาเขาไมมีภาวะผูนําตรงกันขามบางคนไมไดเปนผูนํา แตกลับไดรับความเชื่อถือ ยอมรับ
และรวมมือปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกตางดังกลาวสอดคลองกับคําพูดที่วา “ผูนําอาจจะไมมีภาวะ
ผูนําผูมีภาวะผูนําอาจจะไมไดเปนผูนํา”๑๗ 

ภาวะผูนํา คือ ความสามารถหลายๆ ดานของผูนํา ไดแก 
๑) ความสามารถในการทํางาน   คือ ผูนําจักตองศึกษาใหเขาใจถองแทในหนาที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได

และใหคําแนะนําได ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อถือศรัทธา และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มใจ 
๒)ความสามารถในการจูงใจ คือ ผูนํา ตองมีจิตวิทยาในการครองใจผูใตบังคับบัญชาในทุกๆ ดานเปนอยางดี 
๓) ความสามารถในการควบคุมงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

๔) ความสามารถในการประสานงาน คือ ผูนําตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
๕)เมื่อเกิดปญหาขึ้น ผูนําตองสามารถเผชิญหนากับปญหาตางๆ และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

เปนสวนใหญ 
๖) ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคอยูเสมอซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแกองคกร๑๘ 
คุณลักษณะของผูนําในสมัยโบราณที่มีการรบพุงเปนนิจนั้น ความเขมแข็งในการรบและฝมือการตอสูจึงเปน

คุณลักษณะที่อาจกลาวไดวามีความโดดเดนที่สุดที่ผูนําจะตองมี แตปจจุบันความสามารถเชนนั้นไมจําเปนอีกตอไปแลว สังคม
คาดหวังคุณลักษณะของผูนําในเชิงสติปญญามากขึ้น ทวาคุณลักษณะทางกายภาพทางอุดมคติ อาทิ การมีรางกายที่สงางาม มี
หนาตาดี มีบุคลิกภาพภูมิฐาน ยังคงไดรับการจารึกในตําราเกี่ยวกับภาวะผูนําอยูเสมอ คุณลักษณะของผูนํา หรือ คุณลักษณะ
ภาวะผูนํา (Leadership Trait) หมายถึง ลักษณะเดนประจําตัวของบุคคลที่แตกตางจากผูอ่ืน ซึ่งมีอยูในตัวผูนําแสดงใหเห็นถึง
ความดีงาม และภาวะผูนําที่เอ้ือตอความสําเร็จขององคการ มีอิทธิพลตอการจูงใจคนอื่นๆ ใหปฏิบัติตาม คุณลักษณะนี้อาจติดมา
แตกําเนิดหรือสรางข้ึนมาในภายหลังก็ได และหากไมมีคุณลักษณะของผูนํา ผูคนอาจไมปฏิบัติตาม๑๙ 

สรุปคุณลักษณะของผูนํา ไว ๖ ประการ ไดแก๒๐ 
๑ คุณลักษณะทางกาย ) (Physical characteristics) ไดแก อายุ ลักษณะทาทางสวนสูง และน้ําหนัก 
๒ ภูมิหลังทางสังคม ) (Social background) ไดแก สภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของผูนํา อาทิ การศึกษา 

ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และการเลื่อนฐานะทางสังคม เปนตน 
๓)สติปญญา ความรูความสามารถ(Intelligence) ไดแก สติปญญา ความรูความสามารถท่ีผูนํามีอยูในตน 
๔) บุคลิคภาพ (Personality) ไดแก คุณลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดีของผูนํา เชน มีความเชื่อม่ันในตนเอง เปนตน 
๕)ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-related characteristics) ไดแก คุณลักษณะที่มีความตองการความสําเร็จ มี

ความรับผิดชอบสูง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน 

                                         

 ๑๗วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท ธีรชัยฟลม และไซเท็กซ จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๓. 
 ๑๘เนตรพัณณา ยาวิราช, ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส, ๒๕๓๗), หนา ๒๑. 
 ๑๙ N.L. Frigon and H.K. Jackson, The Leader, (New York :Amecom, ๑๙๙๖), pp.๒๙-๓๖. 
 ๒๐จุมพล หนิมพานิช, การจูงใจและความเปนผูนํา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๒๕๒๙), หนา ๙๘-๙๙. 



๑๖๒ 

 
๖) ลักษณะตางๆ ทางสังคม (Social characteristics) ไดแก มีคุณลักษณะของความเปนผูที่ตองการการมีสวน

รวมในกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน ทั้งยังเปนผูที่ชอบการติดตอ พบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืนๆ และใหความรวมมือกับบุคคล
ตางๆ ดวยดี 

การศึกษาของ จุมพล หนิมพานิช ยังสอดคลองกับงานวิชาการของ ทวิช เปลงวิทยา ที่ไดแยกการพิจาณา
คุณลักษณะของผูนําไดเปน ๔ ดาน ไดแก  

๑) คุณลักษณะทางสติปญญา 
๒) คุณลักษณะทางรางกาย  
๓) คุณลักษณะทางอารมณ  
๔)คุณลักษณะทางอุปนิสัย โดยมีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังตอไปนี้๒๑ 
๑. ลักษณะทางสติปญญา ผูนําที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 
๑.ความตื่นตัว (Alertness) มีความวองไว เตรียมพรอม ระวังระไว ตื่นตัวอยูเสมอ สมองดี คิดไดวองไว มีไหวพริบ

ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางฉับพลัน 
๒.ความคิดอยางมีเหตุผล (Logical thought) คิดบริหารงานและแสดงออกทางกาย วาจา ประกอบดวยเหตุผลที่

ถูกตอง นาเชื่อถือ หรือคิดพิจารณากอนลงมือกระทํา 
๓. สามัญสํานึก (Common sense) มีความรูสึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี 
๔. ดุลยพินิจ(Judgment) พิจารณาใครครวญกอนตัดสินใจทํางานใชประสบการณที่ผานมาของตนเองใหเกิดดุลย

พินิจในการแกปญหา 
๕.เห็นเหตุการณไกล (Fore sight) เมื่อกระทําสิ่งใด เล็งผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประเมินสถานการณ วางแผนการ

ปฏิบัติงานอยางมีเหตุและผล โดยตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูลและใชประสบการณที่ผานมาเปนแนววิเคราะหใครครวญวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย 

๒. คุณลักษณะทางกายผูนําที่ดีควรมีลักษณะทางกาย ดังตอไปนี้ 
๑. มีสุขภาพดี (Health) ผูนําตองมีความสมบูรณทางรางกาย เพ่ือใหมีความพรอมในการทํางานอยูเสมอ สุขภาพที่

ดียอมอํานวยผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.มีกําลังกาย(Energy) ผูนําควรมีพละกําลังทางกายที่ดี เพราะในบางสถานการณผูนําตองปฏิบัติหนาที่ดวยการใช

พลังทางกาย 
๓. มีความทรหด อดทน(Endurance) มีความอดทนทางกาย ตอความยากลําบาก ความหิวกระหาย และความ

เลวรายของดินฟาอากาศ ตองสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในทุกสถานที่ 
๔.มีรูปรางที่ดี(Pleasing appearance) มีทรวดทรงบุคลิกลักษณะเปนผูนําสงาผาเผย เปนที่เกรงขาม และดึงดูด

ความเลื่อมใสจากผูใตบังคับบัญชา 
 

๓.คุณลักษณะทางอารมณ ๑๑ ประการ ดังนี้  
๓.๑ มองโลกในแงดี มองคนอ่ืนเปนมิตร มีความเขาใจคนอ่ืน 
๓.๒ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดสามารถปรับตัวไดดีกับผูใหญ และผูใตบังคับบัญชา วัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่น ทัศนคติของสังคมและภูมิประเทศดิน ฟา อากาศ 
 ๓.๓ ความเยือกเย็นทางอารมณ (Stability) มีการอดกลั้นอารมณไวได มีใจหนักแนนไมทอถอย ไมโกรธงาย ไม

แสดงอารมณดีใจหรือเสียใจจนเกินไป 

                                         

 ๒๑ทวิช เปลงวิทยา, จิตวิทยาผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองสารนการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๒๘๔-๓๐๖. 



๑๖๓ 

 
๓.๔ บังคับใจตนเอง (Self-control) บังคับตนเองและสํารวมไวดวยดี ไมตกไปในสิ่งยั่วยุของอํานาจฝายตางๆ 

อันกอใหเกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคม 
๓.๕ มีความกระตือรือรน (Enthusiasm) มีความตั้งใจ กระฉับกระเฉงในการทํางาน ไมผัดวันประกันพรุง และ

มีการเตรียมแผนงานไวในใจ ทํางานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 
 ๓.๖ การสังคมดี (Sociability) มีอัธยาศัยไมตรีมีสัมพันธภาพไดกับคนทุกคนทุกชนชั้นทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ไมถือตัว ไมวางทายกตนขมทาน 
 ๓.๗ มีความแนบเนียน (Tact) เมื่อ คิด พูด และกระทํา รูจักกาละ เทศะ มีความแนบเนียน ไมเกงกางในการ

แกปญหา มีศิลปะ ประสบการณและการฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
 ๓.๘ มีอารมณขัน (Sense of humor) ไมมีอารมณตึงเครียด อารมณขันจะทําใหไมเหนื่อย และรูจักชวงเวลาที่

เหมาะสมที่จะแสดงออก ไมพร่ําเพื่อจนลูกนองไมยําเกรง 
 ๓.๙ มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) มีความมั่นคงในจิตใจไมออนไหวตามคําพูดของคนอ่ืน ตัดสิน

ปญหาไดดวยเหตุผล ไมลังเล 
 ๓.๑๐ มีความสนใจอยางกวางขวาง(Broad interest) มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่ง ตางๆ อยูเสมอ ไมสําคัญตนวา

เปนผูรูดี กลาปรึกษาหารือถามผูรู 
 ๓.๑๑ เข า ใจผู อ่ืน  (Human understanding) มองคนออก มีวิจารณญาณสั งเกตเข า ใจพฤติกรรมของ

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับจริตใหแตละคน 
๒.๒ กัลยาณมิตตธรรม 

ความหมายของคําวา กัลยาณมิตตธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความหมายของคําวา ผูนํา  มี
ความหมายดังตอไปนี้ 

กัลยาณมิตรธรรม ๗ (องคคุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือทานที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุ
ใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเปนสําคัญ - qualities of a good friend) 

๑.ปโย นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา ไตถาม–(lovable; endearing) 
๒. ครุนาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พ่ึงใจ และปลอดภัย–(estimable; 

respectable; venerable) 
๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรุง

ตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิใจ  -(adorable; cultured; emulable) 
๔. วตฺตา จ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี - 

being a counsellor) 
๕. วจนกฺขโมอดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อ ไม

ฉุนเฉียว-(being a patient listener) 
๖. คมฺภีรฺจกถํกตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้นไป -(able to deliver deep discourses or to treat profound subjects) 
๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย )ไมชักนําในอฐาน คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย–(never 

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

                                         

 ๒๒พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕,พิมพครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖. 



๑๖๔ 

 

๑) เปนผูนารัก (ปโย) คือ เปนผูมีจิตใจกอปรดวยเมตตากรุณาพรหมวิหาร ไมผูกพยาบาท ไมผูกใจเจ็บ หรือเจาเครียด 
เจาแคน ไมเกรี้ยวกราด รูจักใหอภัย เปนที่สบายใจ แกผูเขาไปหา หรือ ผูอยูในปกครอง  

๒) เปนผูนาเคารพบูชา (ครุ) คือ เปนผูที่สามารถเอาเปนที่พ่ึงอาศัย เปนที่พ่ึงทางใจ อบอุนใจ แกผูอยูในปกครอง และ/
หรือศิษยานุศิษย จึงเปนผูนาเทิดทูน และนาเคารพบูชา  

๓) เปนผูนานับถือนาเจริญใจ (ภาวนีโย) ดวยวา เปนผูไดฝกฝนอบรมมาดีแลว ควรแกการยอมรับและยกยองนับถือ เอา
เปนเยี่ยงอยางได เปนผูอันใครๆ เอยอางถึงไดอยางสนิทใจ และภาคภูมิใจ วา ทานผูนี้ เปนผูบังคับบัญชา (ผู นํา)  หรือเปนครู
อาจารยของเรา   

๔) เปนผูรูจักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รูจักชี้แจง แนะนําใหผูอ่ืนเขาใจดี แจมแจง เปนที่ปรึกษาที่ดี เปน
ครู ผูสอนที่ดี แกศิษยานุศิษย แกผูใตบังคับบัญชา หรือผูไดมาคบคาสมาคมดวย ตามฐานะ   

๕) เปนผูอดทนตอถอยคําที่ลวงเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอใหคําแนะนําตางๆ ได (วจนกฺโม)  
๖) สามารถแถลงชี้แจง เรื่องลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ซับซอนใหเขาใจอยางถูกตอง และตรงประเด็นได สามารถแนะนําสั่งสอน

พระธรรมวินัย ทั้งที่ตื้นและท่ีลึกซึ้ง ใหเขาใจ และใหสามารถนําไปปฏิบัติใหเห็นผลดีจริงได (คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา)   
๗) ไมชักนําในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) คือ ไมชักจูงไปในทางเสื่อม หรือไปในทางที่เหลวไหล ไรสาระ หรือที่เปน

โทษเปนความทุกข เดือดรอน๒๓ 
บทสรุป 
ผูนําในยุคโลกาภิวัตน จะตองเปนผูประกอบดวยภาวะความเปนผูนํา มีความรู มีความสามารถในการทํางาน มี

ความสามารถในการจูงใจ มีความสามารถในการควบคุม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม และมีคุณธรรมประจํา
ใจ รวมความวา มีความพิเศษกวาคนอ่ืนในองคกร/หนวยงาน  และเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากคนในองคกร/หนวยงาน ใหเปน 
ผูนํา  และสามารถนําพาองคกร/หนวยงานไปสูการบรรลุวัตถุประสงคไดอยางดีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลสูง และองคกรหรือ
หนวยงานนั้นๆ ก็เกิดความสันติสุข  ผูนํามิใชจะมุงเฉพาะการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางเดียวเทานั้นแตควรมุงความ
สมัครสมานสามัคคี ความเปนกันเอง และความสันติสุข ดวย  เพราะนั้น หลักกัลยาณมิตตธรรม จึงมีความสําคัญตอผูนําในยุค
โลกาภิวัตน 

 

เอกสารอางอิง 
๑ ภาษาบาลี-ไทย.  

๑ .๑  ขอมูลปฐมภูม ิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  .กรุงเทพมหานคร  : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ,๒๕๓๙.  

 
๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

หนังสือ 
เจษฎา บุญโฮม, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม ๒๕๕๖). 
จุมพล หนิมพานิช, การจูงใจและความเปนผูนํา, (นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๒๙) 
ทวิช เปลงวิทยา, จิตวิทยาผูนํา, (กรุงเทพมหานคร:รุงเรืองสาสฺนการพิมพ, ๒๕๓๐). 
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หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม 

พระมหาคําพันธุ  รณฺชโย (แสนยโยธิน) 
อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี 
 
บทคัดยอ 

 บทความวิชาการนี้มุงนําเสนอการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม ๔ เปนการบริหารกิจการงานคณะสงฆทั้ง 6 
ดาน คือ ๑) ดานการปกครอง 2) ดานการศาสนศึกษา   3) ดานการเผยแผ 4) ดานการศึกษาสงเคราะห 5) ดานการ
สาธารณูปการ และ 6) ดานการสาธารณสงเคราะหผนวกผสมผสานกับหลักพลธรรม4ประการ คือ ๑) ปญญาพละ กําลังความรู
หรือความฉลาด ในการบริหารจัดการ 2) วิริยพละ กําลังแหงความเพียรในการบริหารจัดการ 3) อนวัชชพละ กําลังการงานที่ไม
มีโทษหรือความสุจริตในการบริหารจัดการ และ 4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือ มนุษยสัมพันธในการบริหารจัดการเปน
การบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายใน
วัดเปนสําคัญจึงตองยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเปนหลัก เพราะพระธรรมวินัยเปนทั้งโครงสรางเปนหัวจักรใหญและเปนการจัด
สภาพสังคมสงฆใหเกิดความเรียบรอยเปนการพัฒนาบุคลากรในสังคมดวยทุกคนจะรูจักหนาที่ของตนเอง 
 
คําสําคัญ : 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. บทนํา 

 ตลอดระยะเวลากวา2,611 ปที่พระพุทธเจาทรงจัดตั้งสังคมตัวอยางที่ดีงามขึ้นใหแกโลกนี้ นั่นคือสังคมสงฆ โดยมี
พระพุทธเจาทรงดํารงตําแหนงเปนพระธรรมราชาเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรสงฆ ดังพุทธพจนที่วา “เราเปนพระราชา นั่นคือ
เปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม” และทรงวางแนววิธีในการบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนาวาพุทธวิธีการบริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ โดยผูบริหารเองจะตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหารและตองคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้งโดยพึงสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมดังพุทธพจนที่วา “ถาเห็นจะไดประโยชนสุขที่ยิ่งใหญกวา
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เพราะเสียสละประโยชนสุขเล็กนอยบุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอยเพ่ือเห็นแกประโยชนสุขที่ยิ่งใหญ” ดังนั้นเมื่อกลาวถึง
การปกครองคณะสงฆหรือการบริหารกิจการคณะสงฆจึงตองยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเปนหลักเพราะพระธรร มวินัยเปนทั้ง
โครงสรางเปนหัวจักรใหญและเปนการจัดสภาพสังคมสงฆใหเกิดความเรียบรอยเปนการพัฒนาบุคลากรในสังคมดวยทุกคนจะ
รูจักหนาที่ของตนเอง 
 

2. การบริหารจัดการตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา  

 ในสมัยพุทธกาลการบริหารจัดการขององคกรสงฆมีหลักการที่ใชบริหารคือพระธรรมวินัย ภายหลังพระพุทธเจา
ปรินิพพานไปแลว ไดเกิดปญหาอุปสรรคความไมสงบเรียบรอยขึ้นในการบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆ โดยพระ
เถรานุเถระทั้งหลายในสมัยนั้นไดทําปฐมสังคายนา ทุติยสังคายนา และตติยสังคายนาตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น เมื่อใดการ
บริหาจัดการกิจการในองคกรปกครองคณะสงฆ เกิดความไมเรียบรอยภายในองคกรปกครองคณะสงฆหรือมีภัยอันตรายจาก
ภายนอกจนเปนเหตุขัดของอยางรุนแรง เมื่อนั้นการบริหารจัดการกิจการในองคกรปกครองคณะสงฆ จําเปนตองพ่ึงพาอํานาจรัฐ
มาชวยจัดการแกปญหาอุปสรรคใหเชนในสมัยพระเจาอโศกมหาราชเปนตน พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในประเทศอินเดียและ
กระจายไปสูประเทศตางๆ โดยไดรับการสนับสนุนอุปถัมภจากพระมหากษัตริยในอดีตที่ผานมาอยางตอเนื่องและโดยเคารพ
ศรัทธาอยางหาประมาณมิได สวนประเทศไทยเรานั้นไดนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลานาน ในสมัยพระบาทสม เด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) พระองคทรงถวายความอุปถัมภจัดระบบการปกครองคณะสงฆครั้งแรกโดยการตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆรัตนโกสินทรศก 121 ภายหลังตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (ร.8) ไดทรงตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.2484 โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นเพ่ือพัฒนาการจัดระบบปกครองคณะสงฆใหมใหมีรูปแบบคลายกับการปกครอง
ฝายอาณาจักร สมัยปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ร.9) ไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.2515 และปรับปรุงแกไขในป พ.ศ.2535 ตอมาไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่แลวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาวมามีการปรับปรุงแกไขตามลําดับเพ่ือใชบริหาร
กิจการคณะสงฆจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งถือวาเปนรูปแบบการปกครองคณะสงฆและเปนหลักการจัดระเบียบการปกครององคกรสงฆ
ดวย และตอมาก็มีการกําหนดใหมีมหาเถรสมาคมสามารถออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ออกคําสั่ง มีมติและออกประกาศตางๆ โดย
ไมขัดหรือแยงกับพระธรรมวินัยและกฎหมายของบานเมือง 
 ในขณะที่วัดเปนสถานที่สําคัญ และเปนหนวยงานปกครองและหนวยงานดําเนินกิจการคณะสงฆ และกิจการพระ
ศาสนาที่สําคัญที่สุด และเปนรากฐานอันสําคัญยิ่งของคณะสงฆและพระพุทธศาสนา เปนองคกรหลักในการปกครองคณะสงฆ 
หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆทั้งสิ้น เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถร
สมาคม ซึ่งเปนสถาบันหรือองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย และตําแหนงเจา
อาวาสจึงเปนตําแหนงที่มีความสําคัญยิ่งและสําหรับการบริหารวัดที่มหาเถรสมาคมกําหนดขึ้นนั้นมี 6 ประการ คือ การปกครอง
คณะสงฆ การศา-สนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห 
 ผูบริหารจัดการวัดที่สําคัญคือ พระภิกษุเจาอาวาสหรือพระอุปชฌายผูใหการบรรพชาอุปสมบทและ /หรืออาจารย
ผูใหนิสัยในสมัยพุทธกาลนับแตกาลที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงอนุญาตใหมีพระอุปชฌายเพ่ือทําหนาที่เปนผูรับใหพึ่งพิง
เปนผูสอนพระธรรมวินัยและเปนผูปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรนั้นนั่นแหละทําหนาที่เจาอาวาสผูบริหารวัดการบริหารวัดจึงมี
คุณลักษณะพิเศษกวาการบริหารทั่วไปคือพระภิกษุเจาอาวาสผูบริหารวัดจะตองเปนผูทรงคุณธรรมพิเศษโดยความเปนผูได
บริหารตนอบรมตนตามพระธรรมวินัยอันเปนธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆโดยการปฏิบัติไตรสิกขาเองตั้งตนไวในคุณอัน
สมควรกอนแลวจึงจะสามารถทําหนาที่บริหารปกครองดูแลรักษาหมูคณะคือพระภิกษุสงฆสามเณรใหประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
พระธรรมวินัยใหไดผลดีเหมาะสมกับที่จะเปนผูทําหนาที่เปนผูรับใหพ่ึงพิงเปนผูใหการอบรมแนะนําสั่ง สอนพระธรรมวินัยแก
พระภิกษุสามเณรภายในอาวาสถาพระภิกษุเจาอาวาสหรือพระอุปชฌายอาจารยไมใสใจไมสนใจในการศึกษาอบรมตนดวยทั้ง
ปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาเองใหถึงปฏิเวธสัทธรรมอยางนอยก็ใหไดมีประสบการณตามสมควรแกธรรม
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ดวยตนเองและทั้งยังไมใสใจไมสนใจในการใหการศึกษาอบรมหมูคณะคือพระภิกษุสามเณรในปกครองของตนอยางเขมงวด
กวดขันจริงจังและตอเนื่องการปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัยก็ยอหยอนหมดทั้งวัดเหมือนตนไมไมมีแกนไรประโยชนและคุณคา
ทั้งแกตนเองและหมูคณะไดชื่อวาเปนผูประมาทเปนโมฆบุรุษคือเปนบุรุษเปลากลาวคือผูพลาดจากประโยชนอันเปนแกนสารที่
พึงมีพึงได และจะสงผลใหการบริหารจัดการวัดและคณะสงฆไทยมีความมั่นคง เพราะมีรากฐานสําคัญคือสถาบันวัดเปนรากแกว
สําคัญในการจรรโลงรักษาพัฒนาพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวรสืบตอไปในภายภาคหนาสืบตอไป 
 ดังนั้น เจาอาวาสจึงเปนผูบริหารจัดการวัดสูงสุด และตองทําหนาที่บริหารจัดการใหกิจการคณะสงฆเปนไปไดดวยดี
มีความถูกตองมีความเหมาะสมมีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมยุคปจจุบันโดยหลักการพระสังฆาธิการหรือเจาอาวาสมีหนาที่ในการปกครองคณะสงฆหรือบริหาร
กิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเปนเงื่อนไขสําคัญในการบงชี้ในความสําเร็จในการสงเสริมพระพุทธศาสนาให
ยั่งยืนถาวรสืบตอไปดังคํากลาวที่วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบตอไปก็ตองอาศัยพระสังฆาธิ
การระดับวัดเนื่องจากเจาอาวาสในแตละวัดเปนผูใกลชิดประชาชนและเปนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมาก 
 อยางไรก็ก็ดีการบริหารงานจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามในสถานการณปจจุบันนี้ ควรตองมีองคประกอบสําคัญที่
ผูบริหารจัดการวัดควรคํานึงถึงหลักคุณธรรมและหลักการบริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ 
(materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และบุคลากร หรือคน (man) ซึ่งเปนการพัฒนาการบริหาร
จัดการกิจการงานของวัดที่มีองคประกอบสําคัญ เพ่ือพิจารณากําหนดเปาหมายของการบริหารจัดการวัด วาจะมีทิศทางหรือ
แนวทางในการบริหารองคกรของวัดอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารงานสมัยใหม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยใน
องคกรของตน เพ่ือความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เขามา
สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการงานคณะสงฆ เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเปนประเด็น
ที่สําคัญของสังคมไทย หรือองคกร ตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
โลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตรมากข้ึน การแขงขันจะมีอัตราที่สูงขึ้นและเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะกดดันเรียกรองในองคกร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการวัด
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด “การมีสวนรวม (Participation)” มากขึ้น “การให
อํานาจ (Empowerment)”“การเขาไปเกี่ยวของ (Involvement)”“การทํางานเปนทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะตองพัฒนา 
ไปพรอมๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความมั่นใจจาก องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล 
(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) และ การจัดการ (management) อันเปนกระบวนการทางการบริหาร 
(Administration) 
 สิ่งจําเปนที่ผูบริหารวัดยุคปจจุบันควรนํามาพิจารณา และนําสูการปฏิบัติควบคูกับหลักพระธรรมวินัยตลอดจน
หลักธรรมอันเหมาะสมดีงามคือ หลักการบริหารจัดการ (Administration) แบบสมัยใหมเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานขององคกรวัด เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความ
ไรประสิทธิภาพของวัด การบริหารจัดการวัดเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของวัดและสังคม ความกาวหนาของ
วิทยาการตาง ๆ การบริหารวัดเปนมรรคที่สําคัญจะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุม
บุคคลในองคการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการผูบริหารวัดจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงให
ทราบถึงความสามารถของเจาอาวาสผูบริหารวัด และสงผลไปสูความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวา
ในครอบครัวหรือองคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอดังนั้น การบริหารจัดการแบบสมัยใหมจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ
และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม 
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 จะเห็นไดวา การบริหารเปนศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนซึ่งนักบริหารมีหนาที่ในการวางแผนจัด
องคกรอํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไว
หนาที่ของนักบริหารมีอยู5ประการคือการวางแผน (Planning)การจัดองคการ (Organizing) การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) แมวาหนาที่ของนักบริหารทั้ง5ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการ
สมัยใหมก็ตามแตเมื่อวากันทางปฏิบัติแลวคนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนี้มานานแลวหนาที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนใน
การปฏิบัติขององคการตั้งแตสมัยโบราณ ที่สําคัญผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนองธรรมะ
สําหรับผูบริหารงานคือจะตองมีความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มี
ความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบา
ภาระของตนเองดังนั้นผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ 
 อยางไรก็ดีการบริหารที่ดีควรกําหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่ งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการ
ตรวจสอบ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการการจัดการ(Management)หมายถึงกระบวนการประสาน
กิจกรรมหรืองานตางๆ เขาดวยกันทั้งที่เปนตัวคนและวัตถุใหสามารถประสานเขาดวยกัน และสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ภายนอกไดอยางดีที่สุด เพ่ือทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 อาจกลาวไดวาการบริหาร เปนการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปนกระบวนการบริหาร 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหมองเห็นลักษณะของการบริหารไดดังนี้  การบริหารยอมมี
วัตถุประสงค การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนสําคัญ การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน การ
บริหารมีลักษณะการดําเนินการที่เปนกระบวนการ การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมคน การบริหารอาศัยความ
รวมมือรวมใจของบุคคลและของกลุมคน และการบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผลสอดคลองกับสุรพล 
สุยะพรหม ไดใหทัศนะวา การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist management) ถือวาเปนสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่งของสาขาวิชา
การจัดการ(Management) ที่เปนการจัดประมวลความรูระหวางศาสตร 2 ศาสตรเขามาบูรณาการดวยกัน กลาวคือเปนการ
นําเอาศาสตรแหงการจัดการ (Management Science) และพุทธศาสตร (Buddhist Studies) มาผสมผสานเปนเนื้อเดียวกัน 
เมื่อนําเอาศาสตร 2 ศาสตรเขามาบูรณาการเขาดวยกันจึงไดจัดใหมีองคความรูสําหรับสาขาวิชานี้ออกเปน 2 แนวทางกลาวคือ 

 แนวทางที่ 1 เปนการศึกษาความรูการจัดการทั่วไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชาเหลานี้เปนอาทิ ทฤษฎี
องคการและการจัดการเชิงพุทธ การจัดการเชิงยุทธศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา การจัดการพฤติกรรมของมนุษยตามแนว
พระพุทธศาสนา การควบคุมทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานตามแนว
พระพุทธศาสนาและมนุษยสัมพันธกับการจัดการเชิงพุทธ 
 แนวทางที่ 2  เปนการศึกษาความรูเรื่องของการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือตามหลักที่มหาเถรสมาคมที่
เปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆประกาศใชประกอบดวยองคการทางพระพุทธศาสนา  6 องคการ ไดแก การปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ  การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห 
 

3. วิกฤตการณปญหาในการบริหารจัดการวัดในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม ในสภาพปจจุบันนี้โครงสรางการบริหารจัดการวัดและการจัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆไทย
สวนภูมิภาคเปนการรวมศูนยการบริหารอยูที่สวนกลาง ยังขาดการกระจายอํานาจอยางทั่วถึงประกอบกับมีบุคลากรในสนองงาน
ไมเพียงพอหรือมีองคกรมารองรับเพ่ือการสนับสนุนงานองคกรสงฆยังชาดการตรวจสอบการทํางานกันอยางจริงจังการรวมศูนย
อํานาจของการบริหารจัดการองคกรสงฆเชนนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2515แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.2535จึงทําใหการทํางานไมตอเนื่องเปนผลใหกิจการคณะสงฆขาดประสิทธิภาพขาดการบริหาร
จัดการวัดที่เหมาะสม ขาดเครื่องมือหรือกลไกท่ีจะสนองงานใหไดผลนั้นยิ่งยากอีกท้ังพระสังฆาธิการยังมีงานลนมือและเนื่องจาก
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ไมมีการปฏิรูปโครงสรางคณะสงฆ จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ กับวัด และความประพฤติเสื่อมเสียของพระภิกษุสามเณรตามมา
ตามท่ีปรากฏในสื่อตาง ๆ มากมายไมเวนแตละวัน 

 ประเด็นที่เปนปญหาสําคัญของวัดและคณะสงฆซึ่งไมอาจปฏิเสธไดคือ พระสงฆขาดการศึกษาและปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยในทางที่ถูกตอง จึงเกิดปญหาใหญของคณะสงฆในการบริหารจัดการดานตางๆ ตามมา อันสงผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยออมแกสถานะของวัดโดยเฉพาะบุคลากรอันเปนกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา นั่นคือดานการปกครองพระภิกษุ
สามเณรที่ไมเปนไปตามพระธรรมวินัย มีลักษณะเปนไปตามอํานาจการสั่งการเปนหลักกระทั่งคณะสงฆระดับผูบริหารจํานวนไม
นอย ไมเขาใจในอํานาจหนาที่บทบาทการปกครองตามพระธรรมวินัยและตามกฎมหาเถรสมาคม ดานการศึกษาในแตละวัดไมได
ใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเรียนรูตามหลักพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนทั่วไป อันเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนทั่วไปไมเขาใจในหลักพระธรรมวินัยอันถูกตองดีงามอยางแทจริง จนเกิดมีการ
ประพฤติปฏิบัติผิดเพ้ียนไปกรอบอันดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา และทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาไป  
ดานการศึกษาสงเคราะหวัดและคณะสงฆสวนใหญมีความพรอมเรื่องทุน แตไมเอ้ืออํานวยอนุเคราะหทุนใหแกพระภิกษุสามเณร
ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนตางๆ อันเปนชองทางใหเกิดความทอแทและขาดการศึกษาไปในที่สุด ดานการเผยแผวัดและ
คณะสงฆยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ตางวัดตางทําไมเปนระบบและมีเครือขายและทิศทางเดียวกันทําใหขาดประสิทธิภาพในการเผย
แผพระพุทธศาสนา สวนในดานการสาธารณสงเคราะหวัด บาน โรงเรียน ชุมชน นั้น ยังขาดสภาพที่ตองมีสัมพันธภาพการ
บริหารจัดการวัดเพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝายยังไมเพียงพอและมีสภาพสมดุลกัน จากการศึกษาสภาพปญหาเหลานี้ เปนเรื่อง
ที่สําคัญและเปนปญหาที่วัดและคณะสงฆกําลังประสบอยูอยางหลีกเหลี่ยงไมไดในสภาวะการโลกยุคปจจุบันนี้ 
  ประกอบกับการบริหารจัดการวัดในปจจุบันนี้ยังติดอยูกับรูปแบบเดิมๆ อยูกับที่คือทรงอยูและทรุดลงตามลําดับ ไม
คอยไดรับพัฒนารูปแบบ และวางยุทธศาสตรในการบริหารจัดการวัดที่เปนระบบและรูปธรรมที่ดีและเหมาะสมในสถานการณยุค
ปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีสมัยใหมซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมสภาพแวดลอม วัฒนธรรมและสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังนั้นการบริหารจัดการวัดในบางสถานที่จึงมีปญหาใน
ดานตางๆ มาก ขาดการแกไขในการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา จนถึงขั้นวิกฤษขาดพระภิกษุ
สามเณรที่เปนบุคลากรที่สําคัญในการบริหารจัดการวัดและพระพุทธศาสนา และกลายเปนวัดรกรางไปในที่สุด ปญหาเหลานี้ยัง
ไมไดรับการแกไขอยางถูกตองถูกหลักการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดีงามจากคณะสงฆนัก และอาจกลายเปนสาเหตุใหญ อัน
นําพาและสงผลเสียหายถึงความทรุดโทรมเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในภายหนาอีกดวย 

  

4. การบริหารจัดการวัดที่ดีงามตามหลักพลธรรม 

 จากสถานการณในปจจุบันผูบริหารวัดโดยเฉพาะเจาอาวาสพึงตองมีการปรับประยุกตนําหลักการบริหารจัดการวัด 
มาผนวกกับหลักธรรมคือพละ 5 ดังที่พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ไดใหทัศนะในการนําหลักธรรมเพ่ือการบริหารงาน
ที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยท่ีใชทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งทําใหไดท้ังนําคนและผลของงาน นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปน
หลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกวา พละ 4ประการ คือ 1) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาดในการบริหารจัดการ 2) 
วิริยพละ กําลังแหงความเพียรในการบริหารจัดการ  3) อนวัชชพละ กําลังการงานที่ไมมีโทษหรือความสุจริตในการบริหาร
จัดการ และ4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือ มนุษยสัมพันธในการบริหารจัดการ 

 อาจกลาวไดวา พละหรือกําลังแหงคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ชวยทําใหผูบริหารวัดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
กลาวคือ ผูบริหารจัดการวัดจะสามารถวางแผน จัดองคการ แตงตั้งบุคลากรอํานวยการ และควบคุมไดดีตองมีความฉลาด ขยัน 
สุจริต และมนุษยสัมพันธ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ขอนี้เพิ่มมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ตรงกันขาม
ถาใครผูบริหารวัดใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการแมเพียงบางขอ เขาก็เปนผูบริหารวัดที่ดีไมไดผลที่ไดคือความลมเหลวในกิจการ
งานวัดตามมา 
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 ผูบริหารวัดตองเปนคนฉลาดรอบรูและขยันขันแข็ง เรื่องนี้เขาใจไดงายวาเพราะเหตุใด คนโงและเกียจครานเปนนัก
บริหารเมื่อใดก็พาใหองคกรลมจมเมื่อนั้นคนบางคนมีทั้งความฉลาดและความขยัน แตเขาก็ไมไดรับการเลื่อนตําแหนงเปน
ผูบริหารวัด เมื่อสอบถามแลวก็ไดรับคําอธิบายจากผูใหญวา “คนคนนี้อะไร ๆ ก็ดีหรอกเสียอยูอยางเดียวคือเลว เขาเปนคนที่
ฉลาดและขยัน แตฉลาดโกงและขยันโกง” 

 ดังนั้นผูบริหารวัดที่ดีตองมีความฉลาด ความขยัน และความสุจริตคนบางคนมีคุณธรรมทั้งสามประการ คือเปนคน
ฉลาดขยันและสุจริต แตเขาก็ไมไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนนักบริหารเมื่อสอบถามแลวก็ไดรับคําอธิบายวา “คนคนนี้เปนคนดี
จริง แตเปนคนดีที่โลกไมตองการ เพราะเขาถือวาตัวฉลาดกวาคนอ่ืน จึงไดเที่ยววิพากษวิจารณชาวบาน ขยันกอศัตรูทั่วไป เขา
เปนคนที่พูดไมเขาหูคน และคอนขางจะแลงน้ําใจ” นี่แสดงวา คนคนนี้ขาดมนุษยสัมพันธ จึงทํางานรวมกับคนอ่ืนไมได 

 เหตุนั้นผูบริหารวัดที่เกงและดี ตองมีพละหรือกําลังภายใน 4 ประการ คือ ความฉลาด ความขยัน ความสุจริต และ
มนุษยสัมพันธผูบริหารวัดตองหมั่นพิจารณาตรวจสอบตนเองวา มีพละความทั้ง 4 ขอหรือไม หากพบวาตนขาดพละขอใด ตอง
พัฒนาขอนั้น แมพละทั้ง 4 ขอนี้จะมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตละพละขอที่ 4 คือ สังคหพละ จะสําคัญมาก เนื่องจากผูบริหาร
วัดทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ดังนั้น ผูบริหารวัดจะเสียเรื่องมนุษยสัมพันธไมได และมีวิธีพัฒนาพลธรรมสําหรับผูบริหารวัด 
โดยเฉพาะเจาอาวาสผูบริหารวัดเปนหลักสําคัญยิ่ง 

 ๑. ปญญาพละ : กําลังแหงความรอบรูความรูมีหลายระดับผูบริหารวัดตองมีปญญา คือ ความรอบรูเกี่ยวกับงานใน
หนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของ โดยสรุปผูบริหารวัด ตองทําหนาที่บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ดังนั้นผูบริหารจะตองมี
ความรอบรูเกี่ยวกับตนเอง คนอ่ืน และงานในความรับผิดชอบนั้นคือนักบริหาร/ผูบริหารวัด ตองมีความรู 3 เรื่อง ไดแก รูตน รู
คน รูงาน 
 1รูตน: ผูบริหารวัด ตองรูจักความเดนและความดอยของตนเอง การรูความเดนก็เพ่ือทํางานที่เหมาะกับ
ความสามารถของตน ตามปกติผูบริหารวัด มักมองเปนความผิดพลาดของลูกนองไดงาย แตมองขามความผิดพลาดของตนการที่
ผูบริหารวัด มักมองไมเห็นความผิดพลาดของตนนั้นเปนเรื่องธรรมดา เพราะวันหนึ่ง ๆ ดวงตาของเรามีไวสําหรับมองดานนอก
มันไมไดมองตัวเราเอง เวลาคนอ่ืนทําผิดพลาดเราจึงเห็นทันที แตเวลาเราทําผิดพลาดเองกลับมองไมเห็น ดังนั้นเพ่ือสํารวจ
ตนเอง ผูบริหารวัดตองหัดมองดานใน คือ เจริญวิปสสนา ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษวา Insight คือทองดานในนั่นเองวิปสสนา
กรรมฐานเนนเรื่องการเจริญสติ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม หรือความดีและความชั่วในใจของเรา 
 2รูคน : ความรอบรูเก่ียวกับคนรวมงานผูบริหารวัดตองรูวาใครมีความสามารถในดานใด เพ่ือจะไดใชคนใหเหมะกับ
งานนอกจากนั้นผูบริหารวัดตองรูจักจริตของคนรวมงาน เพ่ือใชงานที่เหมาะสมกับจริตของเขาจริต ไดแกคนที่ประพฤติบางอยาง
เคยชินจนเปนนิสัย จริตจึงหมายถึงประเภทนิสัยของคนมี 6 แบบดวยกัน คือ ราคจริตโทสจริตโมหจริตสัทธาจริตพุทธิจริต และ
วิตกจริตคนจริตใดเราก็พอทํางานรวมกันกับพวกเขาไดพวกที่ผูบริหารวัดตองระวังใหมากคือ วิกลจริตที่แฝงเขามาในองคกร
โดยเฉพาะองคกรวัดและคณะสงฆ 
 3 รูงาน: ความรอบรูเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนในการวางแผนบรรจุบุคลากร อํานวยการและ
ติดตามประเมินผลการทํางานทั้งภายในและภายนอกวัด ความรูเรื่องงานมี 2 ลักษณะ คือ รูเทาและรูทัน“รูเทา” คือ ความรูรอบ
ดานเกี่ยวกับงานวามีขั้นตอนอยางไรและมีสวนเกี่ยวของกับคนอ่ืน ๆ อยางไร และยังหมายถึงความรูเทาถึงการณในเมื่อเห็นเหตุ
แลวคาดวาผลอะไรจะตามมา แลวเตรียมการปองกันไว เหมือนคนขับรถลงจากภูเขาที่เขาชินกับเสนทางวาที่ใดมีเหวหรือเปนทาง
โคงอันตราย แลวขับอยางระมัดระวังเมื่อถึงที่นั้นความรูเทาจึงชวยใหมีการปองกันไวกอน“รูทัน” หมายถึงความรูเทาทัน
สถานการณ เมื่อเกิดปญหาขึ้น ก็สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแลวรถเบรกแตก เมื่อเจอ
กับสภาพปญหาเชนนั้น เขาตัดสินใจฉับพลันวาจะทําอยางไร นั้นเปนความรูทันเพื่อนแกปญหาเฉพาะหนา 
 และสิ่งที่สําคัญ ผูบริหารวัดตองพัฒนาปญญา อันไดแก ความรูตน รูคน และรูงาน เปนสิ่งสําคัญในการบริหาร นัก
บริหารตองพัฒนาปญญาอยูเสมอ ดวยวิธีพัฒนาปญญาทั้ง3 ประการคือ ๑) สุตมยปญญา: ความรอบรูที่เกิดจากสุตะ ผูบริหารวัด
ที่ดีตองมีความยุติธรรมในหัวใจ เขาตัดสินคนตามที่เปนจริง เพราะเขาไมยอมใหอคติทั้ง 4 ประการมาเปนมานบังตา เขาจะทํา
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อยางนั้นไดก็ตอเมื่อรูจักวิเคราะหวิจารณเรื่องที่เห็นหรือไดยินดวยจินตามยปญญา2) จินตามยปญญา : ความรอบรูที่เกิดจากการ
คิดวิเคราะหขอมูลที่เรารับมาจากการฟงหรือการอาน สุตมยปญญาเปรียบเสมือนการรับประทานอาหารในขั้นตักบาตรใสปาก
เปนผูที่มีคิดสรางสรรค จะรูจักแสวงหาประโยชนมาใชในการบริหารจัดการวัดใหเกิดประสิทธิภาพ  3) ภาวนามยปญญา : ความ
รอบรูที่เกิดโดยประสบการณจากภาคปฏิบัติหรือการลงมือทําจริง ๆ สุตมยปญญาทําใหนักบริหารไดขอมูลใหม จินตามยปญญา
ทําใหไดความคิดที่ดี สวนภาวนามยปญญาทําใหมีผลงานเปนรูปธรรมนักบริหาร/ผูบริหารวัดบางทานมีความรูและความคิดดี แต
ไมมีผลงานเพราะไมยอมลงมือทําตามความคิด สวนบางคนมีความรูดี แตไมสามารถนําความรูออกมาใชทันทวงที คนเหลานี้ขาด
ความชํานาญในการปฏิบัตินักบริหาร/ผูบริหารวัดบางคนมีความคิดแปลกใหมดี แตไมยอมนําความคิดนั้นไปปฏิบัติ เขาจึงไมมี
ภาวนามยปญญา ที่เปนเชนนั้นเพราะเขาขาดกําลังใจในการปฏิบัติ คือวิริยะพละ 

 2. วิริยะพละ : กําลังความเพียรหรือความขยัน คนมีความขยันตองมีกําลังใจเขมแข็ง อาจกลาวไดวาวิริยะพละก็คือ
กําลังใจนั่นเอง กําลังใจตองมาคูกับกําลังปญญาเสมอนักบริหาร/ผูบริหารวัดที่ดีตองเปนคนกลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย ไมกลัว
ความยากลําบากที่รอคอยอยูเบื้องหนา เขาจะถือคติวา “ลมเพราะกาวไปขางหนา ดีกวายืนเตะทาอยูกับที่” ใครที่ไมกาวเดินไป
ขางหนาจะกลายเปนคนลาหลัง เพราะคนอ่ืน ๆ ไดแซงขึ้นหนาไปหมด นักบริหารตองกลาลองผิดลองถูก ถาทําผิดพลาดก็ถือวา
ผิดเปนครู ใครที่ถนอมตัวจนไมกลาทําอะไรเลย จัดเปนคนขลาดผูบริหารวัด ที่ประสบความสําเร็จตองเปนคนพากเพียรอยาง
หนักขอสําคัญเขาตองพากเพียรเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายที่ดี ดั่งนั้นนักบริหาร/ผูบริหารวัดตองมีพละขอที่สาม คือ อนวัชชพละ 

 3. อนวัชชพละ : กําลังแหงการงานที่ไมมีโทษ หรือขอเสียหาย หมายถึง ผูบริหารวัดตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ดังพุทธพจนที่วา “ธมฺมฺจเร สุจริตํ บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หนาที่) ใหสุจริต” 

ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนเรือหรือนาวาชีวิตที่แลนไปในหองมหาสมุทร เรือสวนมากอับปางกอนถึงจุดหมาย เพราะมีรูรั่วใหน้ํา
ทะเลไหลเขาขางใน เรือจึงจมลงอยางรวดเร็ว เหมือนนักบริหารหลายคนเสียอนาคตเพราะถูกจับไดวาทุจริตตอหนาที่ หรือมี
ประวัติดางพรอย นาวาชีวิตของพวกเขามีรูรั่ว เรื่องตอไปนี้นับเปนอุทาหรณที่ดีผูบริหารวัดที่ปลอดอบายมุขจะไมมีรูรั่วในชีวิต 
และไมมีความจําเปนที่เขาจะตองทุจริตคอรัปชั่น เมื่อตัวเองเปนคนซื่อมือสะอาด เขายอมสามารถควบคุมคนอ่ืนใหสุจริตตอ
หนาที่นักบริหาร/ผูบริหารวัด ที่มีแผลเต็มตัวจะไมกลาตําหนีหรือลงโทษใคร ผูบริหารวัดผูสุจริตยอมเปนที่เคารพยําเกรงของคน
รวมงานก็จริง แตเขาจะนั่งอยูในหัวใจของคนรวมงานไมได ถาขาดกําลังที่ 4 คือ สังคหพละ 

 4. สังคหพละ : กําลังแหงการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนธรรมที่สําคัญมากสําหรับผูบริหารวัดโดยเฉพาะ
เจาอาวาส ผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถาผูบริหารวัดบกพรองเรื่องมนุษยสัมพันธ ก็จะไมมีคนมาชวยทํางาน เมื่อไมมีใคร
ชวยทํางานเขาก็เปนนักบริหารวัดไมไดพระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวาสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจ
คน พระองคตรัสวา รถมาแลนไปไดเพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงสวนประกอบตาง ๆ ของรถมาเขาดวยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น 
คือทําหนาที่เปนกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเขาดวยกัน ลิ่มสลักดังกลาวนั้นคือ สังคหวัตถุเจาอาวาสผูบริหารวัดและคณะ
สงฆจะสามารถผูกใจเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุธรรมเปนที่ตั้งเสมอ 

 ดังนั้นการบริหารจัดการวัดที่ดีและมั่นคง ผูบริหารจัดการวัดพ่ึงตองมีกําลังภายในและภายนอกคือพลธรรม5เพ่ือใช
ในการปฏิบัติงานควบคูกันไปอยางเกิดดุลภาพที่สมบูรณแบบ ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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 อาจกลาวไดวา วัดสถานที่สําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเปนสัญลักษณแหงความดีงามของผูที่มีจริยวัตรอัน
งดงามอันไดแกพระภิกษุและสามเณรผูใฝในธรรมนอกจากนี้วัดยังเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ และวัดยังเปนศูนยรวมแหงความเจริญดีงาม และเปนสถานที่สําคัญในการสงเสริมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมที่ผูคนใชเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตและเปนเอกลักษณของชาติเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนปูชนียสถานเปนที่พํานักท่ีอยูอาศัยของพุทธบริษัทและใหการบริการแกชุมชนสังคมนั้นๆตามความเหมาะสม
ทั้งดานการปกครอง การเผยแผธรรม ดานการศึกษาสงเคราะห การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห 
 ดั้งนั้นความสําคัญของการบริหารจัดการวัดที่ดีของเจาอาวาสและคณะสงฆสามารถสรางคุณประโยชนหลาย
ประการใหสังคมโดยรวม คือ 

 1. ทําเกิดความมีระเบียบของภิกษุสงฆและสามเณรภายในวัด 

 2. ชวยใหการดําเนินงานตางๆที่จะพัฒนาวัดเปนไปอยางมีระบบระเบียบ 

 3. ทําใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูในวัดและนอกวัด เชน บุคลากร เงิน วัสดุ และอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
เกิดประโยชนสุขกับทุก ๆ ฝาย 

 4. ทําใหวัตถุประสงคตาง ๆ ที่วัดตั้งเปาหมายประสบผลสําเร็จทุกคนพอใจ 

 5  ทําใหวัดและองคกรคณะสงฆทุกระดับมีความเขมแข็งม่ันคง 

พลธรรมในการบริหารจัดการวัดที่ด ี

 

การบริหารจัดการวัดที่ด ี

1. การปกครอง 
2. การศาสนาศึกษา 

3. การเผยแผพระพุทธศาสนา 

4. การศึกษาสงเคราะห 
5. การสาธารณูปการ 

6. การสาธารณสงเคราะห 

 

พลธรรม 5 
 

1. ปญญาพละ 

สุตมยปญญา จิตมยปญญา  ภาวนามยปญญา   
(รูตน รูคน รูงาน) 
2. วิริยพละ 
    สสังขาริกะ  อสังขาริกะ 

3. อนวัชชพละ 
   ละอบายมุข  มีศีล ๕ 

4. สังคหพละ 
    ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา 

พรหมวิหารธรรม 

    เมตตา  กรุณา  มุทิตา อุเบกขา 
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6. การบริหารวัดที่ดีนั้นสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอการพัฒนาชุมชนไดและสามารถสรางชุมชน และสังคม
ประเทศชาติบังเกิดความพัฒนาเจริญรุงเรืองได 

5 บทสรุป 
การบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม 4เปนการบริหารกิจการงานคณะสงฆทั้ง 6 ดาน คือ ๑) ดานการปกครอง 

2) ดานการศาสนศึกษา   3) ดานการเผยแผ 4) ดานการศึกษาสงเคราะห 5) ดานการสาธารณูปการ และ 6) ดานการสาธารณ
สงเคราะหผนวกผสมผสานกับหลักพลธรรม4ประการ คือ ๑) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด ในการบริหารจัดการ 
2) วิริยพละ กําลังแหงความเพียรในการบริหารจัดการ 3) อนวัชชพละ กําลังการงานที่ไมมีโทษหรือความสุจริตในการบริหาร
จัดการ และ 4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือ มนุษยสัมพันธในการบริหารจัดการเปนการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสมดี
งามมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเปนสําคัญ 

เจาอาวาสซึ่งเปนผูปกครองคณะสงฆระดับตนซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการวัดในดานตางๆเจาอาวาสซึ่งเปนผูนํา
เบื้องตนนับเปนปจจัยสําคัญในการนําองคกรไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จทั้งนี้เพราะเจาอาวาสเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองคกรวัดใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจําเปน
จะตองมีความสามัคคีและทํางานใหสอดคลองสัมพันธกันระหวางผูนําและผูตามเจาอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตาม
อํานาจหนาที่ของเจาอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ6ดานคือดานการปกครองดานการเผยแผศาสนธรรมดานการศาสนศึกษา
ดานการศึกษาสงเคราะหดานการสาธารณูปการและดานการสาธารณสงเคราะหเจาอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมี
ภาวะผูนํามีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานสรางความสัมพันธกับชุมชนรวมทั้งมีการพัฒนาตนเองใหสมบูรณพรอมในดานพระ
ธรรมวินัยและพลธรรมทั้ง 4 ประการจะสงผลโดยตรงตอศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชนซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอยางบรรลุตามวัตถุประสงคโดยงายเจาอาวาสจึงตองมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารจัดการวัดในทุกๆดานโดยให
พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันดีงามการบริหาร
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บทคัดยอ 
 มนุษยถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญและตองใชทรัพยากรมนุษยเปนจํานวนมากในหลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากร
มนุษยจะตองเปนผูสรางสรรคงานบริการ และเปนผูใหบริการในดานตางๆ เชน ดานสุขภาพ ที่ตองเนนคุณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยให
ทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองคการไปด วยดีแลวนั้นลวนตองอาศัยการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงไดกําหนดเอามนุษยเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษย
ตองเปนผูกระทําดวยการฝกอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน อันไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่
สงผลสูภายนอกตน ซึ่งเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย จึงไดมีการบูรณาการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขามาใช
เปนสวนประกอบในการพัฒนาและสวนใหญจะเนนเรื่องของ กาย วาจา และ ใจ หลักธรรมที่นํามาประยุกตใชในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คือ สิกขา ๓  สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งจัดวาเปนหลักธรรมที่สําคัญตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีชีวิตที่ประเสริฐ และอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
 

คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย, 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. บทนํา 



๑๗๗ 

 
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันเชนในปจจุบัน สงผลตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดดานการ

บริหารและจัดการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดหรือเครื่องมือที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย เพราะถือไดวา
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่นํามาซึ่งความกาวหนา และความไดเปรียบทางการแขงใหกับองคการ๑ ทรัพยากรมนุษยจึงเปน
ทรัพยากรประเภทหนึ่งที่จําเปนตองใชในการจัดการและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่จําเปน ซึ่งอาจ
เรียกไดวาเปนทรัพยากรที่เปนทุนที่มีคาและใหผลตอบแทน การลงทุนทั้งในระดับชาติและระดับองคการควรที่จะใหความสําคัญ
กับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย แมทรัพยากรมนุษยจะไมใชทรัพยสินแตตองถือวาเปนทรัพยากรในการจัดการที่ซื้อหามาดวย
เงินไดไมงายนัก เพราะการที่จะซื้อใจคนเปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก องคการอาจซื้อใจคนบางคนไดในบางเวลา แตไมอาจซื้อใจ
คนไดตลอดเวลา ปญหาทั้งหลายของประเทศทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ชุมชน ครอบครัว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสามารถแกไดดวยการมีทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณภาพ ทรัพยากรมนุษยนับไดวาเปนพลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
หรือแมแตการกําหนดวิสัยทัศน(Vision)๒ ซึ่งในระดับองคการทรัพยากรมนุษยจัดวาเปนทรัพยากรที่มีคาตอการสรางความสําเร็จ
ใหกับองคการ ทุกองคการตางตองการคนที่ดีมีคุณภาพและทํางานเกงเขามาทํางานในองคการ ในสภาพที่มีการแขงขันกันอยาง
มากขององคการ  

การจะเปนคนดีมีคุณภาพและทํางานเกงนั้น ในทางพระพุทธศาสนาตองเปนคนที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
ควบคูไปกับการทํางานใหองคการดวย จึงจะเรียกวาเปนคนที่ดีมีคุณภาพและทํางานเกงอยางสมบูรณแบบ หากจะพัฒนาคนให
เปนคนมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนงาน 
การสรรหาคนเขามาทํางาน การฝกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน สิ่งเหลานี้
ตองอิงอาศัยศาสตรความรูทางพระพุทธศาสนาเขามาชวยในการจัดการดวย ซึ่งการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการกับศาสตรทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคศวรรตที่ ๒๑ นั้น ถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลในเชิงบวกตอ
การบริหารองคการ เปนอยางยิ่ง  
 ดังนั้น ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะไดนําเสนอรูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษยดวยการนําเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาบูรณาการตามหลักวิชาการ โดยจะไดนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไป 
กอนที่จะนําเสนอหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนลําดับสืบตอไป  

 

๒. เนื้อหา 

๒.๑ ความหมายของการจัดการ 

การจัดการเปนศิลปะในการใช คน เงิน วัสดุอุปกรณของหนวยงานและนอกหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานบรรลุ
วัตถุประสงค๓ ซึ่งการจะทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ ผานกิจกรรมตางๆ ทางการจัดการ๔ ตองมีประสิทธิภาพ

                                         

๑ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ, A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๕), 
หนา คํานํา. 

๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หนวยที่ ๑-๗, พิมพครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา ๕. 
 ๓สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด, ๒๕๔๕),        หนา ๖๑. 
 ๔สาคร สุขศรีวงศ, ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี.        ไซเบอรพรินท จํากัด, ๒๕๕๓), 
หนา ๒๖. 



๑๗๘ 

 
และมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ๕ โดยอาศัยการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองคการ การสั่งการ และการ
ควบคุมท่ีมุงเนนในการจัดการ ดานทรัพยากร ซึ่งไดแก ทรัพยากรมนุษย การเงิน การปฏิบัติการ ขอมูลสารสนเทศ เปนตน๖ 

สรุปไดวา การจัดการนั้นคือการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ โดยอาศัยศิลปะในการใช คน เงิน วัสดุอุปกรณของหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปน
การดําเนินการดานการวางแผน การตัดสินใจ การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุม ในการจัดการดานทรัพยากรของ
องคการเปนสําคัญอีกดวย  

 

๒.๒ ความเปนมาของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ไดเกิดขึ้นใหเห็นเปนรูปธรรม เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๐๐     โดยการใหความสําคัญกับ

มนุษยวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามาก ถามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) อยาง
มหาศาล ซึ่งสอดคลองกับหลักพุทธธรรมขอที่วา ในหมูมนุษยสูผูฝกฝนตนดีแลว ยอมประเสริฐที่นั่นเอง ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ดีเปนจุดเริ่มตนของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงไดมีชื่อรายวิชาสําหรับการพัฒนาวา การบริหาร
การพัฒนา เกิดข้ึนมาใหไดศึกษาคนควากันในปจจุบัน 

 

 

๒.๓ ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหนวยงานตางๆ ที่ประกอบกันเปนองคการ 

องคการทุกองคการไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก หรือดําเนินธุรกิจประเภทใด งานที่ดําเนินการภายในองคการนั้นลวนตอง
เกี่ยวของกับคน หรืออาศัยคนเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการทั้งสิ้นเพราะมนุษยเปนบอเกิดแหงทรัพย เกิดรายไดและเ กิด
ประโยชนสูงสุดกับองคการนั่นเอง๗ ทรัพยากรมนุษยจะเปนผูใชทรัพยากรดานอื่นๆ เชน เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ และเงินทุน 
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือใชในผลิตสินคา หรือใหบริการกับองคการนั้น การที่องคการจะอยูรอดและสามารถดําเนินการ
ใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันในตลาดไดจะตองอาศัยการรวมพลังของบุคคลกรทุกคนในองคการ การจัดระเบียบการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใหสามารถรวมแรงรวมใจประสานกันไดเปนอยางดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน เพ่ือใหงานตาง
สอดคลองสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย เพ่ือผลสําเร็จองคการโดยสวนรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู มีขีดความสามารถและศักยภาพอยางเหมาะสม มีกรอบของการบริหารที่ดี โดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูงสุด 

 

๒.๔ ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ตอองคกรตางๆ ทั้งในภาค

ธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการ เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ยอมตองเกี่ยวของ
กับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ "คุณภาพของคน" ในองคกรนั้นๆ กอนที่
องคกรตางๆ   จะเริ่มเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย บุคคลเคยถูกมองเห็นวาเปนเพียงแคปจจัยการผลิตหรือให

                                         

 ๕ศิริวรรณ เสรีรัตน,รศ., และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน อิน บิสสิเน็ตเวิรล , ๒๕๔๕), หนา 
๑๘. 
 ๖Ricky W. Griffin, Management, ๖th ed.,(Boston : MA Hough Miffin Company, ๑๙๙๙), p.๕. 

 ๗เอนก วัดแยม, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (ออนไลน), แหลงที่มา : http://mpa๒๐๑๑.blogspot.com/๒๐๑๒/
๐๕/haman-resource-management.html (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 



๑๗๙ 

 
ความสําคัญเปนแคแรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบันบุคคลไดรับการนิยามใหมพัฒนาความสําคัญเปน "ทรัพยากรมนุษย" สวน
แผนกหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองคกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและธุรการ" ที่มุงเนนใน
ประเด็น "รับคนเขา เอาคนออก และตรวจบัตรตอก" ไปเปน "การจัดการทรัพยากรมนุษย" ที่เปนจากการจัดการเฉพาะหนาหรือ
เชิงรับไปเปนการใชการปฏิบัติงานเชิงรุกอยางเต็มตัว เปนผูสนับสนุนทุกๆ หนวยงานในการตอบสนองวัตถุประสงคขององคกร 
และจากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมาขางตน จะทําใหเขาใจและยอมรับวาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญและสามารถที่จะเอ้ือใหองคการดําเนินธุรกิจตางๆ ไปสูเปนหมายไดอยางมั่นใจ จะเห็นไดวาทุก
องคการประสงคที่จะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะ
นําพาองคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานมุง
เลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้ เขามาอยูในองคการแลว งาน
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยยังคงตองดําเนินการในกระบวนการตอไปใหครบวงจร โดยหนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตอง
ดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถและประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพและพรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทายความรูความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งขึ้นภายใตระบบเปด
ขององคกรและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคการ เพ่ือการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยที่แตกตางทางดานวัฒนธรรม ภาษา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม๘ 

สรุปไดวา การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญ โดยเฉพาะองคการที่ตองการใชมนุษย เปนผู
ใหบริการที่สําคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยจะชวยใหมีคนทํางานที่เพียงพอและตอเนื่อง ไดคนดีมีความรูความสามารถและ
มีความรับผิดชอบมาทํางานที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนใหอยูกับองคการโดยมีการพัฒนา การใหคาตอบแทนและ
สวัสดิการ และการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนทํางาน ซึ่งจะสงผลใหสามารถใชศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยไดในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

๒.๕ วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
การจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการโดยทั่วไปแลว มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
๑. เพ่ือใหไดคนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจ ทุกกิจการตองการบุคลากรที่เปนคนดี มีคุณธรรม มี

ความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทํางาน ซึ่งในปจจุบันจะใชคําวา “บุคลากรที่เปนเลิศ (Talent Person)” 

ดังนั้น ผูที่มีหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จําเปนที่จะตองมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และตัดสินใจใหดี
ที่สุด เพ่ือที่จะไดบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่จะปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือใชคนอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อไดบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ตามที่ตองการแลว ผูที่มีหนาที่ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในองคการ จําเปนที่จะตองรูวาบุคลากรแตละคนนั้น มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางไร และมี
ความสามารถพิเศษในเรื่องใดบาง เพ่ือที่จะไดใชบุคลากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๓. เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนตองการสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ดีและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทั้งภายในหรือภายนอก โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายใน 
ผูที่มีหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน เปนตน วา
ความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน ทั้งนี้ เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

                                         

๘อนุวัต กระสังข, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๙. 



๑๘๐ 

 
๔. เพ่ือพัฒนาและบํารุงรักษาบุคลากรที่ดีไวในองคการ ผูที่มีหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จําเปนที่

จะตองมีการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรในองคการ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน ทั้งดานวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการดูแลเอาในใสใหบุคลากรในองคการมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางานและมีความจงรักภักดีตอองคการ 

๕. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ผูที่มีหนาในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จําเปนที่จะตองสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกระดับในองคการ เชน ทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการทํางานใหกับองคการ มีการใหรับ
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการดูแลใจใสเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร มีโอกาสในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงที่เปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญและทําใหเกิดกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากรในองคการ 

 
๒.๖ การจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

 ๒.๖.๑ การวางแผน 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะนําหลักการตางๆ มาประยุกตใชในการที่
จะทําใหองคการมีบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานอยางเพียงพอและตอเนื่องเพ่ือใหองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถจะตองสามารถนํา
ความรู ประสบการณ และทักษะตางๆ เขามาประกอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยัง
ประโยชนสูงสุดตอองคการ บุคลากร และสังคมสวนรวมได นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประสบความสําเร็จจะตอง
อาศัยข้ันตอนที่ละเอียดออนมากมาย โดยขั้นตอนสําคัญท่ีขาดไมไดในงานทรัพยากรมนุษยคือ การวางแผน (Planning) ผูบริหาร
งานทรัพยากรมนุษยจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) ที่กวางไกลสามารถเขาใจสถานการณและวิเคราะหเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได ซึ่งจะมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงานและความตองการดานบุคลากรขององคการ เพ่ือที่จะส ามารถวางแผน
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning : HRP) ไดอยางรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความ
ตองการในแตละชวงเวลาได ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษยจึงเปนกระบวนการที่ใชคาดการณความตองการดานทรัพยากร
มนุษยขององคการ อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรและการตอบสนองตอปจจัยแวดลอม ตั้งแต
กอนบุคลากรเขารวมงานกับองคการ ขณะปฏิบัติงานอยูในองคการ จนกระท่ังเขาตองพนออกจากองคการ เพ่ือใหองคการใชเปน
แนวทางปฏิบัติและเปนหลักประกันวาองคการจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพออยูเสมอ ตลอดจนเพ่ือใหบุคลากรมี
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับวัตถุประสงครวมขององคการ โดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตของ
องคการ บุคลากร และสังคม จากที่ไดกลาวมา ทําใหเห็นไดวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะประกอบดวย๙ 

 สรุปไดวา การวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือที่จะใชในการ
คาดการณไปในอนาคตถึงความตองการดานบุคลากรขององคการและเปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมดานทรัพยากร
มนุษย ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพ่ือรักษาสมดุลของ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคการใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา 
 

 ๒.๖.๒ การสรรหา 

                                         

๙e-Learning บทเรียนออนไลน, การวางแผนทรัพยากรมนุษย, (ออนไลน), แหลงที่มา : http://elearning.aru.ac.th/

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



๑๘๑ 

 การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถเขามาทํางานใน
องคการ เริ่มตนตั้งแตการแสวงหาคนเขาทํางานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัครงานในองคกรเปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่องคกรจัดทําขึ้นเพ่ือจูงใจใหบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานตามที่องคกรไดระบุไวในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยมาสมัครงาน เพ่ือองคกรจะไดทําการคัดเลือกตอไป๑๐ ดังนั้นการสรรหาคนที่เหมาะสมกับงานใน
ตําแหนงที่ตองตามที่ไดกําหนดไวในการวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการแสดงใหทราบถึงความตองการแรงงานในภาพรวมของ
องคกร อยางไรก็ดี หนาที่ในการสรรหามีความสําคัญมาก เพราะเปนดานแรกที่จะบงชี้วาอนาคตขององคกรจะเปนอยางไร ๑๑ 
ในทางปฏิบัตินั้น การสรรหาเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบและมีกลยุทธในการดําเนินงาน    ไดมีผู
เปรียบเทียบการสรรหาในปจจุบันวาเปรียบเสมือนการผลิตสินคาในตลาดผูบริโภคที่เต็มไปดวยการแขงขันสูงและคอนขางรุนแรง 
ดังนั้นในการดําเนินการสรรหาจึงจําเปนตองมีกระบวนการที่    เปนขั้นตอนและมีระบบ๑๒ ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถจูงใจบุคคลที่มี
คุณภาพสูงมาสมัครงาน ซึ่งเปนแนวทางใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในที่สุด  

 สรุปไดวา การสรรหาเปนหลักของการแสวงหาทรัพยากรมนุษย เพ่ือจะไดคนที่เหมาะสมกับงานในตําแหนงที่
ตองตามท่ีไดกําหนดไวในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนดานแรกท่ีจะบงชี้วาอนาคต
ขององคกร อยางไรก็ดี การสรรหานั้นถือวาเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบและมีกลยุทธในการดําเนินงาน 
ดังนั้นในการดําเนินการสรรหาจึงจําเปนตองมีกระบวนการที่เปนขั้นตอนและมีระบบ เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพสูงมา
สมัครงาน ซึ่งเปนแนวทางใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในที่สุด 

 ๒.๖.๓ การฝกอบรม 

 การฝกอบรมถือวาเปนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูทักษะและเจตคติที่ดี เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน ทําใหมีความคลองแคลว มีความเชื่อมันในการทํางาน รูจักเลือกใชเครื่องมือถูกตองและเหมาะสม รูจัก
การใชเทคนิคแกปญหา ตลอดจนรูจักนําความรู และแนวคิดวิธีการจาการอบรมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การจัดการฝกอบรมจึงนับวามีสวนขึ้นอยูกับวิธีการที่จะใชถายทอด และการสรางบรรยากาศใหผูเขารับการฝกอบรม
ตื่นตัว มีความพรอม และเต็มใจที่จะไดรับการฝกฝนซึ่งปจจุบันวิธีการใชในการฝกอบรมนั้นมีอยูหลายวิธีที่นิยมใชมีดังตอไปนี้๑๓ 

 ๑. การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีการที่ใชกันมานานและแพรหลายที่สุดวิธีหนึ่งการฝกอบรมแทบทุกประเภทจะมี
การบรรยายแทรกอยูดวยเสมอ เพราะการบรรยายจะเปนวิธีการที่งายที่สุดในการสื่อความหมายทําใหเกิดการคลอยตามเพ่ือ
สรางความเขาใจใหแกผูรับฟง การบรรยายที่มีประสิทธิภาพนั้นผูบรรยายจะตองมีความรูและมีทักษะในการพูด การสื่อ
ความหมาย การใชเทคนิคหรืออุปกรณประกอบ และประการสําคัญที่สุดผูบรรยายจะตองมีความสามารถในการสรางบรรยากาศ
ที่ตรึงใจผูเขาฟงตลอดเวลาเพ่ือใหผูฟงสามารถทําความเขาใจไดมากที่สุด 

 ๒. การประชุม (Conference) การประชุมเปนวิธีการที่นิยมใชในการฝกอบรมพนักงานที่มีความรู (knowledge 
Worker) และผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป เพราะการประชุมจะมีการเปดโอกาสใหผู เขารวมไดแลกเปลี่ยนความรู 

                                         

๑๐สุนันทา เลาหนันทน, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ คณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๘. 

๑๑ประเวศน มหารัตนสกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย : มุงสูอนาคต, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ส.
เอเชียเพรส, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๑. 

๑๒สมชาย หิ รัญกิตติ ,  การจัดการทรัพยากรมนุษย  : ฉบับสมบูรณ  = Human Resource Management (HRM), 
(กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด อินบิสเนส เวิรลด, ๒๕๔๒), หนา ๗๔. 

๑๓ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรบุคคล, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๕๕-๑๕๘. 



๑๘๒ 

 

ประสบการณ และความคิดเห็นระหวางกัน เพ่ือแกปญหาหรือมองหาโอกาสในแตละเรื่องที่ทําการประชุม (Opportunity) โดย
ผลของการประชุมจะกอ ใหเกิดความเขาใจในแนวทางเดียวกันและกอใหเกิดการประสานงานในขณะปฏิบัติงานตอไป 

 ๓. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) การฝกอบรมในรูปแบบนี้จะจัดใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงบทบาท
ตามเรื่องราวที่สมมุติข้ึน ใหเหมือนกับอยูในสถานการณจริงที่สุดเพ่ือ ใหผูเขารับการอบรม ความพรอมและสามารถปรับตัวใหทัน
ตอสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ตลอดจนวิธีการนี้จะชวยใหเกิดความสนุกสนานและสามารถดึงดูดความสนใจ รวมทั้ง
กอใหเกิดความสนิทสนม และความคุนเคยระหวางผูเขารับการอบรมไดเปนอยางดี การฝกอบรมในลักษณะนี้อาจจะกลาวไดวา
เปนการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ (Learn by Doing)ไดเชนกัน 

 ๔. การใชกรณีศึกษา (Case Study) การฝกอบรมโดยวิธีนี้ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย 
Harvard (Harvard Business School) และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย สงผลใหสถาบันการศึกษาตางๆ ไดนําวิธีการนี้ไป
ประยุกตใชในกาเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) โดยวัตถุประสงคสําคัญของการใชกรณีศึกษาก็
เพ่ือตอง การใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถประมวลความรูทักษะและประสบการณที่มีมาใชในการ วิเคราะหปญหาที่ซับซอน
ภายในระยะเวลาที่จํากัด เพ่ือใหเกิดความชํานาญและสามารถตัดสินใจไดอยางถูก ตองและทีสําคัญใหผูเขารับการฝกอบรม
ทําการศึกษาและวิเคราะหเพื่อที่จะหาวิธีในการแกปญหา 

 ๕. การสาธิต (Demonstration) การสาธิตเปนวิธีการฝกอบรมที่ใชกันมานานเนื่องจากเปนวิธีการที่งายไมซับซอน
และสามารถเห็นผลไดระยะสั้น เพราะเปนการฝกอบรมโดยแสดงจากตัวอยางจริง โดยผูฝกสอนจะแสดงตัวอยางพรอมทั้งอธิบาย
ใหผูเรียนฟงถึงขั้นตอนตางๆ พรอมทั้งอาจมีการทดลองปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและจดจําตลอดจนสามารถนําไปใชไดจริง 
ในการปฏิบัติงาน 

 ๖. การสัมมนา (Seminar) การสัมมนาเปนวิธีการฝกอบรมที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาพนักงานที่มีความรู 
(Knowledge Worker) และผูบริหารของแตละองคการผูจัดการมีการกําหนดประเด็น ที่จะพิจารณาและเปดโอกาสใหสมาชิกแต
ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางเสรี โดยมีผูดําเนินการอภิปราย (Moderator) ทําหนาที่ดูแลใหการแสดงความ
คิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาอยูภายในขอบเขตและแนวทางที่วางไว 

 ๗. การฝกงานในสถานการณจริง (On the job Training) การฝกอบรมวิธีนี้มักจะใชกับพนักงานใหม หรือบุคลากร
ในระดับปฏิบัติงานโดยมีการสอนงานและใหทดลองปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งมักจะเปนโรงงานหรือสํานักงานเพ่ือใหพนักงานเกิด
ความคุนเคยกับสภาวะแวดลอมและสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว การฝกอบรมในลักษณะนี้อาจจะใชชื่อที่แตกตางกัน เชน 
การฝก อบรมทางเทคนิค (Technical Training) การฝกความชํานาญ (Skill Training)หรือการสอนงาน (Job Instruction 
Training)  

 สรุปไดวา การฝกอบรมนั้นมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางแทจริง เปนการเพ่ิมพูนความรูความ
ชํานาญในการทํางาน ทั้งยังเปนกระบวนการที่ทําใหคนเรียนรู และมีความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
ทําใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการนําทักษะความรูที่ไดในการฝกอบรมมาแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางแทจริง  
 

 ๒.๖.๔ การพัฒนา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการนั้นจําเปนตองศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณขององคการเนื่องจาก
รูปแบบการพัฒนายอมแตกตางกันตามปญหาที่เกิดของแตละองคการและแตละความตองการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง 
ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (human.resource development : hrd) จึงเปนการทําใหมนุษยมีคุณคายิ่งขึ้นดวยวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงทีมและ
ประสิทธิผลขององคการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมใชผลรวมของกิจกรรม แตเปนการใชประโยชนทั้งหมดเพ่ือการพัฒนาให



๑๘๓ 

 
เกิดความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแตละคน และกอใหเกิดประสิทธิผลขององคการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา
องคการสวนใหญจะมีเรื่องที่เก่ียวของ ดังนี้๑๔ 

 ๑. การฝกอบรม (training) หมายถึง การมุงที่จะวิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยพัฒนาการเรียนรู หัวใจสําคัญของ
การฝกอบรมก็คือทําใหแตละบุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันใหได การอบรมเริ่มแรกก็คือ การเรียนรูของแตละบุคคล เชน 
การฝกอบรมทักษะเบื้องตน (basic skills training) เพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานใหเกิดประสิทธิภาพ การฝกอบรมปฐมนิเทศ
(orientation training)เพ่ือใหพนักงานใหมไดทราบถึงวัตถุประสงคขององคการและทราบนโยบายโดยทั่วไปขององคการ หรือ
การฝกอบรมรูปแบบตางๆลวนมีจุดประสงคเพ่ือใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพตามที่องคการตองการ เชน การอบรมใหไดตามคุณสมบัติของงาน(qualifying training) การฝกอบรมเพ่ือใหไดตาม
คุณสมบัติของงาน (second-chance training) การอบรมขามหนาที่การงาน (cross-training) การฝกอบรมซ้ํา/ทบทวน 
(retraining) การฝกอบรมเพ่ือเตรียมหางาน (outplacement training) 

 ๒. การศึกษา (education) คือ การเรียนรูที่มุงเพ่ืองานในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงความรู เปนการชวยแตละ
บุคคลใหมีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความสําเร็จตามเปาหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษามักจะสัมพันธกับ การ
พัฒนาอาชีพและเปนการริเริ่มโดยบุคคลมากกวาองคการ ในองคการมักจะเรียกวา การศึกษาของพนักงาน(employee 
education)  เชน การศึกษาเพ่ือใหไดพ้ืนฐานที่จะเปนในงาน (remedial education) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเปนวิชาชีพ 
(qualifying education) การศึกษาตอเนื่อง (continuing education) 

 ๓. การพัฒนาพนักงาน (employee development) ดวยวิธีตางตามที่องคการกําหนด เชน การสอนงานใหกับ
บุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง โดยมอบหมายใหบุคคลที่มีประสบการณสอนงาน อาจเพ่ือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงหรืออาจ
เปนการเตรียมพรอมเพ่ือการหมุนเวียนงานขององคการ เปนลักษณะที่องคการเปนผูดําเนินการ เพ่ือใหพนักงานที่มุงการ
วิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยกอใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการเรียนรู เปนการเพ่ิมโอกาสใหแตละบุคคลเติบโตทําใหคนทํางานไดมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการสัมมนาเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในทักษะการปฏิบัติงานทั้งดานอาชีพและการอยู
รวมกันในองคการ ซึ่งการสัมมนาอาจออกมาในรูปของสัมมนาเชิงปฏิบัติซึ่งทําใหผูเขาสัมมนาไดปฏิบัติจริง แกปญหาจริงรวมกับ
การอภิปราย นอกจากนี้อาจมีรูปแบบของการทํากิจกรรมที่เรียกวา walk rally เพ่ิมเขาไปเพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดเรียนรูถึงการ
ทํางานเปนทีม และการสรางภาวะผูนําใหกับผูเขาสัมมนา 

 ๔. การพัฒนาอาชีพ (career development) คือ วิธีการที่เปนระบบซึ่งจัดทําโดยองคการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา 
พนักงานที่พรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณ จะมีใหเลือกใชหรือสนองตอบความตองการไดอยางทันทีท่ีองคการตองการ จะ
มี ๒ สวนหลัก ๆ คือ การวางแผนอาชีพ (career planning)เปนวิธีการที่แตละบุคคลกําหนดเปาหมายอาชีพ และแยกแยะ
วิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ กับการบริหารอาชีพ (career management) เปนกิจกรรมและโอกาสตาง ๆ ขององคการที่จัด
ขึ้นเพ่ือชวยใหมั่นใจวาองคการจะสามารถมีกําลังคนเกินกวาที่จําเปนและตองการใชในอนาคต 

 ๕. การพัฒนาองคการ (organizational development) คือ การปรับเปลี่ยนองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization) เพ่ือชนะในการแขงขัน ซึ่งในปจจุบันมีอยู ๒ แนวทางคือ การปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง 
(continuous improvement) เปนการปรับเปลี่ยนองคการคอยเปนคอยไป เชน การทํา tqm (total quality management) 
การนําระบบการควบคุมมาตรฐาน iso 9000 กับการปรับรื้อระบบองคการ (process innovation) ในลักษณะที่รูจักกันคือ 
การปรับเปลี่ยนแบบขุดรากถอนโคน ดังเชน การรีเอนจิเนียริ่ง (reengineering) หรือการปรับเปลี่ยนที่ไมรุนแรงนักที่เรียกวา กล
ยุทธการแขงเวลา (time based strategy) 

                                         

๑๔กัญญามน อินหวาง , รศ., การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาองคการ , (ออนไลน) , แหลงที่มา : 
http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/ (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙). 



๑๘๔ 

 สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเปนการปรับแนวทางการพัฒนามนุษยใหรองรับการเปลี่ยนกลยุทธของ
องคการใหม ไมวาจะเปน การบริหารคุณภาพรวม การควบคุมมาตรฐาน หรือการเปลี่ยนระบบอยางถอนรากถอนโคน โดยจะ
ตองการสรางแบบแผน ใหมที่เปนรูปแบบ ในลักษณะที่องคการตองการเพ่ือรองรับการปรับทัศนคติหรือการกระตุนใหคนตื่นตัว
กับการเปลี่ยนแปลง มีการปรับความคิดใหสามารถคาดการณสิ่งตางๆ ใหชัดเจนเพ่ือมุงไปสูองคการแหงการเรียนรู โดยการเปน
การบูรณาการการเรียนรูของบุคคล ทีมงานและองคการเขามาดวยกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน โดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเขามาชวยในการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางาน การฝกอบรมเพ่ือเตรียมรับการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม และเรียนรูเกี่ยวกับ ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลในองคการเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๖.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินผลสิ่งที่พนักงานประพฤติปฏิบัติให แกองคการหรือสิ่งที่องคการ
ไดรับจากพนักงานภายในชวงเวลาที่กําหนด จากนั้นปอนกลับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหพนักงานไดรับทราบวา 
ปฏิบัติงานไดผลดีมากนอยเพียงใด และแนะนําใหพนักงานรูถึงวิธีการที่พวกเขาจะตองปฺฏิบัติงานใหดี เพ่ือที่จะไดใชเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการการปฺฏิบัติงาน และงานที่ออกมาสามารถที่จะมาวินิจฉัยไดวาทัศนคติของพนักงานที่มี
ตอองคการไปในทิศทางใด ถาใชอยางมีประสิทธิภาพแลว การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะสามารถกระตุนการปฏิบัติงานได 
แตในทางตรงกันขาม ถาหากใชอยางไมเหมาะสม กระบวนการประเมินผลจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคการได  

 การประเมินผล และการปอนกลับขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถที่จะเกิดขึ้นไดอยางไมเปน
ทางการ เชน เมื่อหัวหนางานไดสังเกต และตําหนิติเตือน หรือชมเชย กับเหตุการณทั้งท่ีดีและไมดี ในขณะที่วิธีการที่เปนทางการ 
ก็คือมีการทบทวนการปฏิบัติงานประจําป ซึ่งทําใหหัวหนางานตองประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานดวยวิธีการประเมินผลที่
เปนทางการ ในองคการที่มีขนาดใหญ ไดใชการประเมินผลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในขณะที่องคการขนาด เล็ก ใช
แคเพียงการชี้แจงพูดคุยกับพนักงานอยางไมเปนทางการ 

 สรุปไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เปนการวัดเพ่ือใหทราบวาผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคน
นั้นเปนอยางไร แลวนําเอาผลที่วัดไดนั้นมาประเมินคาพรอมทั้งตีความหมาย เพ่ือใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว และจะไดปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น และผลการประเมินยังเปนเครื่องมือชวยในการ
พิจารณาหาความตองการในการฝก อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดวยอีกทางหน  

 

 ๒.๖.๖ การบริหารคาตอบแทน 

 การบริหารคาตอบแทนเปนการจัดหาขั้นตอนทีละขั้นตอนเพ่ือทําใหการออกแบบระบบสิ่งตอบแทนตางๆ เหลานั้น
สะทอนใหเห็นคุณคาของความตองการของงาน เชื่อมโยงถึงรายบุคคล ทีมงาน หนวยงาน และผลปฏิบัติงานขององคการ ๑๕ ซึ่ง
คาตอบแทนนั้นเปนสิ่งที่องคกรใหแกพนักงานผูปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมายตาม
ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับโดยรวมดังการจูงใจในการปฏิบัติ การเสริมขวัญกําลังใจ และการเสริมสรางฐานะความ
เปนอยูของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้นแบงออกเปน 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 กระสังข, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ, หนา ๑๗๔-๑๗๕. 



๑๘๕ 

 

 ๑. เงินเดือน/คาจาง (Salary wage) สิ่งตอบแทนที่เปนตัวเงิน อันเปนคาตอบแทนหลัก๑๗ เงินเดือนมักใชกับ
ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน วิชาชีพ คาจางใชกับผูปฏิบัติงานที่ใชแรงงานและใชความรูกึ่งวิชาชีพ สิ่งจูงใจ คือ คาตอบแทนที่เปนตัว
เงินหรือไมเปนตัวเงิน คือจายใหเปน พิเศษ เชน เบี้ยขยัน โบนัส จัดเที่ยว ซึ่งคนทั่วไปรูจักคําวา คาจาง(Wage) และเงินเดือน
(Salary) ซึ่งหมายถึง เงินที่จายใหกับลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน แตคําวา "คาจางและเงินเดือน" เปนคําที่มีความหมาย
แคบกวา จึงใหคําวาคาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายใหสําหรับทํางานและประโยชนหรือบริการที่องคกรจัด ใหแกบุคลากร 
คาตอบแทนเปนการจายใหทั้งในรูปแบบโดยตรงกับในรูปแบบออม รูปแบบโดยตรง คือ เงินเดือนและคาจาง รูปแบบโดยออม 
คือประโยชนที่ใหกับบุคลากร เชน การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล เงินบําเหน็จเมื่อออกจากงาน เปนตน 

 ๒. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการ คือ สิ่งที่จายใหนอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่งอาจเปนตัวเงินหรือไม
เปนตัวก็ได เชน สิทธิการลา คาเชาบาน รถรับสง เปนตน สวนประโยชนเกื้อกูล จะคลายกับสวัสดิการ แตที่แตกตาง คือ 
สวัสดิการที่องคการจัดใหเฉพาะบางตําแหนง เชน รถประจําตําแหนง คาเลี้ยงรับรอง การเปนสมาชิกสโมสร เปนตน  

 สรุปไดวา การบริหารคาตอบแทนเปนระบบการใหสิ่งตอบแทนตางๆ แกพนักงานผูปฏิบัติงาน เพ่ือตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน โดยรูปแบบของการใหทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน มี เงินเดือนหรือคาจาง อันเปนคาตอบแทนหลัก และสวัสดิการ
สิ่งที่จายใหนอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่งอาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวก็ได องคการตองใหคาตอบแทนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูปฏิบัติงานเพราะจะสงผลตอการปฏิบัติงานภายในองคการอีกสวนหนึ่งดวย 

 
๒.๗ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการเปนไปอยางรวดเร็วบนเกมการแขงขันทางธุรกิจการคา
อุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในองคกรที่ตองปรับตัว องคกรที่
จัดระบบการบริหารที่มีความคลองตัวเทานั้นที่จะยืนหยัดทานตอกระแสโลกาภิวัตนได องคกรใดบริหารงานแบบดั้งเดิม ไมยอม
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงตองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน บางองคกรอาจถึงกับตองปดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเชนนี้
ไดสรางแรงกดดันผลักดันใหพนักงานในองคกรโดยเฉพาะคน HR ตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพนักงานใหมีทักษะและ
ความสามารถที่รูเทาทันความเปนไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะความเปนไปของธุรกิจและกวาง
ออกไปกวานั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่ผลิตเพ่ือการสงออกตองรูระเบียบการคาและการเงินของโลก ๑๘ ไมวา
สภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ตาม แตถึงกระนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธขึ้นมา เพ่ือจะสูกับความไมหยุดนิ่งของ
กระแสโลกในยุคปจจุบัน ก็ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไมไดหยุดหยอน การพัฒนาในองคการนั้นตองอาศัยทรัพยากร
หลายประการ แตมีทรัพยากรชนิดหนึ่งที่จัดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเปนอยางมาก และขาดไมไดเลย นั่นก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย     ซึ่งการจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดนั้นตองอาศัยเครื่องมือในการจัดการ ปจจุบันเรียกวา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการในที่นี้ ไดแก การวางแผนงาน การสรรหาคนเขามาทํางาน การฝกอบรม  การพัฒนาคน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน ทุกองคการตางตองการคนที่ดีมีคุณภาพและทํางานเกงเขามาทํางานใน
องคการ ในสภาพที่มีการแขงขันกันอยางมากขององคการ การจะจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงบอยนั้นยังมีขอบกพรองหลายจุดหมายกันและยังขาดความสมบูรณแบบในหลายดาน อยางไรก็ดี สิ่งเหลานี้จําเปน
จะตองมีตัวชวยเขามาเสริมหรือเพ่ิมความมั่นใจในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย    จึงอยากจะเสนอ ศาสตรความรูทาง
พระพุทธศาสนาเขามาชวยการจัดการและพัฒนา เปนการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตรทางการ

                                         

๑๗อนันตชัย คงจันทร, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนภาพพิมพ,๒๕๕๗), 
หนา ๒๓๓. 

๑๘ประเวศน มหารัตนสกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย : มุงสูอนาคต, หนา ๒๖๘. 



๑๘๖ 

 
จัดการทรัพยากรมนุษยในยุคศวรรตที่ ๒๑ ถือวาเปนเรื่องที่แปลกใหมของวงการวิชาการสมัยใหมและจัดวามีความสําคัญและมี
ผลในเชิงบวกมากกวาเชิงลบแนนอน  

พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิด
คุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับ
มนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทํา หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้ ใหเกิดการพัฒนาในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูที่ถายถอดคุณสมบัติที่ตนทําใหมีขึ้นไปสูภายนอก ซึ่งเปน
การพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของมนุษยดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีตอมนุษยในแงบทบาทที่ควรพิจารณาตอไป หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซึ่งมี
ความจําเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เมาในความมั่ง
มี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความ
เกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนกฎธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตที่ดีแลว ยอมดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเอง๑๙หลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จึงพอสรุปไดดังนี้๒๐   

 

สิกขา ๓  
เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ หรือเปนบุคคลผูที่มีจิตใจสูง ทั้ง ๓ ประการ คือ๒๑  
๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวมเอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเปนเครื่องมือที่ใช 
หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกวาวินัย เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมที่
อยูรวมกัน ศีล หรือ วินัย จะชวยจัดใหเกิดความเปนระเบียบ ในความเปนอยู และเอ้ือโอกาส ใหเกิดการพัฒนา จนสามารถทําให
มนุษยมีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอยางของศีลที่กําหนดไวดีแลว ฉะนั้น การจะฝกใหเกิดความเคยชินในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จะตองมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อยางเชน ศีล หรือ วินัย เปนตน ใหเปนอุปกรณในการฝกฝน เบื้องตน  

๒) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอาองคมรรค คือ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดานจิตใจ หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ คือ ใน
ดานคณุธรรม เชน ความมีเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ 
ความแนวแนมั่นคง มีสติ สมาธิ และในดานทําใหเกิดความสุข เชน ความผองใสเบิกบาน ความรูสึกอ่ิมใจ หรือ กลาวโดย สรุปวา 
การพัฒนาสุขภาพจิตใหมีความม่ันคง ในการดํารงอยูของชีวิตใหมีความสุข 

๓) อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงจนถึงขั้นสุดทาย มี
จิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวมเอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือ
พัฒนาในดานความรู ความจริง โดยเริ่มตั้งแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหยั่งรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ดวยความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของโลก และชีวิต จนทําใหจิตใจ เปนอิสระ ขาม
พนความ ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ 

 

 

สังคหวัตถุ ๔  

                                         

๑๙อนุวัต กระสังข, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ, หนา ๒๓๔. 
๒๐อางแลว, หนา ๒๕๕. 
๒๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑. 



๑๘๗ 

 
หลักสังคหวัตถุ ๔ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดดังนี้ ๒๒  
๑) ทาน การให เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึงความรูและแนะนําสั่งสอน ทาน

ในสังคหวัตถุนี้ มุงเพ่ือใหสังเคราะหผูรับ มีความมุงหมายอยูที่ผูรับเปนสําคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะหกันดวยปจจัย ๔ คือ 
เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ฉะนั้น การใหทานจึงควรใหดวยความเมตตาเปนที่ตั้ง เพ่ือแสดงน้ําใจไมตรี 
สรางเสริมมิตรภาพ ใหดวยกรุณา ตองการชวงปลดเปลื้องความทุกข ความเดือดรอนแกกัน ใหดวยมุทิตาสงเสริมสนับสนุนใหแก
ผูทําความดี มีความเจริญกาวหนา เพราะฉะนั้น การใหดวยวัตถุสิ่งของจึงมุงประโยชนแกผูรับ 

๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนที่รัก กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานฉันท สามัคคี ใหเกิ ดไมตรีและ
ความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสราง
ความรู ความเขาใจอันดี คนที่พูดดี จะชวยใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสัมพันธอันดีตอกันของมนุษย เมื่อมีการพูดคุยกันอยาง
เปนมิตก็เกิดสัมพันธไมตรีอยางดีของมนุษย  

๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริม
ในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนเหลือดวยแรงกาย และขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ บําเพ็ญประโยชน รวมทั้ง
ชวยเหลือแกไข สามารถรักษาความสามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไวได ความเปนผูมีในเอ้ือเฟอเอาธุระของ
คนอ่ืนหรือสังคมดวยแรงกาย ดวยปญญาหรือดวยทรัพย จนเต็มความสามารถที่จะชวยได เปนเหตุใหรัก นับถือกันอยางมั่นคง 
ชวยใหการพัฒนาที่มั่วคงและเข็มแข็งตอไป 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข
โดยรวมรับรูแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมเนียมในแตละกรณี 
การวางตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอตอมนุษยดวยกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน ดวยการรวมสุขรวมทุกขไมถือ
ตัวมีความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษยไวไดเปนอยางดี เพราะมนุษยทั้งหลาย รัก
นับถือความวางตนสม่ําเสมอไมถือตัว เปนธรรมประจําโลกที่มนุษยทั้งหลายยอมไมเสมอกัน ดวยทรัพย ยศศักดิ์ บริวาร 
ศิลปวิทยา และปญญา ที่ยิ่งหยอนกันกวากัน หากเราเคารพในความเปนมนุษย ในคุณคาของความเปนมนุษยอยางมีศักดิ์ศรี
เสมอกันในฐานะมนุษยเหมือนกันกับเรา 
 

พรหมวิหารธรรม ๔  

เปนหลักธรรมประจําใจที่ประเสริฐ ที่จะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยกรมนุษยทางด านจิตใจไดเปนอยางดี 
ประกอบดวย๒๓  

๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย  โดยปรารถนาแผเมตตาจิตให
ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 

๒) กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผู อ่ืนใหพนจากทุกข ปญหาหรืออุปสรรคทั้งหลายบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง สิ่งสําคัญอยากรุณาจนเกินประมาณ ตองรูจักปฏิบัติตนให
เหมาะสมในการทํางานสงเคราะห ควรประกอบดวยอุเบกขากํากับ  

๓) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเมื่อเห็นบุคคลอื่นไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจ
ไปดวย เมื่อเห็นเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามในตําแหนงหนาที่การงานยิ่งขึ้นไป 

                                         

๒๒อนุวัต กระสังข, ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ, หนา ๒๕๖. 
๒๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒,  (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๔. 



๑๘๘ 

 

๔) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ตองรักษาความยุติธรรมถูกตอง สมควรแกเหตุที่ตนไดกระทําไว และปฏิบัติตามความ
เที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพ่ีนอง 

หลักพรหมวิหารธรรมนี้ จะตองใชใหถูกตองตามความหมายขององคธรรมแตละขอ จึงจะไมเกิดความเสียหาย เปน
อคติ อันจะมีผลรายตอสังคมและทรัพยากรมนุษยได จึงควรนําหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติใหถูกตอง และเหมาะสม ถึงจะเรียกไดวา มี
รางกายเปนมนุษย แตจิตใจเปนพรหม 

 

สัปปุริสธรรม ๗  
เปนอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษยปฏิบัติตามแลวสามารถทําใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจกลาวไดวา หลักธรรมที่เปน

หลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษยใหอยางยิ่งประการหนึ่งซึ่งประกอบดวย๒๔  
๑) ธัมมัญุตา รูจักหลักการ รูเหตุผล รูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติ

ปฏิบัติ คือ รูวาตําแหนง หนาที่การงาน ฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบตลอดถึงผลสําเร็จขั้นสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเปน
จริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  

๒) อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคที่ตนกระทํา รูวาหลักการ
นั้นมุงหมายอะไร การดําเนินชีวิตอยางนั้นๆ เพ่ือประโยชนอะไร เปนผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงขั้นสูงสุดที่เปนประโยชนที่เปนแก
สาระแหงชีวิต 

๓) อัตตัญุตา รูจักตนตามเปนจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู กําลังความสามารถ คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติ
ชอบไดอยางเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตามจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๔) มัตตัญุตา การรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสิน คือ รูจักพอดี พอเหมาะรูจักคิด พูด กระทํา กิจ
ตางๆ แตพอดี แมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน 

๕) กาลัญุตา รูกาลเวลาอันสมควร รูเวลาไหน ควรทําอะไร ที่ไหน ใชเวลาแตพอดีในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย หรือประกอบกิจการหนาที่การงานตางๆ  

๖) ปริสัญุตา การรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถิ่น ควรมีกิริยาวาจาอยางไร           มีระเบียบวัฒนธรรม
ประเพณีอยางไร ควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมนั้นๆ  

๗) ปุคคัญุตา การรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

จากหลักธรรมตางๆ ที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา ดังที่ไดกลาวมาซึ่งประกอบไปดวย 
สิกขา ๓ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ นั้น สามารถเลือกนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไดทั้งสิ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองคการได จึงสมควรอยางยิ่งที่จะใชหลักธรรมที่ได กลาว
มาแลวขางตน เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ อันจะทําใหตนเองและผูอ่ืน ตลอดถึงองคการเกิดความสุขและ
ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  
 

๓. สรุป 

จากที่ไดมีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ในสวนที่เปนเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษยทั่วไป และ
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ไปแลวนั้นทําใหไดเห็นขอมูลที่ชัดเจนขึ้นกวาเดิมวา การที่องคการใดองคการหนึ่งจะกระทํา
ภารกิจใหไดบรรลุตามเปาหมายพรอมกับใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีไดนั้น จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงจัดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอหนวยงาน เพราะวาตัวมนุษย
นั้นเปนผูจัดหาและเปนผูใชงานทรัพยากรสวนอ่ืนๆ หากวาหนวยงานใดมีการเริ่มตนดวยการสรรหาและไดบุคลกรที่ดีตั้งแตตน

                                         

๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 



๑๘๙ 

 

แลวละก็ ปจจัยที่มีผลกระทบที่ดีในสวนอ่ืนๆ ก็จะตามมา การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องดวยตัว
บุคคลโดยตรง เพราะคนถือเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดในองคการเพ่ือใหคนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ตามเปาประสงคขององคการ ควบคูไปกับการรักษาและพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํา งานหลักของตนเอง ไดแก การ
วางแผนงาน การสรรหาคนเขามาทํางาน การฝกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
คาตอบแทน ภารงานเหลานี้คือหนาที่หลักของระดับผูบริหารองคการจะตองรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย เพ่ือให
การดําเนินงานในองคการผานไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพที่สมบูรณแบบ ผูบริหารควรตองคํานึงถึงคนเปนศูนยกลาง กลาวคือ
เคารพตอความเปนเพ่ือมนุษยดวยกันและมีเมตตาตอผูใตบังคับบัญชา ควบคูไปกับการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู พรอมกับจัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการปฏิบัติงาน ถาจะใหงานขององคสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและไดผลดี
ยิ่งขึ้นไปกวาเดิม ผูบริหารควรใสใจในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดวย
การนอมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไมว าจะเปน สิกขา ๓ สังคหวัตถุ ๔ 
พรหมวิหารธรรม ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ ทานผูบริหารสามารถเลือกใชไดทั้ง ซึ่งหลักธรรมเหลานี้จัดวาเปนธรรมที่สําคัญตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเสริฐได พรอมกับการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

 

เอกสารอางอิง 
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มรดกธรรม มรดกโลก: ขอวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆ 

 

พันตํารวจโท ณรงคธรรม บัวทอง 
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

วิทยาลัยสงฆราชบุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

บทคัดยอ 

ปจจุบันมีปญหาทางสังคมของพระสงฆมีหลายดาน ปญหาดานหนึ่งในองคกรของพระสงฆก็คือเรื่องเกี่ยวกับทรัพยมรดก
ของพระสงฆ แตก็มีพระสงฆที่ไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคมเปนอยางมากก็คือกรณีของทานพระอาจารยสิริปนโน ที่ทาน
ไดสละทรัพยมรดกจํานวนมหาศาลในทางโลกที่บิดามารดาสรางไวให แลวหันมารับมรดกทางธรรมคือมุงมั่นปฏิบัติธรรมตามคํา
สอนของพระพุทธองค เพ่ือแสวงหาความสุขจากอริยทรัพย คือทรัพยภายใน 

ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีพระสงฆในพระพุทธศาสนาอีกจํานวนไมนอยที่ถือครองทรัพยสินทั้งในรูปตัวเงิน เงินฝากในบัญชี
ธนาคาร รถยนตหรือแมแตที่ดินและสิ่งปลูกสราง หลายกรณีที่ปญหาเกี่ยวกับทรัพยสินที่เปนมรดก ไดเกิดมีกรณีพิพาทระหวาง
ทายาทผูเปนคฤหัสถกับทายาทที่เปนพระภิกษุสงฆ และลุกลามไปถึงกรณีพิพาทระหวางทายาทของเจามรดกกับวัดที่เปน
ภูมิลําเนาของพระภิกษุที่มรณภาพ  จนตองอาศัยพ่ึงศาลยุติธรรมแตชั้นตนจนถึงศาลชั้นสูงสุดคือศาลฎีกา และปญหาเหลานี้
แทนที่จะลดนอยลงตามกาลแหงการพัฒนาบุคคลตามแนวพระพุทธศาสนา แตหาไดเปนเชนนั้นไม ทางตรงขามกลับมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากจํานวนตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกที่เคยมีมากอนใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทย จนถึงยุคปจจุบันก็ยังมีคําพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องมรดกของพระสงฆอยู ทั้งนี้ เพราะแตละฝาย
มัวแตมุงเนนที่ทรัพยภายนอกนั่นเอง 

คําสําคัญ : มรดกธรรม, มรดกโลก, ขอวินิจฉัยทางกฎหมาย 
 

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  



๑๙๒ 

 
 

บทนํา 

เหตุที่ผูเขียนไดนําเรื่องนี้มาเสนอ เนื่องจากผูเขียนไดพบหัวขอขาวในสังคมโลกออนไลนเกี่ยวกับพระภิกษุสองรูป คือ 
หัวขอขาวแรก “สนั่นโลก !! พระอาจารยสิริปนโน ลูกเศรษฐีมาเลย ทิ้งมรดก 2 แสนลาน”๑ 

หัวขาวท่ีสองคือ ขาวจากไทยรัฐออนไลนความวา “ทรัพยสินของพระไกรสร ตองให? คณะสงฆจัดการ”๒ 

ในหัวขอขาวแรกเปนเรื่องที่นาเคารพยกยองทําใหผูเขียนรูสึกปลื้มปติ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของทา น 
และผูเขียนเชื่อเปนอยายิ่งวาพระอาจารยสิริปนโน จะเปนกําลังสําคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป แตก็รูสึก
เศราสะเทือนใจในหัวขอขาวที่สอง ซึ่งพวกเราชาวพุทธคงตองชวยกันปรับแกตอไป 

ในการเขียนบทความครั้งนี้ผูเขียนมีความประสงคที่อยากจะย้ําใหทุกองคกรในหมูสงฆไดมีการพัฒนาการปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธองคใหไปในทิศทางที่ควรจะเปนคือทางไปสูการพนทุกข ละเลิกในสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการประพฤติ
พรหมจรรยและอยากจะใหผูอานไดทราบถึงขอวินิจฉัยทางกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพยมรดกของพระสงฆ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีในบทความนี้ จึงขอจํากัดความหมายของถอยคําที่เกี่ยวของดังนี้ 
คําวา “ทรัพย”หมายถึง เงินตรา สมบัติพัสถาน วัตถุมีรูปราง สวนคําวา “ทรัพยสิน”หมายถึง วัตถุท้ังที่มีรูปรางและไม

มีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได เชน บาน ที่ดิน เปนวัตถุมีรูปราง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเปนวัตถุไมมีรูปราง๓ 
คําวา “มรดก”หมายถึง ทรัพยสมบัติของผูตาย; (กฎ) ทรัพยสินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดตางๆ ของ

ผูตาย เวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท เรียกสวนรวมของทรัพยสิน สิทธิ หน าที่ และ
ความรับผิดชอบของผูตายวากองมรดก๔ 

คําวา “กองมรดก” หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ไมวาจะเปนที่ดิน บาน เสื้อผา หรือแมแตของใชสวนตัว แมแต
ทองที่ครอบฟนไว ก็เปนทรัพยสินอยางหนึ่งของผูตาย ซึ่งเมื่อบุคคลใดตายแลวยอมอยูในความหมายของกองมรดกดวย๕ 

คําวา “มรดกธรรม”โดยนัยนี้ หมายถึง ความเชื่อมั่น ศรัทธาในหลักธรรมคําสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แลว
มุงมั่นปฏิบัติตามคําสอนนั้น เพ่ือนําชีวิตไปสูอริยทรัพย ซึ่งเปนทรัพยอันประเสริฐเปนของติดตัว อยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพย
ภายนอก เพราะไมมีผูใดแยงชิง ไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทําใจใหไมอางวาง ยากจน และอาจเปนทุนสรางทรัพย
ภายนอกไดดวย๖ 

คําวา “มรดกโลก”โดยนัยนี้ มิใชหมายถึงสถานที่ซึ่งสถาบันยูเนสโกยกยองวาเปนมรดกโลกอยางที่ทราบกันทั่วไป แต
หมายถึง ทรัพยสินที่เปนมรดกในทางโลกของปจเจกบุคคลทั่วไป ซึ่งแตละคนมุงหมายที่จะแสวงหา และสะสมมันไวดวยความ
โลภ คือ ทรัพยภายนอก อันไดแก ทรัพยสิน เงิน ทอง เปนตน ซึ่งไมมีความมั่นคง ไมมีความปลอดภัยอาจจะถูกแยงชิง หรือ
อาจจะเสื่อมสูญวันใดวันหนึ่งก็ได ไมไดเปนที่พ่ึงสําหรับผูที่เปนเจาของทรัพยอยางแทจริง บางครั้งบางคราวยังอาจจะเปนเหตุนํา
อันตรายมาใหแกผูที่เปนเจาของเสียอีก๗ 

                                         

๑LadySunshine, สนัน่โลก!! พระอาจารยสิริปนโน ลูกเศรษฐีมาเลย ทิ้งมรดก ๒ แสนลาน บวชไมสกึ
,http://www.winnews.tv/news/๕๓๓๓, เวลา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ - ๑๖.๑๗ น., แกไขเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙ - ๑๓.๔๔ น. 

๒ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=๑๖๕๖. 
๓ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมอเิล็กทรอนิกส ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พ.ศ.๒๕๔๒,http://msk-school.net/TRIED

๒๕๔๒/keywords.html. 
๔ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส,ฉบับเดียวกัน. 
๕มีชัย ฤชุพันธุ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมรดก,มุมมองของมีชัย  (www.meechaithailand.com). 
๖พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๓๘), หนา ๓๘๖. 
๗ http://www.dhammahome.com/webboard/topic/๑๘๖๐๗. 
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จากขอขาวทั้งสอง หากจะพิจารณาตามหลักการแหงพุทธศาสนาที่วา การบวชไมวาจะเปนสมัยพุทธกาลหรือสมัย

ปจจุบันลวนมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการละความสุขทางโลกและเพ่ือออกบําเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงความหลุดพนอันเปนจุดหมาย
ปลายทางของพระพุทธศาสนา พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีสมบัติเพียงไตรจีวรกับสิ่งของจําเปนไมมากนัก ไมสามารถสะสม
ทรัพยสินเงินทองไดเนื่องจากขอจํากัดทางดานพระวินัย ซึ่งการสะสมทรัพยสินเงินทองนั้นยอมเปนการขัดกับวิถีชีวิตของนักบวช
ที่มุงจะประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพน๘เชน 

กรณีหัวขอขาวแรก พระอาจารยสิริปนโน 

 พระอาจารยสิริปนโน (AjahnSiripanno) ชื่อเดิม VenSiripanyoลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที อนันดากรีชมัน 
เศรษฐีอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 89 ของโลก จบจากอังกฤษ พูดได 8 ภาษา บวชมาแลว 18 ปปฏิเสธการรับมรดก 
9,500 ลานเหรียญสหรัฐหรือ 285,000 ลานบาท อยากสนทนาธรรมกับทานเชิญที่วัดหนองปาพง อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี สาธุครับ๙ 

กรณีที่ทานพระอาจารยสิริปนโน ไดมีการสละทรัพยสินที่บิดามารดาไดสรางไวให แลวหันมาประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีพระพุทธองคไดกําหนดไว เพ่ือมุงไปหาความสุขจากอริยทรัพย หรือทรัพยภายใน อันเปนที่เขาใจโดยทั่วกันอยูแลวนั้น
นาจะเรียกไดวาทานเปนผูรับมรดกทางธรรมโดยแท 

แตเนื่องจากในปจจุบันพระสงฆมีทรัพยสินเงินทองเปนสมบัติสวนตัวกันมากจนเปนที่รับรูกันอยูในสั งคมไทยจึงไดเกิด
ปญหาตามมาในหลายดาน เชน 

กรณีหัวขาวท่ีสอง “ทรัพยสินของพระไกรสร ตองให?คณะสงฆจัดการ”ในเนื้อขาวมีความวา 
คดีพระไกรสร มนุญโญ อายุ 51 ป พระนักพัฒนาและนักเทศนชื่อดัง เจาสํานักสงฆธรรมสถานสุทธิวงศอุดมสุข ตั้งอยู

บานทุงลุง หมู 2 ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา มรณภาพอยางมีปริศนาภายในสํานักสงฆ ตํารวจยังไมสามารถสรุปคดีไดวาพระ
ไกรสรมรณภาพเนื่องจากฆาตัวตายหรือถูกฆาตกรรม ทําใหประชาชนชาวภาคใตพากันวิพากษวิจารณและเฝาติดตามเรื่องนี้ 
โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องทรัพยสินของพระไกรสรที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งลูกศิษยในตางประเทศ ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ที่เดินทางมาถวายตัวเปนศิษย ไดรวมบริจาคเพ่ือใหพระไกรสรกอตั้งมูลนิธิเพ่ือสงฆอาพาธและเพ่ือสา
ธารณกุศล มอบหมายใหลูกศิษยที่ไววางใจเปนผูดําเนินการประสานงาน แตหลังการมรณภาพเกิดความไมชอบมาพากล เมื่อ
ตํารวจนําทรัพยสินบางสวนมาแบงใหญาติและบุคคลอ่ืน มีการไปเปดกุฏิยามวิกาล เงินของกลางในคดีบางสวนหายไป กระทั่ง
กลุมลูกศิษยชาวตางประเทศเขารองเรียนตอสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสิงคโปร และเดินทางเขามารองเรียนตอ
ผูเกี่ยวของในประเทศไทย๑๐สําหรับในเรื่องทรัพยสินของพระไกรสรนั้นถือไดวาเปนทรัพยมรดกทางโลกปจจุบันยังไมทราบวาผล
การดําเนินคดีเปนอยางไร 

อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับทรัพยสินของพระภิกษุนั้นไดมีหลักกฎหมายกําหนดไวเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งผูเขียน
ขอนําเสนอดังตอไปนี้ 

 

พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยมรดกของพระภิกษุ 

                                         

๘ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, รายงานวิจัยเร่ืองพระสงฆกับทรัพยสินสวนตัว, (โครงการวิจัยพุทธศาสนศึกษา ของศูนยพุทธศาสนศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๑. 

๙นายโล คนมักเลาะ, อาจารยสิริปนโน ลูกชายมหาเศรษฐีที่บวชไมยอมสึก เพราะเหตุนี้! , ๒๗ พ.ย. ๑๕ แท็ก: วัดหนองปาพง, 
http://talk.mthai.com/topic/๔๓๑๑๑๐ 

๑๐ http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=๑๖๕๖. 



๑๙๔ 

 
กฎหมายลักษณะมรดกมีจารีตประเพณีใชบังคับมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีโดยพิจารณาไดจากหลักศิลา

จารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๑ ที่จารึกเกี่ยวกับการตกทอดทรัพยมรดก กฎหมายฉบับแรกที่ปรากฏเปนหลักฐานอยูใน
ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง (พ.ศ. ๑๘๒๘-๑๘๓๕) เรียกกันวา กฎหมายสี่บท ไดแก 

๑. บทเรื่องมรดก 

๒. บทเรื่องที่ดิน  
๓. บทวิธีพิจารณาความ 

๔. บทลักษณะฎีกา 
ในเรื่องเกี่ยวกับมรดกในศิลาจารึกมีขอความวา “ไพรฟาหนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมหายตายกวาเหยาเรือนพอเชื้อ 

เสื้อคํามัน ชางขอลูก เมียเยียวขาว ไพรฟาขาไทย ปาหมากปาพลูพอเชื้อมันไวแกลูกมันสิ้น” 

หมายความวา เมื่อบุคคลใดตายทรัพยมรดกทั้งหมดไมวาจะเปนบานเรือน เสื้อผาเครื่องนุงหม ขาทาสบริวาร รวมทั้ง
ที่ดินที่ครอบครองทําประโยชนปลูกหมาก ปลูกพลู ตกทอดไปยังบุตรทั้งสิ้น ญาติอ่ืนไมไดรับสวนแบงมรดกเลย 

ในดินแดนลานนา สมัยของพระเจาเม็งรายมหาราชกษัตริยผูปกครองนครเชียงใหม กฎหมายมังรายศาสตร ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับทรัพยสมบัติของพระภิกษุ ไวดังนี้  

  “พระภิกษุไปตายในเฮือน ขาวของยังอยูวัดก็ดี ภิกษุไปตายที่วัดขาวของยังอยูที่บานก็ดี คันบสั่งผูใดผูหนึ่งไว ขาวของ
นั้นเปนของสงฆเสี้ยงแล ผิวาพระภิกษุหากปนผูใดวาของอันนั้นกูปนมึงบัดนี้แล ของอันนั้นบเปนของสงฆ พระภิกษุสั่งเปนกําดวย
อาลัยวา คันกูตาย ของอันนี้มึงเอาเต็อะ คันกูบตายบอหื้อเนอ แลวตายไปดั่งอ้ัน กิริยาอันพระภิกษุสั่งครัวไวสันนี้ ของยังเปนของ
สงฆ ผูที่พระภิกษุสั่งไวหื้อนั้นจักเอาบไดแล” 

อธิบายความตามกฎหมายมังรายศาสตรไดวา ทรัพยสินของพระภิกษุรูปมรณภาพตกเปนของสงฆ แตหากพระภิกษุได
ยกทรัพยสินอันใดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอนยังมีชีวิตอยู ทรัพยสินนั้นเปนของผูที่พระภิกษุนั้นยกให ไมตกเปนของสงฆ แตกรณี
ที่พระภิกษุมีคําสั่งเผื่อตาย ยกทรัพยสินใหบุคคลใด แมภายหลังพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพทรัพยสินนั้นยังตกเปนของสงฆอยู ไม
ตกเปนของผูที่พระภิกษุยกให โดยคําสั่งเผื่อตายนั้น๑๒ 

ครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายซึ่งถือเปนแมบทอันสําคัญของกรุงศรีอยุธยาก็คือ คัมภีรพระธรรมศาสตร อันมี
ที่มาจากประเทศอินเดีย๑๓  ซึ่งหลักฐานที่ไดพบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 43 ป พ.ศ. 1903 บัญญัติวา “หัวปาและที่มีเจาของสืบสรางและผูนั้นตายไดแกลูกหลาน” ถอยคํา
สําคัญในประโยคนี้เปนการกลาวถึงเรื่องมรดกตกทอดที่เปนที่ดิน๑๔ 

สมัยกรุงธนบุรี เนื่องจากเปนระยะเวลาที่ตองกอบานสรางเมืองประกอบกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดมีพระราช
หฤทัยในการคิดปองกันบานเมืองเพ่ือมิใหขาศึกมารุกราน และเนนการรวบรวมกลุมคนไทยที่ตองอยูกันอยางกระจัดกระจาย 
และพระองคมีจิตคิดฝกใฝในเรื่องธรรมมะในชวงระยะเวลาสุดทายของพระชนมชีพ กฎหมายของกรุงธนบุรีจึงอางอิงมาจากกรุง
ศรีอยุธยาเสียเปนสวนใหญ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดตั้งคณะกรรมการชําระกฎหมายขึ้น
โดยรวบรวมประมวลกฎหมายในสมัยอยุธยาเทาที่ยังคงเหลืออยู จัดใหเปนหมวดหมูเฉพาะกฎหมายเรื่องเดียวกันไวในแตละ
                                         

๑๑สุภาพ สารีพิมพ, คําบรรยายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก,พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๓), หนา ๑. 

๑๒คนอง วังฝายแกว, สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินของพระภิกษุ,อางความเห็นของทองสุก ปงเมือง, อดีตผูพิพากษาศาลอุธรณ ฯ 
https://www.gotoknow.org/posts/๔๔๒๘๖๒. 

๑๓แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๘๔. 
๑๔หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, คําบรรยายประวัติศาสตรกฎหมาย,พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 

๒๕๑๗), หนา ๔๐. 



๑๙๕ 

 
ลักษณะ รวม 29 ลักษณะดวยกัน เมื่อชําระเสร็จเรียบรอยแลว โปรดใหอาลักษณคัดลอกไว ๓ ฉบับ ประทับตราพระราชสีหอัน
เปนตราประจําของสมุหนายก ตราคชสีหอันเปนตราประจําของสมุหกลาโหม และตราบัวแกวอันเปนตราประจําของกรมพระยา
คลังไวทุกฉบับ จึงเรียกกฎหมายฉบับนี้วา “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งจะประกอบดวยกฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะ
มฤดกและกฎพระสงฆ กฎหมายลักษณะมรดกที่บัญญัติเกี่ยวกับการตกทอดทรัพยสินของพระภิกษุนั้นไดบัญญัติไวในบทที่ 36 
บัญญัติไววา 

“ภิกษุจุติจากอาตมภาพแลคหัถจะปนเอาทรัพยมรดกนั้นมิได เหตุวาเขาเจตนาทําบุญใหแกเจาภิกษุเปนของอยูใน
อารามทานแลว ถาเจาภิกษุอุทิศไวใหทานแกคหัถๆ จึ่งรับทานทานได  

อนึ่งถาคหัถมรณภาพ บิดา มารดาญาติพ่ีนองลูกหลานเปนเจาภิกษุอยูในสิกฃาบทแลว จะปนเอาทรัพยมรดกคหัถนั้น
มิได เหตุวาเปนบุตรพระเจาแลว ถาคหัถผูมรณภาพนั้นอุทิศไว ถวาย สวิญาณกะทรัพยแลอะวิญาณกะทรัพยแกเจาภิกษุผูเปน
ญาติพ่ีนอง ลูกหลาน จึ่งรับเอาทรัพยทังนั้นเปนของเจาภิกษุได ถาเจาภิกษุจุติจากอาตมภาพ ทรัพยนั้นคงเปนของในอาราม ผูใด
วาจะกลาวเอา ทานวาหามิไดเลย”๑๕ 

คําวา “จุติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายวา หมายถึง เคลื่อน เปลี่ยนสภาพจาก
กําเนิดหนึ่งไปเปนอีกกําเนิดหนึ่ง (มักใชกับเทวดา) 

อวิญญาณกะทรัพยหมายถึง ทรัพยซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต ไดแก ที่ดิน บานเรือน ไรนาเปนตน สวิญญาณกะทรัพยหมายถึง 
ทรัพยซึ่งเปนสิ่งมีชีวิต ไดแก ขาทาส ชาง มา โค กระบือ เปนตน๑๖ 

อธิบายความไดวา ทรัพยสินที่ไดมาระหวางอุปสมบทไมวาจะไดมาโดยมีผูทําบุญถวาย หรือไดมาโดยทางใดก็ตาม และ
จะไดนําเขามาปกครองอยูในอารามหรือไมก็ตาม ยอมตกเปนสมบัติของวัดเสมอไป เวนแตพระภิกษุนั้นจะไดอุทิศไวใหเปนทาน
แกผูใดจึงจะตกเปนของผูนั้นโดยไมเปนสมบัติของวัด๑๗ 

นอกจากนี้กฎหมายลักษณะมรดก ยังไดวางหลักเกี่ยวกับทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาระหวางอุปสมบทซึ่งไวในบทที่ 
๓๗ วา “อนึ่ง ผูมรณภาพนั้น เอาสะวิญาณกะทรัพแลอะวิญาณกะทรัพไปฝากไวยังอารามก็ดี แลสั่งไวใหทําบูญใหทานก็ดี แลจํา
เภาะใหแกเจาภิกษุองคใดก็ดี ผูใดจะเอาออกจากอารามนั้นมิได ทานวาผูนั้นมิพนจัตุราบาย” 

หมายถึงพระภิกษุมรณภาพลงใหทรัพยตกไดแกวัดที่พระภิกษุนั้นมรณภาพ เวนแตพระภิกษุจะยกใหแกผูหนึ่งผูใด ทั้งนี้
เฉพาะทรัพยที่พระภิกษุไดมาในระหวางที่อยูในสมณเพศ ในทํานองเดียวกันพระภิกษุจะรับทรัพยมรดกของญาติพ่ีนองไมได เวน
แตเขาอุทิศให 

การที่กฎหมายไมใหคฤหัสถไดรับมรดกของพระภิกษุ เพราะเห็นวาทรัพยสินที่เปนของพระภิกษุนั้น ผูถวายสิ่งของแก
พระภิกษุมีเจตนาทําบุญใหแกพระภิกษุและเปนของอยูในอารามอยูแลว 

สวนการที่พระภิกษุไมอาจรับมรดกของคฤหัสถนั้นกฎหมายใหเหตุผลวา “เหตุวาเปนบุตรพระเจาแลว” สําหรับสามเณร
นั้นมีสิทธิรับมรดกเหมือนคฤหัสถและใหไดรับสวนแบงทรัพยมรดกของบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ตามกฎหมาย๑๘ 

กฎหมายตราสามดวงนี้ ไดใชสําหรับการปกครองบานเมืองจนถึงกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงจัดวางระบบศาลขึ้นมาใหม และไดใหผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายทั้งจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ญี่ปุน ลังกา และพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ก็ไดรวมกันแกไข
ชําระกฎหมายตราสามดวงเดิมขึ้นใหม และจัดพิมพลงในหนังสือเปนรูปเลม ขึ้นในชื่อของ “กฎหมายราชบุรี” ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ 
                                         

๑๕ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กฎหมายตราสามดวง, www.thailaws.com. 
๑๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพง ๓ : ครอบครัวมรดก , (นนทบุรี  : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา ๕๙-๖๐. 
๑๗โชค จารุจินดา, คําบรรยายกฎหมายลักษณะมรดกมหาวิทยาลัยรามคําแหง, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๕๑. 
๑๘รศ.กําธร กําประเสริฐ, คําบรรยายวิชาประวัติศาสตรกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักมหาวิทยาลัยรามคําแหง , ๒๕๓๐),หนา 

๕๙. 



๑๙๖ 

 
และกฎหมายที่สําคัญหลายๆ ฉบับ จนพระบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ ไดรับพระราช
ทินนามวาเปนพระบิดาแหงกฎหมายไทย  

ตอมาก็ไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดก โดยอาศัยจารีตประเพณีกฎหมายเดิมของไทยในอดีต ซึ่งในป  
พ.ศ. 2477 ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 6แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 
โดยใหเพ่ิมบทบัญญัติ บรรพ 6 ตั้งแตมาตรา 1599 ถึง มาตรา 1755 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2478 เปนตน
ไป จนถึงในปจจุบัน และในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่บัญญัติไวเปนหลักทั่วไปมีดังนี้  

มาตรา 1599 บัญญัติวา เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท  
ทายาทอาจเสียสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 1602บัญญัติวา เมื่อบุคคลใดตองถือวาถึงแกความตายตามในมาตรา 62แหงประมวลกฎหมายนี้ มรดกของ
บุคคลนั้นตกทอดแกทายาท ฯลฯ 

มาตรา ๑๖๐๓ บัญญัติวา กองมรดกยอมตกแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 

ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมายเรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 

ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 

จากบทบญัญัติในมาตรา ๑๕๙๙, มาตรา ๑๖๐๒ และมาตรา ๑๖๐๓ มีขอพิจารณาดังนี้ 
ใครบางมีสิทธิไดรับมรดก๑๙ 

คนที่จะมีสิทธิไดรับมรดกแยกออกเปน ๒ ประเภท คือ “ทายาทโดยธรรม” อันไดแกทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย 
ประเภทหนึ่ง และ “ผูรับพินัยกรรม” ซึ่งไดแกทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม อีกประเภทหนึ่ง 

ถาผูตายทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหใคร ผูรับพินัยกรรมยอมไดรับมรดกตามนั้น และถาทําพินัยกรรมยกมรดกใหใคร
หมดแลว ทายาทโดยธรรมก็จะไมไดรับมรดกเลย กลาวโดยสรุปก็คือ ทายาทโดยธรรมจะไดรับมรดกก็ตอเมื่อไมมีพินัยกรรมระบุ
ไวเปนอยางอ่ืน หรือถงึมีพินัยกรรมกําหนดไวแลวแตยังมีทรัพยสินหลงเหลืออยู ทรัพยสินที่หลงเหลืออยูจึงจะตกไปถึงทายาทโดย
ธรรม 

ทายาทโดยธรรมนั้น กฎหมายแบงออกเปน ๖ ลําดับ มีสิทธิรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ 
(๑) ผูสืบสันดาน อันไดแก ลูก หลาน เหลน ลื้อ และตอๆ ไปจนสุดสาย 

(๒) บิดามารดา 
(๓) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

(๔) พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 

(๕) ปู ยา ตา ยาย 

(๖) ลุง ปา นา อา 
พินัยกรรมคืออะไร?๒๐ 

พินัยกรรม คือ หนังสือที่เจาของมรดกไดทําขึ้นไว เพ่ือแสดงเจตนาวาเมื่อตนตายไปแลวตองการใหทรัพยสินตางๆ ตก
เปนของใคร หรือตั้งใหใครเปนผูจัดการมรดก โดยพินัยกรรมจะมีผลก็ตอเมื่อเจาของมรดกไดตายไปแลว ทั้งนี้กฎหมายได
กําหนดใหพินัยกรรมตองทําตามแบบ หากไมทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดพินัยกรรมนั้นจะตกเปนโมฆะ 

กฎหมายกําหนดแบบของพินัยกรรมไว5 แบบดังนี้ 
1.พินัยกรรมแบบธรรมดา  
2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ         

                                         

๑๙มีชัย ฤชุพันธุ,เร่ืองเดิม, อางแลว. 
๒๐สํานักงานกฎหมาย ชนินาฏ แอนด ลีดส, ทนายความที่ปรึกษาพินัยกรรม,  www.lawfirm.in.th/legacy.htm 



๑๙๗ 

 

3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง   
4. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 

5.พินัยกรรมแบบที่ทําดวยวาจา 
การทําพินัยกรรม 

เมื่อตายแลว ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงยอมตกไปยังทายาทโดยธรรมตามลําดับดังที่ไดกลาวมาขางตน แตถาผูใดไม
ตองการใหทรัพยสินของตนตกไปยังทายาทดังกลาวก็ดี หรือไมตองการใหตกไปตามสัดสวนที่ไดวามาแลวก็ดี ก็สามารถกําหนดให
ตกไปยังบุคคล หรือตามสัดสวนที่ตองการได ดวยวิธีการทําพินัยกรรมไวกอนที่ตนจะตาย 

ลักษณะของพินัยกรรมจะตองเปนการแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายวาเมื่อตนตายไปแลวจะให จัดการทรัพยสินของ
ตนเองหรือในเรื่องอ่ืนอยางไร และเม่ือไดสั่งการไวแลว จะเปลี่ยนแปลงในภายหลังอยางไรก็ได โดยถือเอาพินัยกรรมฉบับสุดทาย
เปนหลัก 

ในขณะที่ทําพินัยกรรม ผูทําพินัยกรรมจะตองมีอายุครบสิบหาปแลว และมีสติรูตัววาตนกําลังทําอะไร และตองการ
อยางไร สวนเมื่อทําพินัยกรรมเสร็จแลว จะหมดสติ หรือไมรูตัวก็ไมเปนไร 

คนที่เปนพยานในพินัยกรรม หรือผูเขียนพินัยกรรม จะเปนผูรับพินัยกรรมไมได 
สําหรับในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับทรัพยมรดกของพระภิกษุนั้นกฎหมายไดบัญญัติไวดังนี้ 
มาตรา 1622บัญญัติวา “พระภิกษุนั้น จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมไมได เวนแตจะไดสึก

จากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความตามมาตรา 1754 

แตพระภิกษุนั้น อาจเปนผูรับพินัยกรรมได” 

มาตรา ๑๖๒๓บัญญัติวา “ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาอยูในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก
มรณภาพใหตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางมีชีวิตหรือ
โดยพินัยกรรม” 

และใน มาตรา ๑๖๒๔ ไดบัญญัติไววา“ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทรัพยสินนั้นหาตกเปน
สมบัติของวัดไม และใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดยประการใดตาม
กฎหมายก็ได”  

จากบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวสามารถอธิบายความไดวา 
กฎหมายใชคําวา พระภิกษุ จึงตองหมายเอาเฉพาะพระภิกษุในพุทธศาสนาเทานั้น ไมไดหมายรวมถึงสามเณร นักพรต 

นักบวชอ่ืนๆ ซึ่งไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๔/๒๔๖๑ วินิจฉัยวา พระจีนเปนนักพรต ไมใชพระภิกษุสงฆ 
ในบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒๒ เปนการกําหนดเรื่องการจะไดมาซึ่งทรัพยสินของพระภิกษุในฐานะผูรับมรดก และ

พินัยกรรม 

เนื่องจากพระภิกษุไดชื่อวาเปนบรรพชิต ไดสละแลวจากทุกสิ่งทุกอยางในทรัพยสมบัติทั้งปวง จากความเปนคฤหัสถเขา
สูรมผากาสาวพัสตรเพ่ือเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนผูสละแลวจากทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตวัน
อุปสมบท เมื่อพระพุทธองคไดสละจากทุกสิ่งแลว เหลาบรรดาพระภิกษุสงฆก็ตองเปนผูสละทรัพย สมบัติทั้งมวลดวยเชนกัน 
ดังนั้น กฎหมายจึงบัญญัติหามมิใหพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมซึ่งอาจแยกพิจารณาเปนแต
ละประเด็นไดดังนี้ 

ประเด็นแรก ในความตอนตนของวรรคแรกเปนการหามเฉพาะกรณีเรียกรองเอามรดกเทานั้นถาพระภิกษุไมไดเรียกรอง
เอาทรัพยมรดก เชน  

ในกรณีเจามรดกตายและมีทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกรวมทั้งสิ้น ๓ คน ซึ่งในจํานวน ๓ คนมีพระภิกษุรวมอยู
ดวย กรณีเชนนี้ ถาทายาททั้งหมดรวมทั้งพระภิกษุสามารถตกลงกันไดในทรัพยมรดกวาจะแบงกันอยางไร เชนนี้ตองถือวา
พระภิกษุนั้นมิไดเรียกรองเอาทรัพยมรดกแตอยางใด พระภิกษุจึงมีสิทธิไดรับมรดกโดยชอบ 



๑๙๘ 

 

หรือในกรณีที่เจามรดกถึงแกความตายและมีทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวคือพระภิกษุ กรณีเชนนี้ทรัพยมรดกนั้นตอง
ตกไดแกพระภิกษุ ในฐานะทายาทโดยธรรม เพราะพระภิกษุมิไดเรียกรองเอาจากผูใด กรณีจึงไมตองหามตามกฎหมาย 

เพราะคําวา “เรียกรอง” นั้นหมายความถึงการเรียกรองใหปนสวนแบงทรัพยมรดกใหพระภิกษุในฐานะที่เปนทายาท
โดยธรรม และรวมถึงการฟองรองคดีตอศาลขอใหบังคับทายาทที่ครอบครองทรัพยมรดกใหปนทรัพยมรดกดวย ซึ่งกรณีเชนนี้
พระภิกษุไมสามารถเรียกรองเอาทรัพยมรดกได เพราะกฎหมายหามไว 

ประเด็นที่สองถาจะเรียกรองเอาทรัพยมรดก ขอความตอมาของมาตรา ๑๖๒๒ วรรคแรก กําหนดวาภิกษุนั้นจะตองสึก
จากสมณเพศมาเรียกรองเอาทรัพยมรดกนั้น ภายในกําหนดอายุความมรดกคือ ๑ ป นับแตเจามรดกตาย หรือภายในกําหนด ๑ 
ป นับแตเมื่อพระภิกษุนั้นไดรูหรือควรจะไดรูถึงความตายของเจามรดก แตอยางไรก็ตามจะตองเรียกรองภายในกําหนดเวลาไม
เกิน ๑๐ ป นับแตเมื่อเจามรดกตาย๒๑กรณีเชนนี้เมื่อพระภิกษุไดสึกแลวก็พนจากสมณเพศและมีสภาพเชนบุคคลธรรมดา จึงมี
สิทธิที่เรียกรองเอาทรัพยมรดกได 

ประเด็นที่สาม กรณีตามมาตรา ๑๖๒๒ วรรคสอง เปนกรณีที่พระภิกษุเปนผูรับพินัยกรรม กฎหมายมิไดบัญญัติหาม
เรียกรองไวแตอยางใด การเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะท่ีพระภิกษุนั้นเปนผูรับพินัยกรรมจึงมีสิทธิที่จะกระทําได 

กรณีตามหลัก ๑๖๒๒ หามไมใหพระภิกษุเปนโจทกฟองเพ่ือเรียกรองเอามรดกในขณะอยูในสมณเพศ แตไมไดหามการ
ทําสัญญาแบงปนมรดก ตามมาตรา ๑๗๕๐ ดังนั้นกรณีทําสัญญาแบงปนมรดกและอีกฝายผิดสัญญา พระภิกษุก็ฟองไดแมอยูใน
สมณเพศ เพราะเปนการฟองบังคับตามสัญญา ไมใชฟองแบงมรดก และในกรณีที่ทายาทฟองคดี แตระหวางพิจารณา ทายาทผู
เปนโจทกไดอุปสมบทไมอยูในบังคับของมาตรา ๑๖๒๒ 

ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของกับมาตรา ๑๖๒๒ มีดังนี้ 
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๐/๒๕๓๕ 

โจทกฟองวาหลังจาก ห.ตาย โจทกและ ล. ไดรับมรดกที่พิพาทและรวมกันครอบครองโดยมิไดแบงแยก ตอมาโจทกไป
อุปสมบทเปนพระภิกษุ และ ล. ตาย จําเลยซึ่งเปนบุตรของ ล.ไปขอออก น.ส.๓ ก. เปนของตนฝายเดียว ขอใหศาลบังคับให
จําเลยแบงที่พิพาทให เปนกรณีโจทกฟองในฐานะที่โจทกเปนเจาของรวมมิใชในฐานะเปนทายาทโดยธรรมเรียกรองเอาทรัพย
มรดก ตามมาตรา ๑๖๒๒ เพราะเมื่อ ห.ตาย โจทกและ ล. ไดรับมรดกมาแลว ที่พิพาทจึงมิใชมรดกของ ห.อีกตอไป แตเปน
ทรัพยสินรวมกันของโจทกและ ล. เมื่อจําเลยไมยอมแบงที่พิพาทใหโจทกยอมเปนการโตแยงสิทธิของโจทก ในกรณีเชนนี้โจทกจึง
มีอํานาจฟอง แมโจทกจะเปนพระภิกษุก็ไมมีกฎหมายหามฟอง 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘๗/๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๖๒๒ วรรคหนึ่งที่บัญญัติวาพระภิกษุนั้น จะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมไมไดเวน
แตจะไดสึกจากสมณเพศมาเรียกรองภายในกําหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๗๕๔ นั้น หมายถึงกรณีที่เจามรดกตายโดยมิไดทํา
พินัยกรรมไวและพระภิกษุเปนทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิในการรับมรดกดวย ไดฟองทายาทคนอ่ืนๆขอแบงมรดก แตโจทกไดรับ
การยกใหซึ่งบานและที่ดินจาก ล. ในขณะที่ ล.มีชีวิตอยู โจทกจึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบานและที่ดินดังกลาว การฟองขับไล
จําเลยออกจากบานและที่ดินของโจทก จึงมิใชฟองเรียกรองเอาสวนแบงทรัพยมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม แมโจทกจะเปน
พระภิกษุก็ยอมมีอํานาจฟอง 

                                         

๒๑มาตรา ๑๗๕๔ หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรูหรือควรไดรู
ถึงความตายของเจามรดก 

คดีฟองรองตามขอกําหนดพินัยกรรม มิใหฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่ อผูรับพินัยกรรมไดรูหรือควรไดรูถึงสิทธิที่ตนมีอยูตาม
พินัยกรรมฯลฯ 



๑๙๙ 

 

ขอสังเกต ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๒๒ เปนบทบัญญัติหามมิใหพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยมรดก
ในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมแตถาพระภิกษุถูกฟองเปนจําเลยแลวศาลพิพากษาใหพระภิกษุไดรับสวนแบงมรดกดวย ก็ไมเปน
การขัดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๒๒ 

สวนในบทบัญญัติในมาตรา ๑๖๒๓ และมาตรา ๑๖๒๔ นั้น เปนเรื่องของการจัดการทรัพยสินของพระภิกษุที่มีอยู
แลว ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

กรณีมาตรา ๑๖๒๓เปนเรื่องของทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในหวงเวลาที่อยูในสมณเพศ กรณีนี้กฎหมายกําหนดไว
วาเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแกมรณภาพใหทรัพยสินของภิกษุผูมรณภาพตองตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น 

ตัวอยางเชน นาย ก. ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุที่วัดบัวงาม ในระหวางเปนพระภิกษุนั้นมีผูนําเงินมาถวายแกพระภิกษุ 
ก. เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอมาพระภิกษุ ก. ไดมรณภาพลง กรณีเชนนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ไดมานั้นตกเปน
สมบัติแกวัดบัวงาม ซึ่งเปนวัดภูมิลําเนาที่พระภิกษุ ก. สังกัดอยู 

ดังนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1623 วัดซึ่งเปนภูมิลําเนาของพระภิกษุกอนมรณภาพจึงเปนผูมีสิทธิไดรับทรัพยสินของ
พระภิกษุรูปนั้น 

ซึ่งอาจพิจารณาไดจากคําพิพากษาฎีกาที่ 588-589/2555 
ขอเท็จจริง 
1. พระครู น. ไดมรณภาพเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 ที่วัดกลางบางซื่อ แตกอนมรณภาพไดมาอยูที่วัดผูรองที่ 2 

ตั้งแตป พ.ศ. 2513 ตอมาถูกประชาชนขับไลออกจากวัดผูรองที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 จากนั้นก็ไปอยูที่วัดกลาง
บางซื่อ แลวมรณะที่วัดกลางบางซื่อ ปญหามีวา ภูมิลําเนาของพระครู น. อยูที่วัดใดในขณะมรณภาพ 

2. ศาลฎีกาไดวางหลัก วินิจฉัยไววา “วัดผูรองที่ 2 นําสืบวา พระครู น. มาอยูที่วัดผูรองที่ 2 ตั้งแตป 2513 ไดรับ
แตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดผูรองที่ 2 ตั้งแตป 2513 ตอมาพระครู น. ถูกประชาชนขับไลออกจากวัดผูรองที่ 2 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2545 และพระครู น.ไดทําหนังสือขอความเปนธรรมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมวา ตองการจะกลับไปอยู
ที่วัดผูรองที่ 2 แตถูกขัดขวาง ตามสําเนาหนังสือสุทธิระบุวา พระครู น. ยังสังกัดอยูที่วัดผูรองที่ 2 ไมไดยายสังกัดวัดแต อยางใด 
แสดงวา พระครู น.มิไดเปลี่ยนภูมิลําเนาจากวัดผูรองที่ 2 ไปที่วัดอื่น โดยยังคงมีภูมิลําเนาอยูที่วัดผูรองที่ 2 ขณะมรณภาพ 

3. คําพิพากษาฎีกาท่ีกลาวถือไดวา เปนหลักการตีความท่ีเกี่ยวกับภูมิลําเนาของพระภิกษุ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1623  
ในความตอนทายของมาตรา ๑๖๒๓ บัญญัติวา “เวนไวแตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางชีวิตหรือโดย

พินัยกรรม” ในสวนนี้อธิบายความไดวา 
ถาระหวางที่พระภิกษุ ก. มีชีวิตอยูไดโอนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปเขาบัญชีธนาคารของนาย ข. ตอมาพระภิกษุ ก. ได

มรณภาพลง เชนนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ไดมานั้นตกเปนสมบัติของนาย ข. 
หรือระหวางที่พระภิกษุ ก. มีชีวิตอยูไดทําพินัยกรรมยกเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหนาย ค. ตอมาพระภิกษุ ก. ไดมรณภาพ

ลงเชนนี้เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่พระภิกษุ ก. ไดมานั้นตกเปนสมบัติของนาย ค. 
กรณีตามมาตรา ๑๖๒๔ เปนกรณีที่ทรัพยสินใดเปนของบุคคลกอนอุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุนั้นมรณภาพ

ลง กฎหมายกําหนดวาทรัพยสินนั้นไมตกเปนสมบัติของวัด โดยกําหนดใหเปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น 
หรือบุคคลนั้นจะจําหนายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได  

ตัวอยางเชน นายดํา มีบุตรสองคนคือนายขาวกับนายแดง และนายดํามีที่ดินอยูจํานวน ๑๐ ไร ตอมานาย ดําได
อุปสมบทเปนพระภิกษุอยูที่วัดพระธาตุระหวางที่จําพรรษาท่ีวัดพระธาตุนั้นพระภิกษุดําไดมรณภาพลง เชนนี้ที่ดินจํานวน ๑๐ ไร 
ที่พระภิกษุดํามีอยูนั้นตกเปนสมบัติของนายขาวและนายแดง ผูเปนทายาทโดยธรรมของพระภิกษุดํา มิใชตกเปนสมบัติของวัด
พระธาตุ 

หรือถาหากระหวางเปนพระภิกษุอยู พระภิกษุดํามีความประสงคจะขายที่ดินนั้น พระภิกษุดําก็มีสิทธิที่จะขายที่ดิน ๑๐ 
ไรนั้นได 



๒๐๐ 

 

เกี่ยวกับทรัพยมรดกของพระภิกษุนั้นยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเปนตัวอยางอีกหลายเรื่องดังนี้ 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5370/2552 

คุณนิด ยื่นคํารองขอตอศาล ระบุวากอนพระครูผาดจะถึงแกมรณภาพไดทําพินัยกรรมใหจัดการเกี่ยวกับทรัพยมรดกไว 
และตั้งใหตนเปนผูมีสิทธิจัดการมรดก แตการจัดการมรดกมีเหตุขัดของ จึงขอใหศาลตั้งคุณนิดเปนผูจัดการมรดก มรดกที่วานั้น
เปนที่ดินที่พระครูไดมาระหวางอยูในสมณเพศถึง 12 แปลง เนื้อที่เกือบ 50 ไร 

กอนที่ศาลจะไตสวนและมีคําสั่งวาจะตั้งคุณนิดเปนผูจัดการมรดกหรือไม ทางวัดที่พระครูผาดจําพรรษาอยูกอนถึงแก
มรณะไดยื่นคําคัดคานเขามา 

วัดคัดคานวา พินัยกรรมที่คุณนิดอางนั้นไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ พระครูผาดไมไดมีความประสงคหรือเจตนาจะ
ทําพินัยกรรม  กระทําโดยถูกหลอกลวงสําคัญผิด ไมเปนไปตามความประสงคอันแทจริงของผูทําพินัยกรรม ขณะทําพินัยกรรม
พระครูมีสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ ลายมือชื่อไมใชลายมือชื่อพระครูผาด พินัยกรรมเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับ ขอใหยกคํารองของ
คุณนิด และขอใหตั้งวัดเปนผูจัดการมรดก ศาลชั้นตนพิพากษาวาใหตั้งวัดเปนผูจัดการมรดก คุณนิดจึงอุทธรณ 

ศาลอุทธรณพิพากษากลับ เปนใหตั้งคุณนิดเปนผูจัดการมรดก ทางวัดยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ทางวัดยื่นคําคัดคาน
เกี่ยวกับพินัยกรรมวา พินัยกรรมทําขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ พระครูผาดไมไดมีเจตนาจะทําพินัยกรรม ทําโดยถูก
หลอกลวง ทําโดยสําคัญผิด ไมเปนไปตามความประสงคอันแทจริงของผูทําพินัยกรรม และขณะทําพินัยกรรมพระครูผาดมี
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณ อันเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันวาพระครูผาดทําพินัยกรรมจริง แตถูกหลอกลวงสําคัญผิด และมี
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณ 

แตคํารองคัดคานกลับกลาวอีกวา ลายมือชื่อของผูทําพินัยกรรมไมใชลายมือชื่อของพระครูผาดเทากับยืนยันวา พระครู
ผาดไมไดทําพินัยกรรม เชนนี้ คํารองคัดคานจึงขัดกันเอง และไมชัดแจงวา ไดคัดคานวาเปนพินัยกรรมปลอมหรือเปนพินัยกรรม
ที่ผูทําถูกหลอกลวง หรือสําคัญผิด หรือทําพินัยกรรมในขณะที่มีสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ  

คํารองคัดคานเกี่ยวกับพินัยกรรมจึงไมชัดแจง ถือไมไดวา ผูคัดคานไดโตแยงคําคัดคานของผูรองที่อางวาเจามรดกไดทํา
พินัยกรรมไว และไมกอใหเกิดประเด็นขอพิพาทวา พินัยกรรมชอบดวยกฎหมายหรือไม จึงตองฟงขอเท็จจริงตามคํารองขอของผู
รองวาพินัยกรรมดังกลาวเปนพินัยกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย  

เมื่อไมปรากฏวาคุณนิดผูรองเปนบุคคลตองหามตามกฎหมาย จึงสมควรเปนผูจัดการมรดกของพระครูผาด ที่ศาล
อุทธรณพิพากษามา ศาลฎีกาเห็นพองดวยในผล ศาลก็พิพากษายืนใหคุณนิดเปนผูจัดการมรดกของพระครูผาด 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1316/2544 ป.พ.พ. มาตรา 1623 
 จ. ถึงแกกรรม ที่ดินของ จ. จึงตกทอดเปนมรดกแกทายาทโดยธรรมรวมทั้ง ส. ซึ่งเปนพระภิกษุดวย ที่ดินที่ ส. ไดรับ
มรดกมาเชนนี้มิใชที่ดินของวัด แมจะไดมาในระหวางที่อยูในสมณเพศ ส. จึงทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินสวนของตนซึ่งยังมิได
แบงแยกจากที่ดินเดิมใหแกโจทกได การที่ ส. ดําเนินการแบงแยกโฉนดที่ดินเสร็จในเวลาตอมาแตยังมิไดจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์แกโจทกและถึงแกมรณภาพเสียกอน ที่ดินดังกลาวยอมเปนสมบัติของวัดจําเลย โดยผลแหงกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1623 

อนึ่ง การแบงแยกโฉนดที่ดินออกมาจากโฉนดเดิมไมถือวาเปนการจําหนายที่ดิน เพราะการจําหนายจะตองเปนการจด
ทะเบียนโอนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น การที่ ส. ซึ่งเปนพระภิกษุดําเนินการแบงแยกโฉนดที่ดินของตนเสร็จ 
แตยังไมไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหโจทกกอนที่ ส. มรณภาพ จึงมิใช ส. โอนที่ดินใหแกโจทกกอน ส. มรณภาพ ที่ดินดังกลาว
จึงเปนของวัดจําเลย 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1816/2542 พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 มาตรา 33, 34ป.พ.พ. มาตรา 150, 1623, 1629 
ที่ดินพิพาทพระภิกษุ ส. ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศและเปนกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ ส . ในขณะถึงแก

มรณภาพ จึงตกเปนสมบัติของวัดจําเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1623 แตวัดมิใชทายาทโดยธรรม
ของพระภิกษุที่ถึงแกมรณภาพตามมาตรา 1629 ดังนั้น การที่จําเลยที่ 1 รองขอใหศาลตั้งจําเลยที่ 2 เปนผูจัดการมรดกของ



๒๐๑ 

 

พระภิกษุ ส.จึงมิใชกรณีทายาทรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกเพ่ือจัดแบงมรดกใหทายาท การที่จําเลยที่ 2 จดทะเบียนรับโอนที่
พิพาทในฐานะผูจัดการมรดก จึงเปนการถือกรรมสิทธิ์ที่พิพาทไวแทนจําเลยที่ 1 ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยผลแหงกฎหมาย 
แมกอนถึงแกมรณภาพพระภิกษุ ส. ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทใหแกจําเลยรวม และจําเลยรวมไดผอนชําระคาที่ดิน
ครบถวนแลว แตเมื่อพระภิกษุ ส. ถึงแกมรณภาพ ที่ดินพิพาทตกเปนสมบัติของจําเลยที่ 1 โดยเปนที่ธรณีสงฆซึ่งจะโอน
กรรมสิทธิ์ ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 33(2) และมาตรา 34 การที่
จําเลยที่ 2 ในฐานะผูจัดการมรดกพระภิกษุ ส. จดทะเบียนโอนขายที่พิพาทใหจําเลยรวมแมโดยความเห็นชอบของจําเลยที่ 1 จึง
เปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 หากจําเลยที่ 2ไดนําที่พิพาทไปทําสัญญาจะซื้อจะขายใหแก
โจทก โจทกก็ไมมีอํานาจฟองขอใหบังคับจําเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทใหโจทก 

คําพิพากษาฎีกาที่ 997/2540 ป.พ.พ. มาตรา 1336, 1623  
พระครู น.ผูมรณภาพมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารรวม 2 บัญชีบัญชีแรกเปนมูลนิธิวัดต.ของวัดโจทก ผูมีสิทธิถอนเงินไดแก

ผูมรณภาพรวมกับกรรมการวัดอีก 2 คน สวนอีกบัญชีฝากในนามสวนตัวผูมรณภาพเปนผูลงนามถอนเงินไดเอง เงินที่ยกใหนี้
ถอนจากบัญชีเงินฝากสวนตัว เมื่อเปนเงินสวนตัวของผูมรณภาพผูมรณภาพยอมจะยกใหแกผูใดก็ได เมื่อพระครู น.ผูมรณภาพได
ยกเงินจํานวนตามฟองใหแกจําเลยโดยเสนหา กรรมสิทธิ์ในเงินยอมตกเปนของจําเลยนับแตวันรับการยกใหเงินจํานวนนี้ไมใช
ของผูมรณภาพอีกตอไปจึงไมเปนมรดกตกแกโจทกซึ่งเปนวัดในพระพุทธศาสนาแมจําเลยจะมิไดออกเงินชวยคาพยาบาลรักษาผู
มรณภาพ โจทกก็ฟองเรียกเงินคืนไมได 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗/๒๕๓๙ โดยวัดทุงครุใน โดยนาย ป. ไวยาวัจกร เปนผูรองคัดคานนาย ช.  ผูจัดการมรดก
พระครู ส. ผูมรณภาพ ตอศาลวา นาย ช. ในฐานะผูจัดการมรดกกระทําการใหเปนที่เสียหายแกวัด(ผูรองคัดคาน) โดยเบียดบัง
และยักยายที่ดิน โฉนดเลขที่ ๙๕๘ ซึ่งตามกฎหมายแลวตองตกเปนทรัพยมรดกแกวัด ทั้งยังไมไดจัดทําบัญชีทรัพยมรดกภายใน 
๑๕ วัน ซึ่งทําใหนาย ช. ขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพอีกตอไป ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนนาย ช. ออก
จากการเปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพ และแตงตั้งนาย ป.เปนผูจัดการมรดกของผูมรณภาพแทนนาย ช. ผูถูกคัดคานยื่นคํา
รองวานาย ป. ไมมีอํานาจดําเนินคดีแทนวัด และผูถูกคัดคานมิไดกระทําการเบียดบัง ยักยายทรัพยมรดกของผูมรณภาพเพ่ือ
ตนเอง แตกระทําการแบงแยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๘ และโอนที่ดินที่แบงแยกแลวใหผูอื่นตามเจตนารมณของผูมรณภาพ และที่
จัดการมรดกลาชาเพราะตนฉบับโฉนดอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน และท่ีไมไดจัดทําบัญชีทรัพยมรดกผูมรณภาพเพราะ
ไมทราบวากฎหมายกําหนดหนาที่ดังกลาวไว ขอใหยกคํารอง 

ศาลชั้นตนไตสวนแลว มีคําสั่งใหนาย ช. เปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองของพระครู ส. ผู
มรณภาพ โดยใหจัดการเฉพาะทรัพยมรดกตามพินัยกรรม คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๕๗ เทานั้น และมีคําสั่งใหนาย ป. เปนผูจัดการ
มรดกของพระครู ส. ผูมรณภาพอีกคนหนึ่ง โดยใหจัดการทรัพยมรดกอ่ืนของผูมรณภาพ นอกเหนือจากโฉนดที่ดินเลขท่ี ๙๕๗ 

 ผูถูกรองคัดคานยื่นอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน ตามศาลชั้นตน 
ผูถูกรองคัดคานยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ระบุวา ไวยาวัจกร หมายถึง คฤหัสถผูไดรับแตงตั้งและจะมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
จัดการทรัพยสินของวัดไดตามท่ีเจาอาวาสมอบหมายเปนหนังสือ ไวยาวัจกรผูไดรับแตงตั้งกอนวันใชกฎมหาเถรสมาคมนี้ใหถือวา
เปนไวยาวัจกรตามกฎมหาเถรสมาคมตอไป เมื่อนาย ป. ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาสวัดผูรองคัดคานใหเปนไวยาวัจกรเมื่อวันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอาศัยอํานาจตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๘ จึงถือวาเปนไวยาวัจกรอยูยอมมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
จัดการทรัพยสินของวัดไดตามที่เจาอาวาสมอบหมายเปนหนังสือ แมตามคํารองคัดคานระบุยืนยันวา นาย ป. มีอํานาจเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยสินของผูคัดคานโดยมิไดแนบหนังสือมอบหมายของเจาอาวาสก็ตามแตกอนสืบพยานผูคัดค านก็ไดแถลงขอสง
หนังสือมอบอํานาจลงวันที่กอนวันยื่นคํารองคัดคานซึ่งมีเจาอาวาสวัดผูคัดคานลงนามและในชั้นสืบพยานเจาอาวาสก็มาเบิก
ความยืนยันรับรองหนังสือมอบอํานาจจึงฟงไดวาเจาอาวาสไดมอบหมายเปนหนังสือใหนาย ป. ไวยาวัจกรมีอํานาจจัดการ
ทรัพยสินของผูคัดคานกอนยื่นคํารองคดีนี้ที่ดินเปนมรดกของพระครู ส. ตกไดวัดผูคัดคานจึงเปนทรัพยสินของผูคัดคาน การ



๒๐๒ 

 
ดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสินของวัดเปนการจัดการทรัพยสินอยางหนึ่งของนาย ป. ยอมมีอํานาจจัดการจึงมีสิทธิแตงตั้ง
ทนายความเพ่ือดําเนินคดีได คํารองที่ทนายความซึ่งนาย ป. แตงตั้งและไดยื่นตอศาลจึงสมบูรณ 

พิพากษายืน 
คําพิพากษาฎีกานี้เปนอุทาหรณที่ดีที่ยกขึ้นมาเพ่ือใหเจาอาวาสซึ่งมีหนาที่ดูแลทรัพยสินและผลประโยชนของวัดได

ศึกษา แมวาพระภิกษุผูมรณภาพไปแลวจะไดทําพินัยกรรมสําหรับเผื่อตายไวแลว แตหากพบวายังมีทรัพย มรดกอ่ืนที่ไดมา
ระหวางอยูในสมณเพศแลวและยังไมไดจําหนายไปก็ยอมที่จะตกเปนสมบัติของวัดตามที่ไดบัญญัติไวในกฎหมาย ก็ขอใหทานเจา
อาวาสไดใชความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่และศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหรอบดานเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
วัดมิใหผูใดมาฉกฉวยไป๒๒. 

คําพิพากษาฎีกาที่ 5789/2538ป.พ.พ. มาตรา 10, 1623, 1646, 1647  
พินัยกรรมของพระภิกษุ ส.ผูมรณะ ระบุไววา บรรดาเงินที่ขาพเจามีอยูในขณะนี้และที่จะมีขึ้นหรือไดมาในอนาคตซึ่งได

ฝากไวที่ธนาคาร ก. ข. และ ค.เงินทั้งนี้ขาพเจาขอยกใหแกจําเลยศิษยของข าพเจาแตเพียงผูเดียว แตขอกําหนดพินัยกรรม
ดังกลาวนี้ไมปรากฏสมุดฝากเงินบัญชีเลขที่ 5106 และ 5459ที่พิพาทซึ่งเปนเงินสวนตัวของพระภิกษุ ส. ผูมรณะ และ
พินัยกรรมฉบับนี้ทําขึ้นกอนที่ผูมรณะจะมีเงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนั้นขอกําหนดพินัยกรรมดังกลาวจึงไมมีผลบังคับถึงเงิน
ในบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีนี้ จดหมายของพระภิกษุ ส.ผูมรณะฉบับแรกเปนจดหมายธรรมดาที่ผูมรณะเขียนถึงจําเลย ตอนทาย
ของจดหมายมีขอความเพ่ิมเติมใหจําเลยไปลงชื่อในสมุดฝากเงินที่ผูมรณะฝากไวไมมีการสั่งการกําหนดการเผื่อตายที่จะเขาแบบ
เปนพินัยกรรมจึงไมใชพินัยกรรม สวนจดหมายฉบับที่สองมีขอความวา ลูกหมอ (จําเลย) ที่รักเวลานี้พอหลวง (พระภิกษุ ส.)ปวย
จะตายวันนี้หรือพรุงนี้ยังรูไมไดเลย พอหลวงเปนหวงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไวถาพอหลวงสิ้นลมหายใจลง โดยไมมีหลักฐานอะไร 
เงินตกเปนสงฆหมด พอหลวงไมอยากใหเปนของคนอ่ืน อยากใหเปนของลูกหมอคนเดียว แตในสมุดเงินฝากตองลงชื่อลูกหมอ
เบิกไดคนเดียว จึงจะเปนหลักฐานมั่นคง สงกรานตปนี้ ขอใหลูกหมอไปลงชื่อในสมุดฝากใหจงได ถาไมไปจะเสียใจภายหลังฯลฯ
จดหมายของผูมรณะฉบับที่สองนี้เปนเรื่องที่ผูมรณะแจงใหจําเลยไปลงตัวอยางลายมือชื่อเพ่ือใหจําเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดเงิน
ฝากเงินธนาคาร แมในตอนตนของจดหมายไดมีขอความวา ผูมรณะเปนหวงเรื่องเงินที่ฝากธนาคารไวผูมรณะไมอยากใหเปนของ
คนอ่ืนก็ตาม แตผูมรณะก็เพียงแตเขียนแสดงความรูสึกในใจวา อยากใหเปนของจําเลยคนเดียวเทานั้น การที่พระภิกษุ ส.ใชวิธีให
จําเลยมาลงตัวอยางลายมือชื่อเพ่ือใหจําเลยมีสิทธิเบิกเงินจากสมุดฝากเงิน แสดงวาผูมรณะยังไมไดยกเงินในบัญชีพิพาทใหแก
จําเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู และขอความที่ผูมรณะเขียนไวเชนนี้ก็ถือไมไดวาเปนพินัยกรรมที่ผูมรณะยกเงินในบัญชีพิพาทใหแก
จําเลย เมื่อผูมรณะไดถึงแกมรณภาพขณะเปนพระภิกษุเงินตามบัญชีพิพาททั้งสองบัญชีซึ่งเปนทรัพยของผูมรณะที่ไดมาใน
ระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศจึงตกเปนของวัดโจทกซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูมรณะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
1623 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1807/2536ป.พ.พ. มาตรา 1623, 1713  
เมื่อเจามรดกเปนพระภิกษุถึงแกมรณภาพโดยมิไดทําพินัยกรรมไวเงินของเจามรดกที่ไดมาในระหวางที่อยูในสมณเพศ

จึงตกเปนสมบัติของผูคัดคานซึ่งเปนวัดที่เปนภูมิลําเนาของเจามรดก แมผูรองที่ 2 จะเปนบุตรนอกกฎหมายที่เจามรดกไดรับรอง
แลวและเปนทายาทโดยธรรมก็หามีสิทธิในเงินดังกลาวไม จึงไมใชทายาทสําหรับเงินจํานวนนี้ และมิใชผูมีสวนไดเสียที่จะมารอง
ขอใหศาลตั้งเปนผูจัดการมรดกได 

คําพิพากษาฎีกาที่ 903/2536 ป.พ.พ. มาตรา 99 เดิม, 138, 1299, 1623  
แมพระภิกษุ ช.จะไดจดทะเบียนรับโอนที่ดินที่เชาซื้อมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศก็ตาม แตพระภิกษุ ช.ไดเชาซื้อ

และชําระคาเชาซื้อจนครบถวนแลวกอนที่จะมาบวชเปนพระภิกษุซึ่งหากผูใหเชาซื้อไมจดทะเบียนโอนที่ดินให พระภิกษุ ช.ก็ยอม
มีสิทธิเรียกรองใหผูใหเชาซื้อโอนที่ดินไดอันเปนทรัพยสินอยางหนึ่งที่พระภิกษุ ช.มีกอนที่จะมาบวชเปนพระภิกษุจึงตองถือวา

                                         

๒๒อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ,ทรัพยสินมรดกของพระภิกษุ, sta.onab.go.th/index. 



๒๐๓ 

 

พระภิกษุ ช.ไดที่ดินมาแลวกอนที่จะบวชเปนพระภิกษุการจดทะเบียนการไดมาในภายหลังเปนแตเพียงทําใหการไดมาบริบูรณ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299 วรรคแรก เทานั้นฉะนั้นเมื่ อที่ดินมิใชทรัพยสินที่พระภิกษุ ช.ไดมาใน
ระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศจึงไมตกเปนสมบัติของวัด ตามมาตรา 1623 หากแตเปนทรัพยมรดกตกไดแกบรรดาทายาทของ
พระภิกษุ ช. 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1064/2532ป.พ.พ. มาตรา 1623  
บิดามารดายกที่นาใหแกพระภิกษุ ข. ภายหลังที่พระภิกษุข.บวชเปนพระภิกษุ การที่พระภิกษุข.ขายที่นาแปลงดังกลาว

และนําเงินที่ขายไดไปฝากธนาคาร เงินที่นําไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ไดรับถือวาเปนทรัพยที่ไดมาในระหวางที่อยูในสมณ
เพศ เมื่อพระภิกษุข.ถึงแกมรณภาพ เงินฝากดังกลาวยอมตกเปนของวัดโจทกซ่ึงเปนภูมิลําเนาของพระภิกษุข. 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1265/2495ป.พ.พ. มาตรา 1382, 1754, 1755  
พระภิกษุถึงมรณภาพในขณะที่เปนพระภิกษุอยู โดยมิไดทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหใคร มรดกของพระภิกษุนั้นยอ

มตกไดแกวัดที่พระภิกษุนั้นอยู แมทายาทจะครอบครองที่ดินมรดกของพระภิกษุนั้นเกิน 10 ปนับแตวันมรณภาพทายาทนั้นก็จะ
เอาที่ดินมรดกนั้นไมได เพราะท่ีดินมรดกนั้นเปนของวัด จะใชอายุความ 10 ปยันวัดใหเสียสิทธิหาไดไม 

คําพิพากษาฎีกาที่ 439/2479ป.พ.พ. มาตรา 1623, 1734ป.วิ.พ. มาตรา 161 
กฎหมายลักษณะมรดก บทที่ 36 พระภิกษุถึงแกมรณภาพโดยไมมีพินัยกรรม กอนที่มฤดกจะตกเปนของวัดจะตองใช

หนี้แกเจาหนี้ของผูมรณภาพเสียใหสิ้นเชิงกอน 
 สรุป  

ในขอวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆนั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาจะเรียกรองเอาทรัพยมรดกในฐานะที่
เปนทายาทโดยธรรมไมได เหตุที่กฎหมายหามมิใหพระภิกษุเรียกรองเอาทรัพยมรดกนั้น เนื่องจากพระภิกษุไดชื่อวาเปนบรรพชิต 
ไดสละแลวจากทุกสิ่งทุกอยางในทรัพยสมบัติทั้งปวง จากความเปนคฤหัสถเขาสูรมผากาสาวพัสตรเพ่ือเจริญรอยตาม
พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนผูสละแลวจากทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตวันอุปสมบท เมื่อพระพุทธองคไดสละจาก
ทุกสิ่งแลว เหลาบรรดาพระภิกษุสงฆก็ตองเปนผูสละทรัพยสมบัติทั้งมวลดวยเชนกันไมสมควรที่จะเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 

ถาหากจะเรียกรองหรือฟองรองเอาทรัพยมรดก กฎหมายกําหนดวา ภิกษุนั้นจะตองสึกจากสมณเพศกอน และการ
เรียกรองนั้นจะตองดําเนินการภายในกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแตเมื่อทายาทโดยธรรมไดรูหรือควรไดรูถึง
ความตายของเจามรดก 

 แตถาพระภิกษุนั้นเปนทายาทโดยธรรมเพียงผูเดียวที่มีสิทธิไดรับมรดก มรดกท้ังหมดยอมตกทอดมายังพระภิกษุนั้น
ทันทีที่เจามรดกตาย ถามีบุคคลอ่ืนเบียดบังเอาทรัพยมรดกนั้นไป เชนนี้ พระภิกษุในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตาม
เรียกรองเอาทรัพยนั้นคืนจากบุคคลผูไมมีสิทธิในทรัพยมรดกได หรือพระภิกษุไดรับมรดกมาแลวโดยทายาทอ่ืนแบงปนนํามา
ถวายให แตมีบุคคลอ่ืนโตแยงสิทธิ พระภิกษุอาจฟองรองบุคคลนั้นไดโดยไมตองสึกจากสมณเพศ เพราะไมไดเรียกรองหรือฟอง
เรียกเอาทรัพยมรดกท่ีจะเปนคดีมรดกแตประการใด  

ในกรณีที่พระภิกษุนั้นเปนผูรับพินัยกรรม กฎหมายไมหามพระภิกษุฟองรองเรียกเอาพินัยกรรม แตการฟองรองตาม
ขอกําหนดพินัยกรรม จะตองฟองภายในกําหนดหนึ่งป นับแตเมื่อผูรับพินัยกรรมไดรูหรือควรไดรูถึงสิทธิที่ตนมีอยูตามพินัยกรรม 
 เมื่อพระภิกษุไดทรัพยสินนั้นมาอยูในความครอบครองแลว หากตอมาพระภิกษุนั้นมรณภาพลงกฎหมายกําหนดวา 
ทรัพยสินของพระภิกษุที่ไดมาในระหวางเวลาที่อยูในสมณเพศนั้น ตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้น เวนไว
แตพระภิกษุนั้นจะไดจําหนายไปในระหวางมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม 

แตถาเปนทรัพยมรดกที่ไดมาระหวางเปนคฤหัสถหรือไดมากอนเปนพระภิกษุ ทรัพยมรดกท่ีไดมานั้นถือวาเปนทรัพยสิน
ที่เปนมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมของพระภิกษุนั้นมิใชทรัพยของวัดที่เปนภูมิลําเนาของพระภิกษุนั้นแตอยางใด  
  
ขอเสนอแนะ 



๒๐๔ 

 

ปญหาที่เกี่ยวกับพระสงฆที่ผานมาจนถึงปจจุบันนั้น เกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆไมถูกทิศทางตามแนวที่
พระพุทธองคกําหนดไวองคกรแหงพุทธศาสนาทุกองคกรควรมุงพัฒนาคนใหมีการดําเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา รูจักสราง
คุณคาใหแกตนเองดวยการละเลิกหวงหวงในทรัพยภายนอกแลวหันกลับมาแสวงหาทรัพยภายในคืออริยทรัพยซึ่งเปนทรัพยอัน
ประเสริฐที่จะทําใหบุคคลพนจากทุกขได 

สุดทายขอจบดวยโอวาทของพระพุทธเจากอนปรินิพพาน ที่ความบางตอนวา...มนุษยผูหลงใหลอยูในโลกียารมณ ผู
เพลินอยูในความบันเทิงสุข อันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพยสมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุมเฟอย ยศศักดิ์และ
เกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยูอาศัยอันสวยงาม อาหารและเสื้อผาอาภรณที่ตองใส อํานาจและความทะนงตน ทั้งหมดนี้
ทําใหบุคคลมีนัยนตาฝาฟาง มองไมเห็นความงามแหงพระสัทธรรม คนที่มองเห็นพระสัทธรรมมีนอยเกินไปวัตถุอันวิจิตร
ตระการตานั้นชวยเปนเชื้อใหความทะยานอยากโหมแรง กลายเปนวายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ แมจะมีเสียงเตือนและเรียกรอง
อยูตลอดเวลาวา ศีลธรรมเปนเครื่องค้ําจุนสังคมและคุมครองโลก แตบุคคลผูรับรูและพยายามประคับประคองศีลธรรมมี
นอยเกินไป สังคมมนุษยจึงวุนวายและกรอบเกรียมอยางนาวิตก... 
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บทคัดยอ 

 

การดําเนินชีวิตในสังคม ความซื่อสัตยสุจริตเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน ไมวาจะซื่อสัตยตอตนเองหรือผูอ่ืน การที่
คนจะมีความซื่อสัตยสุจริต จะตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางถูกตอง และใหเห็นโทษของการไม
ซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอตนเองและสังคมอยางไรบาง แลวทําอยางไร ผูแนะนําจึงตองเปนกัลยาณมิตรที่จะนําพาใหเปนคนที่
พูดจริง ทําจริง เปนคนจริงใจ เปนคนตรง ซื่อสัตย เปนที่เชื่อถือ เคารพนับถือของคนอ่ืน และเปนผูที่เคารพนับถือตัวเองได 
คําตอบก็คือ การฝกฝนใหมีความสามารถพ่ึงตนเองไดในทางสติปญญา  

ความซื่อสัตยสุจริต เปนสิ่งสําคัญเพราะหากขาดความซื่อสัตยสุจริตแลว สังคมคงยุงเหยิง เกิดความหวาดระแวง ไม
ไวใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหลไปทั่ว ไมรูสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถาขาดในระดับบุคคลก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมี
ปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ จะไรซึ่งเกียรติภูมิ เปนที่ดูถูกของชาติอ่ืน ซึ่งความซื่อสัตยที่วานี้ รวมไปถึงการมี 
สัจจะ พูดจริงทําจริง ไมโกหกหรือพูดเหลวไหล พูดคําไหนเปนคํานั้นดวย คนเชนนี้ไปที่ใด ยอมเปนที่เคารพนับถือวาเปนคนมี
เกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข อันมีผลดี
ตอประชาชนคือ ตัวเราทุกคนนั่นเอง 

ในประเทศไทย การคอรรัปชั่น ความไมเปนธรรมในสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความซื่อสัตยสุจริต การ
คอรรัปชั่นเปนภัยคุกคามอยางหนึ่งของมนุษย ไมเพียงทําลายทั้งชีวิตความเปนอยูและชุมชนของผูคน แตยังทําใหประชาชนเกิด
ความเจ็บแคน ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่ไมมีเสถียรภาพและเต็มไปดวยความขัดแยงรุนแรง  จากการจัดทําดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index) ไมมีประเทศใดในโลกที่ขาวสะอาดหมดจด และสองในสามของประเทศในโลกได
คะแนนความโปรงใสนอยกวา ๕๐ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐) อันบงชี้วาการคอรรัปชั่นกําลังเปนปญหารายแรง ประเทศไทยหนี
ปญหาดังกลาวไมพน และดูเหมือนวาสภาพปญหาจะหนักหนวงรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยจากการสํารวจ Global Corruption 
Barometer 2013 พบวานักลงทุนจากตางประเทศกังวลกับปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยมากท่ีสุด ขณะที่คนไทยหนึ่งในหก
คนยอมรับวาเคยจายสินบน๑ 

ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นสงผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยมีการคาดการณวาการคอรรัปชั่นสราง
ความเสียหายใหกับประเทศราว หนึ่งแสนลานบาทตอป และยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศสูญเสียการลงทุนจาก
ตางประเทศราว ๖,๐๐๐ ลานบาทในชวงป ๒๕๕๐-๒๕๕๕๒ 

ดังนั้น การสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในสังคมไทยดวยหลักพุทธธรรม  จึงเปนแนวทางในการแกปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในทุกที่ของประเทศไทย เปนการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่มี อยูในพระพุทธศาสนามาใชในการ
เสริมสรางความซื่อสัตย หลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนามีมากมาย ในที่นี้จะของยกมาเพียงแค 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  เมื่อคนในสังคมบูรณาการหลักพุทธธรรมดังที่ไดกลาวมาก็สามารถแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยเรา
เองยางยั่งยืน 

  
คําสําคัญ: การสรางคานิยม, ความซื่อสัตยสุจริต, 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. บทนํา 



๒๐๘ 

 
      การปลูกฝงเรื่องคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจ ไมใชสอนกันเพียงผิวเผิน เนื่องจาก
สภาพปจจุบันมีปญหามากมาย อาทิ ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรัปชั่น การพนัน โสเภณี ฯลฯ เหตุเกิดเพราะความไมซื่อสัตย
สุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคาและประชาชน ความซื่อสัตยสุจริตเปนตนตอ และรากเหงาของปญหาหลาย ๆ อยาง ถา
คนเราเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด เราจะเริ่มปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตตั้งแตแรกเกิดและเริ่มกอ
ตัวขึ้น 

      จากความรักความอบอุนที่พอแม ญาติพ่ีนองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบที่สําคัญในวัยเด็ก เมื่อถึง
วัยเขาสูโรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนที่สอง สวนการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่ ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพ่ี
นอง ตองชวยกันดูแลสรางและปลูกฝงจิตสํานึกดวยการแนะนําสั่งสอน ทําตัวอยางที่ดีใหกับคนในครอบครัวของตน และโรงเรียน 
สถานศึกษา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหการศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกตองหัวใจสําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนทั้งตอสังคมที่ตนอยูอาศัย และตอ
ประเทศชาติ การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องความซื่อสัตยสุจริตก็เหมือนกัน ตองทําใหผูเรียน เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดีและปฏิบัติจน
เปนกิจนิสัย สถาบันสังคมตาง ๆ ตองมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการสรางลักษณะนิสัยความซื่อสัตยสุจริต วัดและองคกรทาง
ศาสนาตาง ๆ ชวยไดมากในการอบรมสรางความเชื่อความศรัทธาใหเกิดขึ้น 

      ดังนั้น การจะปลูกฝงใหเด็กไทยรุนใหมเกิดความซื่อสัตยสุจริต ตองรวมมือกันทุกภาคสวนเริ่มตั้งแตครอบครัว
ตองใหความรักความอบอุน และอบรมสั่งสอนตอจากนั้นโรงเรียน โดยผูบริหารและครูอาจารย ตองปลูกฝงคานิยมในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ใหเด็กทราบในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ จึงนับวาทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริตใหเกิด
กับเด็กเพ่ือจะไดเปนกําลังสําคัญในอนาคตของประเทศชาติตอไป 

๒. ความซ่ือสัตยสุจริต 

๒.๑ ความหมายของความซื่อสัตยสุจริต 

ซื่อสัตย๓ คือ ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติ ผูที่มี
ความซื่อ สัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรง ทั้งตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล คดโกง ทั้งทางตรงและทางออม 
รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตองคนที่มีความซื่อสัตยจะเปนผูที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกตองในการ
ดําเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทํา
ผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม ที่สามารถเรียกไดวา เปนอารยชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย 
สุจริต ๓ ประการ ดังนี้คือ 

กายสุจริต เปนความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยกาย ละเวนการบีบคั้น เบียดเบียน มี
เมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน ไมแยงชิงลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แตเคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน 
ไมประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอ่ืน ไมขมเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน  

วจีสุจริต เปนความสุจริตทางวาจา ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยวาจา ละเวนการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง กลาวแตคําสัตย ไมจงใจพูดใหผิดจากความจริง เพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ ไมพูดสอเสียด ยุยง สรางความ
แตกแยก พูดแตคําที่สงเสริมสามัคคี ละเวนจากการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแตคําสุภาพ นุมนวลควรฟง รวมถึงละ
เวนจากการพูดเหลวไหลเพอเจอ พูดแตคําจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน และถูกกาลเทศะ 

มโนสุจริต เปนความสุจริตทางใจ ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยใจ ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแต
จะได คิดให คิดเสียสละ ทําใจใหเผื่อแผกวางขวาง ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย แตตั้งความปรารถนาดี 
                                         

๓
 ประไพ ประดิษฐสุขถาวร,  คุณธรรมพ้ืนฐานเ ร่ืองซ่ือสัตย (Upholding Integrity), [ระบบออนไลน] , แหลงที่มา 

http://www.codi.or.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๐๙ 

 
แผไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว รูเทาทัน
ความจริงที่เปนธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัยมนุษยเราเปนสิ่งแวดลอมของกันและกัน ตั วเราก็
เปนสิ่งแวดลอมของผูอ่ืน เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลตอผูอ่ืน มีเมตตาไมตรีตอกัน ในฐานะที่เราเปนสิ่งแวดลอมของเพ่ือนมนุษย เรา
จึงตองมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม นับตั้งแตการอยูรวมกันในครอบครัว เราทุกคนควรเปนผูที่มีวินัยในการดํารงชีวิต 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีความซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคคี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน ใหความชวยเหลือเกื้อกูล
กัน สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได 

สุจริต๔ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตออนไลน หมายถึง ประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกตอง 
ตรงขามกับคําวา ทุจริต เชน เขาทํามาหากินดวยความสุจริต ชีวิตจึงเต็มไปดวยความสุขกายสบายใจ.  ธุรกิจที่สุจริตยอมอยู
คงทนมากกวาธุรกิจที่ทุจริต ในการใชสื่อทางอินเทอรเน็ตทุกคนควรเผยแพรขอความหรือรูปภาพโดยสุจริต   คําวา สุจริต มักใช
ควบคูกับคําวา ซื่อสัตย เปน ซื่อสัตยสุจริต เชน กฎหมายกําหนดใหขาราชการพลเรือนตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต  เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
        สุจริต๕ เปนคําที่มีความหมายกวาง และยากที่จะกําหนดหลักเกณฑแนนอนลงไปใหชัดเจน หากอธิบายความ
สุจริตตามกรอบของกฎหมายแลว การที่จะกลาววาหลักสุจริตมีตนกําเนิดมาจากอะไร และเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใดนั้น จึงเปนการตี
กรอบไดคอนขางยาก แตเมื่อวิเคราะหจากหลักทางกฎหมาย  หลักสุจริตจะแทรกซึมอยูในระบบกฎหมาย ไมวาจะเปนกฎหมาย
แบบ Common Law และ Civil Law อีกทั้งคําวา สุจริต ยังเปนที่คุนเคยกันดีในสังคมมานาน ฉะนั้น หากจะศึกษาที่มาของ
สุจริตจึงจะตองศึกกษาตั้งแตการเกิดขึ้นของมนุษย เพราะการรวมกันเปนสังคมของมนุษยนั้นเกิดข้ึนมากอนที่จะมีกฎหมาย 

เจ เอฟ (J.F O’ Cornor)๖ อธิบายถึงที่มาของคําวา “สุจริต” วา การที่มนุษยมีความตองการที่จะอยูรอด ตองการ
ดํารงเผาพันธุของตนเอง มนุษยจึงจําเปนตองมีการพ่ึงพากันและกัน เพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว จึงเกิดการรวมกลุม
อยางหลีกเลี่ยงไมได และโดยเหตุนี้เองมนุษยจึงตองรูจักที่จะเรียนรู และอดทนตอสมาชิกคนอ่ืนในกลุม ยอมโอนออนผอนปรน
แกกัน รวมทั้งตางก็มีหนาที่ของตนเอง และไดรับการคาดหวังจากสมาชิกคนอ่ืนวาแตละคนจะปฏิบัติหนาที่ของตนเองเพ่ือความ
อยูรอดของกลุม ตอมาเมื่อกลุมคนดังกลาวพัฒนาไปเปนชุมชนที่มีความเจริญมากขึ้น แนวคิดเรื่องหนาที่นี้ก็พัฒนาตามไปดว ย 
จากระยะเริ่มแรกซึ่งมักจะเปนหนาที่ในลักษณะเพ่ือการยังชีพ เชน เมื่อสมาชิกคนหนึ่งของกลุมนักลาสัตวไดลอเหยื่อไปตามทาง
ที่ตกลงกันไวแลว สมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุมจะจับสัตวนั้น ก็พัฒนาไปสูหนาที่ตามคําสัญญา  (Obligation of Promise) ซึ่งเปน
การสะทอนถึงการที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตามสัญญาที่ตนไดใหสัญญาไว เกิดจากเหตุผลในทางปฏิบัติเพ่ือการดํารงอยูของกลุม
นั่นเอง 

การนิยามหลักสุจริตนั้น อาจแบงได ๓ ลักษณะ ไดแก การใหความหมายในเชิงอัตตะวิสัย (Subjective) และ การ
ใหความหมายในเชิงภาวะวิสัย (Objective) กลาวคือ๗ 

๑. หลักสุจริตตามความหมายในเชิงอัตตะวิสัยนั้น  ไดรับการอธิบายโดยอาศัยความรู หรือไมรูขอเท็จจริงบาง
ประการของบุคคลเปนสําคัญ  ดังเชนที่ศาลฎีกาไดเคยอธิบายความสุจริตเอาไววา หมายถึง การกระทําโดยไมรู หรือไมควรรูถึง

                                         

๔ ร า ชบั ณ ฑิ ต ย สถา น ,  พจ น านุ ก รมฉบั บ ร าช บัณฑิ ต ยส ถ าน  พ . ศ . ๒๕๔๒ ,  [ ร ะ บ บ ออน ไลน ] ,  แ ห ล ง ที่ ม า 

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=๖๐๕๑, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
๕ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., “สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยปจจุบัน”, [ระบบ

ออนไลน], แหลงท่ีมา 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., สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยปจจุบัน, [ระบบ

ออนไลน], แหลงที่มา http://www.mcu.ac.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๑๐ 

 
ความบกพรองแหงสิทธิที่มีมาแตอดีต ตามคําพิพากษาที่ ๕๕๐/๒๔๙๐ แตถาการกระทําโดยรูถึงความบกพรองแหงสิทธิของตน
จะถือวาสุจริตไมได ตามคําพิพากษาที่ ๑๐๑๒/๒๕๐๔  และยังใหไดความหมายเลยไปถึงวา ถาความไมรูนั้นเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูกระทํา ก็ถือไดวาไมสุจริตเชนเดียวกัน หลักสุจริตที่อธิบายโดยความรู หรือไมรูขอเท็จจริงนี้ 
ดร.ปรีดี เกษมทรัพย เรียกวา หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง 

๒. หลักสุจริตตามความหมายในเชิงภาวะวิสัย เปนหลักการพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับความซื่อสัตย
(Honesty) ความเปนธรรม  (Fairness) ความมี เหตุผล (Reasonableness) การปกปองความไววางใจ  (Protection of 
Reasonable Reliance) การคํานึง 
ถึงผลประโยชนของผูอื่น (Due Regard for the interest of other party) ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Considerate Behavior)  

๓. ความประพฤติชอบ และการประพฤติในทางที่ถูกตอง ซึ่งเปนสะทอนถึงการประพฤติในเชิงบวกตอตัวเองและ
สังคม ความสุจริตตามมิติของราชบัณฑิตนั้นมิไดสะทอนถึงการประพฤติที่มีตอสังคมเทานั้น หากแตยังสะทอนเขาไปถึงภายใน
จิตใจของแตละบุคคลดวย 

“หลักสุจริต” มีนักวิชาการใหความหมายหลายทาน ดังนี้   
๑. หลักสุจริต๘ หรือ good faith นั้นตาม Black’s Law Dictionary 18th Edition  

ไดอธิบายไววา หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดวย    
๑.๑ ความซื่อสัตยในความเชื่อหรือวัตถุประสงค   
๑.๒ ความซื่อตรงตอหนาที่หรือหนี้ของตน  
๑.๓ ความสอดคลองกับมาตรฐานทางการคาหรือ ธรุกจิใดๆ อันชอบดวยเหตผุลในการตอรองกันอยางเปน

ธรรม  
๑.๔ การไรซึ่งเจตนาหลอกลวง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ    

๒. หลักสุจริต๙  ตามแนวทางคําสอนที่ทาน ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ไดอธิบายไววาคําวา “สุจริต” เปน
คําที่มีมาตั้งแตสมัยโรมัน เรียกในภาษาลาตินวา Bona fides แปลวาความซื่อสัตย หรือ สัจจะที่ดี ภาษาเยอรมันใชคําวา Treu 
und Glauben แปลวาความซื่อสัตยและความไววางใจ แมบทหลักในเรื่องสุจริตในระบบกฎหมายไทย ปรากฏอยู ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๕ และ ๖  

๓. หลักสุจริต ตามแนวทางของศาสตราจารย ดร.Ivo Telec ปรมาจารยดานกฎหมายเอกชน ของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก ไดอธิบายไววา “หลักสุจริต” (Zásada dobré víry) นั้น อยางแรก เปนศีลธรรมและคุณงามความดีทางกฎหมาย
ที่สุภาพตรงไปตรงมาและมีความนาเชื่อถือไววางใจที่คาดหมายเห็นไดในวิญูชนทั่วๆ ไป  

หลักสุจริต๑๐ ศาสนาพุทธเองมีการกลาวถึงเชนกัน กลาวคือ “สุจริต ๓ อยาง  
๑. ประพฤติชอบดวยกาย เรียก กายสุจริต กายสุจริต ๓ อยาง  เวนจากฆาสัตว๑ เวนจากลักทรัพย๑ เวนจาก

ประพฤติผิดในกาม๑   
๒. ประพฤติชอบดวยวาจา เรียก วจีสุจริต วจีสุจริต ๔ อยาง เวนจากพูดเท็จ๑ เวนจากพูดสอเสียด๑ เวนจากพูด

คําหยาบ๑ เวนจากพูดเพอเจอ๑    

                                         

๘ สมยศ เช้ือไทย, ความรูกฎหมายทั่วไป, คําอธิบายวิชากฎหมายแพง : หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๘. (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๕), หนา ๑๕๓. 

๙
 ปรีดี เกษมทรัพย, “หลักสุจริตคือหลักความซ่ือสัตยและความไววางใจ”, ในอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ สิงห

พันธ (ม.ป.ท.,๒๕๒๖). 
๑๐ องฺ. ทสก. ๒๔/๓๐๓. 



๒๑๑ 

 
๓. ประพฤติชอบดวยใจ เรียก มโนสุจริต มโนสุจริต ๓ อยาง ไมโลภอยากไดของเขา๑ ไมพยาบาทปองรายเขา๑ 

เห็นชอบตามคลองธรรม๑   

หลักสุจริต๑๑ ในศาสนาอสิลาม ไดมีการอธิบายถึงหลักสุจรติวา “สุจริตธรรม หมายถึง ความประพฤติชอบสุจริตใจ
หมายถึง การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ มีความจริงใจตอการกระทําโดยไมปรารถนาตอสิ่งใด ไมวาจะเปนคําชมเชยหรือสิ่งตอบแทน
ทํางานและประกอบศาสนกิจเพื่อหวังความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮ เทานั้น สุจริตธรรมตอสิ่งใดบาง     

๑. สุจริตธรรมตอศาสนกิจ โดยการดํารงไวซึ่งความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจ 

ทัง้ปวงบนพื้นฐานแหงภารกิจที่อัลลอฮ ทรงมอบหมายไวอยางครบถวน    

๒. สุจริตธรรมตอของฝากเมื่อมีผูไววางใจฝากของไว มุสลิมทุกคนมีหนาที่ดูแลของฝาก 

นั้นมิใหบกพรองหรือสูญหาย และตองคืนของนั้นใหครบถวนแกผูเปนเจาของหากเขาตองการหรือครบกําหนดฝากในสภาพที่
สมบูรณ    

๓. สุจริตธรรมตอรางกายมุสลิมตองระวังรักษาอวัยวะทุกสวน ใหถูกใชไปตามสิทธิ   อันชอบธรรม มิใหตกอยูในสิ่ง
ที่ตองหาม    

๔. สุจริตธรรมตอคําพูด คําพูดที่สุจริตธรรมนอกจากจะไดรับการตอบรับจากผูฟง ดวยดีแลวยังถือเปนการบริจาค
ทานที่เปนผล ใหผูพูดไดกศุลอันยิ่งใหญดวย   

๕. สุจริตธรรมตอหนาที่การงาน โดยที่เขาตองรับผิดชอบตอหนาที่อยางเครงครัด มีความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 

๖. สุจริตธรรมตอธุรกิจและการคาดวยการรักษาไวซึ่งอัตลักษณแหงความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา
แตอยางใด”   

๒.๑ การปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต 

การปลูกฝงเรื่องคานิยมความซื่อสัตยสุจริต๑๒ ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจ การศึกษามีบทบาทในการเสริมสราง
คานิยมและทัศนคติเก่ียวกับความซื่อสัตยไดอยางไรบาง  

๑. เนื่องจากสภาพปจจุบันมีปญหามากมาย อาทิเชน ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรัปชั่น การพนัน โสเภณี ฯลฯ 
เหตุเกิดเพราะความไมซื่อสัตยสุจริตของขาราชการ นักการเมือง พอคาและประชาชนกลาวไดวา ความซื่อสัตยสุจริตของ
ขาราชการ นักการเมือง พอคา และประชาชน ถาคนเราเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต ปญหาหลายอยางจะไมเกิด หรือเกิดนอย 
จึงจําเปนตองคิดปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตยสุจริตใหกับคนไทยทุกคน เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานความเจริญรุงเรืองของชาติไมใชเพียง
ขาราชการเทานั้นที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริต คนไทยทุกคนตองมีความซื่อสัตยสุจริตดวย  

๒. เราควรเริ่มปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตตั้งแตแรกเกิดและเริ่มกอตัวขึ้น จากความรักความอบอุนที่พอแม ญาติพ่ี
นองไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบที่สําคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเขาสูโรงเรียนถือครูเสมือนพอแมคนที่สอง เด็กเชื่อใน
สิ่งที่ครูสอน ครูทําใหดูเปนตัวอยางไมวาตั้งใจหรือไมก็ตามการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติเรื่อความซื่อสัตยสุจริต จึงเปนบทบาท
ของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ตองทําตนเปนแบบอยาง  

๓. การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่องคกรหลักท่ีมีหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญคือ  

     ๓.๑ ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพ่ีนอง ตองชวยกันดูแลสรางและปลูกฝงจิตสํานึกนี้ดวยการ
แนะนําสั่งสอน ทําตัวอยางท่ีดีใหกับคนในครอบครัวของตน  

                                         

๑๑ กมล ตันจินวัฒนกุล, หลักสุจริต, วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปท่ี ๕ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๘๑-๘๒. 
๑๒ พ น ม  พ งษ ไ พ บู ล ย , ด ร . ,  ก า รปลู ก ฝ ง เ ร่ื อ ง ค า นิ ย มคว าม ซ่ื อสั ต ย สุ จ ริ ต ,  [ ร ะ บ บ ออน ไลน ] ,  แ ห ล ง ที่ ม า 

http://www.sahavicha.com/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๑๒ 

 
     ๓.๒ โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหการศึกษาอบรมบมนิสัยคือ ใหความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองหัวใจสําคัญของการศึกษา คือทําใหคนเปนคนดีเปนคนที่เปน
ประโยชนตอผูอ่ืนทั้งตอสังคมที่ตนอยูอาศัย และตอประเทศชาติ การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ตองทําใหผูเรียน 
เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดีและปฏิบัติจนเปนกิจนิสัย  

     ๓.๓ สถาบันสังคมตางๆ ตองมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการสรางลักษณะนิสัยความซื่อสัตยสุจริต วัด
และองคกรทางศาสนาตางๆ ชวยไดมากในการอบรมสรางความเชื่อความศรัทธาใหเกิดขึ้น  

๔. โรงเรียนและสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญยิ่งในการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต หนาที่หลักคือ การพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดความงอกงามในทุกๆ ดานอยางมีดุลยภาพ คือตองใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะทางจิตใจ ประการหนึ่งที่พึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน แตการพัฒนาคุณลักษณะดานความ
ซื่อสัตยสุจริตตองพัฒนาไปพรอมๆ กับการพัฒนาทางดานปญญาคือ ความรูความเขาใจและการพัฒนาทางรางกาย และสังคม 
เชนเดียวกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา นิสัยเรื่องความซื่อสัตยสุจริต จึงนาจะมีกระบวนการ จัดการเรียนการสอน
ดังนี้  

๔.๑ กระตุนใหเกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ทําไดโดยการเลานิทาน  
ถาเด็กโตสามารถเลาเรื่องจริงและมีรายละเอียดประกอบ ไดมากขึ้น  

๔.๒ การยกยองสรรเสริฐผูทําความดีตางๆ โดยเฉพาะผูที่แสดงออกถึงความ 

ซื่อสัตยสุจริต ควรยกยอง  
๔.๓ การใหศึกษาคนควา หาบุคคลตัวอยางที่แสดงถึงความเปนคนซื่อสัตยสุจริต  

โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพ่ือหาคนที่ชุมชนยกยองนับถือและศึกษาจากหนังสือและใหเด็กบอกเหตุผลในการเลือกบุคคลนั้นมา
เปนตัวอยาง  

๔.๔ ใหนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงประวัติและความประพฤติของผูเรียนที่ 
นักเรียนยกยอง วาเปนคนซื่อสัตยสุจริต  

๔.๕ โรงเรียนประกาศยกยองนักเรียนหรือครูที่มีความซื่อสัตยสุจริตใหปรากฏ 

แกนักเรียน โดยทั่วไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณข้ึน ฯลฯ  

๕. กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต  

๕.๑ การใหเห็นตัวอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ  

๕.๒ ยกยองสรรเสริญใหขวัญและกําลังใจกับผูประกอบความดี เปนตน  

๒. หลักพุทธธรรมที่สงเสริมคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต 

๒.๑ หลักหิริโอตตัปปะ    

หลักหิริโอตตัปปะ๑๓ คําวา “หิริ” หมายถึง “การละอายตอบาป” ซึ่งคําวา “บาป” หมายถึง “สิ่งที่ทําใหจิตใจเสีย 
คือมีคุณภาพต่ําลง ไมวาจะเสียในแงใดลวนเรียกวาบาปทั้งสิ้น สิ่งที่ทําแลวเปนบาป  หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่ง บาปหมายถึงสิ่งที่
มนุษยนั้นไมควรกระทํา ไมวาดวยทาง กาย วาจา หรือใจ เพราะเปนสิ่งที่พึงจะนําทุกขมาใหแกตนและผูอ่ืน  บาปในบริบทนี้  คือ
สิ่งที่ตรงกันขามกับคําวา “สุจริต” นั่นคือ “ทุจริต” ฉะนั้น หิริ จึงหมายถึงการเกรงกลัวตอความทุจริตอยางใดอยางหนึ่งที่มนุษย
กําลังตัดสินใจกระทํา ไมวาจะเปนการทุจริตทางใจที่เริ่มจากการคิดและมุงหวังจะคดโกง หรือคอรรัปชัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

                                         

๑๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร., สุจริตธรรมในฐานะเคร่ืองมือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยปจจุบัน , [ระบบ
ออนไลน], แหลงที่มา http://www.mcu.ac.th/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๒๑๓ 

 
คิดแสวงหาชองทางที่จะกระทํา  เมื่อตัดสินใจแลวจึงนํากายไปคดโกงดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง รวมไปถึงการใชวาจาพูดจา
หวานลอม หรือบิดเบือนเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตัวเองปรารถนา 

ในขณะที่โอตัปปะ หมายถึง “การเกรงกลัวตอผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมา” การที่มนุษยตระหนักรูถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนตามมาภายหลังที่ไดตัดสินใจทุจริตคดโกงดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ไมวาจะเปนการถูกจับได การติดคุก และการเสีย
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของตัวเอง และตระกูล จึงจะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหมนุษยหยุดยั้งที่จะตัดสินใจประพฤติทุจริตคดโกงทรัพย
สมบัติของบุคคลอื่น หรือสมบัติสาธารณะ 

หลักธรรมวาดวยหิริโอตัปปะ อันหมายถึงความละอายตอบาป และเกรงกลัวตอผลบาปที่จะเกิดตามมานั้น ถือไดวา 
เปนแรงจูงใจสําคัญที่จะทําใหมนุษยยึดมั่นอยูในความสุจริตทั้งางใจ กาย และวาจา    แตเมื่อใดก็ตามที่ธรรมคูนี้ลมสลายลงไป
จากใจ จะทําใหมนุษยไมสามารถอยูรวมกันในโลกไดอยางมีสันติสุข เพราะหลักธรรมชุดนี้ ถือไดวาเปนธรรมสําหรับคุมครองโลก 
เพ่ือใหชาวบานละอาย และเกรงกลัวที่จะทําใหผิดพลาดบกพรองตอเพ่ือนมนุษยรวมโลก 

ตัวแปรสําคัญที่จะทําใหมนุษยไมละอาย และเกรงกลัวตอผลของบาปที่จะเกิดตามมาคือ “ความโลภ”  จาก
กรณีศึกษาจํานวนมากพบวา เมื่อมนุษยถูกความโลภครอบงํา จะกลายเปนแรงจูงใจใหมนุษยเห็นแกประโยชนเฉพาะหนาที่จะ
เกิดขึ้น  ตัวอยางที่เกิดขึ้นในคัมภีรพระไตรปฎก คือ “กรณีที่เกิดขึ้นในอัคคัญสูตร” ที่ประชาชนอาศัยอยูรวมกันในสังคม  ทั้งนี้ 
เมื่อขาวสาลีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มนุษยจะเก็บขาวรับประทานเพียงเพ่ือประทังความหิว เมื่ออ่ิมแลวก็กลับไปทําหนาที่ของ
ตัวเอง  แตเมื่อจําเนียรกาลผานไป มนุษยบางกลุมสนใจเฉพาะความอยูรอดของตัวเอง รวมไปถึงครอบครัวของตนเอง จึงเกิดการ
สะสมโดยการเก็บเกี่ยวขาวสาลีที่เปนสมบัติสาธารณะไปเปนของตนเอง โดยมิไดสนใจความอยูรอดของคนอ่ืน   จึงตัดสินใจเก็บ
เกี่ยวไปเพ่ือประโยชนสวนตนโดยไมสนใจ และกลัววาคนอื่นๆ จะอยูรอดหรือไม  จากความไมละอายใจตอเพ่ือนรวมสังคม และ
ไมเกรงกลัววาสังคมจะตําหนิหรือไมดังกลาว จะทําใหสังคมเกิดความโกลาหล และขาดสันติสุขจนเปนที่มาของการทุบตอ และ
ตําหนิซึ่งกันและกัน ฉะนั้น ความละอายและความเกรงกลัวจึงเปนตัวแปรสําคัญในการคุมครองโลกและสังคมใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติสุขมากยิ่งขึ้น 

๒.๒ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

๑.๑ หลักฆราวาสธรรม ๔๑๔ สอนใหคนรูจักการดําเนินชีวิตทางโลกอยางผูประสบความสําเร็จ ซึ่ง ฆราวาส
ธรรม ประกอบดวย ๒ คํา “ฆราวาส” แปลวา ผูดําเนินชีวิตในทางโลก ผูครองเรือน และ “ธรรม” แปลวา ความถูกตอง ความดี
งาม นิสัยที่ดีงาม ฆราวาสธรรม ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ โดยหลักธรรม ๔ ประการนี้ มี
ความสําคัญตอการสรางตัวของฆราวาสมาก ขอปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง ๔ ประการ ไดแก 

๑. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย ซื่อตรง ดวยกายจริง คือ ประพฤติดวยความสุจริต ไมคดโกง ไมหลอกลวง วาจา
จริง คือ พูดความจริง และใจจริง คือ มีความจริงใจ  

ลักษณะของสัจจะ คือ ๑) มีความจริง คือ เปนเรื่องจริง  ๒) มีความตรง คือ ประพฤติสุจริตในกาย วาจา และใจ ๓) 
มีความแท คือ ไมเหลวไหล ไมลอเลน 

๒. ทมะ  หมายถึง การฝกฝน การฝกตน ใหมีการปรับปรุงตัวทั้งในดานจิตใจ และการกระทํา ดวยปญญาเพ่ือ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรองในหนาที่การงานหรือสิ่งที่กระทําอยูนั้น ทมะ เปนธรรมที่มุงเนนใหใชสติใครครวญ และไตรตรองให
รอบคอบกอนที่จะกระทําการใดๆ โดยตองคํานึงอยูเสมอวา มีประโยชนมากกวาโทษหรือมีดีมากกวาชั่วจึงจะกระทํา โดยเฉพาะ
การเอาชนะความโกรธ เพราะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นยอมสงผลใหจิตใจขุนมัว ผิวพรรณเศราหมอง เปนเหตุใหเกิดผลเสียแก
ตนเองและผูอ่ืน  
                                         

๑๔ หลักฆราวาสธรรม ๔, [ระบบออนไลน], แหลงที่มา https://torthammarak.wordpress.com, 
[๑ ตุลาคม ๒๕๕๙].  



๒๑๔ 

 

ทมะ แบงเปน ๒ ประการ คือ ๑) การฝกฝนตนเอง เปนความมุงหมายเพ่ือสะกดกลั้น ฝกฝน อบรมจิตใจของตนให
มีสภาพจิตใจดีขึ้น ใหเขมแข็งมากขึ้น ฝกขมความรูสึกเพ่ือใหพรอมกับสถานการณตาง ๆที่อาจเกิดข้ึนตองขมใจไมใหแสดงอาการ
รวนเร หวาดหวั่น เชน ไมพลั้งเผลอสติดาวาออกมาโดยไมมีสติยับยั้งหรือ ขมความประหมาเมื่ อตองพูด หรือ แสดงออก ๒) การ
ขมใจตนเอง คือ การยับยั้ง และรูจักควบคุมจิตใจของตนไมใหติดอยูในวังวนแหงอบายมุขแหงโกธะ คือ ความโกรธ โมโหราย 
โลภะ คือ ความทะยานอยากที่จะนําไปสูการสนองความตองการของตนในทางสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และศีลธรรม และโมหะ 
คือ ความหลงกับความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมยั่งยืนนั้น 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้นตอปญหาอุปสรรค รวมถึงอดทน อดกลั้นตอสิ่งที่ไมพึงปรารถนาทางใจ อาทิ 
ความยากลําบากในการงาน คําดาทอจากผูอื่น  

ลักษณะของขันติ ประกอบดวย ๔ ลักษณะ ไดแก ๑) ความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตรากตรําทาง
ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นทางกายภาพ อาทิ ความรอน ความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยลา ๒) ความอดทน อดกลั้นตอ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย อาทิ ความเจ็บไขไดปวย ความทุกขทรมาน ก็รูจักอดทนอดกลั้นเอาไว ไมสรางความทุกขเพ่ิมขึ้นอีก 

๓) ความอดทน อดกลั้นตอความเจ็บใจอันเกิดขึ้นทางจิตภาพ อาทิ วาจาสอเสียด ถอยคําดาวาหยาบคายหรือคํากลาวลวงเกิน
กอใหเกิดความเสียหาย สรางความขุนเคืองใจอันไมพึงปรารถนา ๔) ความอดทน อดกลั้นตอพลังอํานาจบีบคั้นของกิเลส ไดแก 
ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน ความอดทนอดกลั้นตอกิเลสทั้งปวงเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดแหงชีวิตที่ดีงาม 

๔. จาคะ หมายถึง การบริจาคหรือความเสียสละจากความสุข และผลประโยชนของตน รวมถึงการละจากกิเลส 
ทําใหเปนผูมีความใจกวาง รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ และพรอมที่จะเผชิญกับความทุกขรวมกับผูอ่ืน 

จาคะมีความหมายกวางกวาทาน เนื่องจากจาคะ คือ การสละทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม โดยไมสนใจวา
จะมีผูรับหรือไมและมีความหมายโดยนัยทั้งในระดับโลกียะ และโลกุตระ 

ในระดับโลกียะเปนการเสียสละ การใหทาน การแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ทั้งในแงวัตถุ และสิ่งที่เปนนา มธรรม สวนใน
ระดับโลกุตระเปนการสละในความยึดมั่นถือมั่น ความไมดีตางๆ ที่อยูในจิตใจ ดังนั้นความเสียสละจึงมี ๒ นัยดวยกัน ๑) การ
เสียสละวัตถุสิ่งของ ไดแก ทรัพยสิ่งของของตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน โดยไมเกินกําลังความสามารถของตน ๒) การเสียสละสิ่งที่
เปนนามธรรม เชน สละกิเลส สละความเห็นแกตัว สละอารมณความรูสึกที่ไมดีตางๆ ซึ่งการฝกฝนใหมีจาคะยอมทําใหจิตใจ
คลายความยึดมั่นถือมั่น และมีความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ทําใหมีความสุขดวยใจของตนเอง มีจิตที่เปนอิสระ 
ไมข้ึนตอสิ่งอ่ืนใดมีความสุขไดแมจะตองสูญเสียอะไรบางสิ่งไป 

๒.๓ หลักเบญจศีล 

ศีล๑๕ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับผูที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เปนคฤหัสถคือเบญจศีลหรือศีล ๕  คือ 

ศีลขอที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี คือการตั้งใจงดเวนการทําลายชีวิตสัตว ความมุงหมายในการที่ทรงบัญญัติศีลขอ
นี้ ก็เพ่ือใหมนุษยอบรมจิตของตนเองใหคลายความเหี้ยมโหดมีความเมตตากรุณาตอกันและเผื่อแผความรักความเอ้ืออาทรแก
สัตวทั้งปวงดวย เห็นชีวิตของผูอื่นเสมอกับชีวิตของตนและใหปลูกไมตรีจิตในสัตวทุกจําพวก 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไวในหนังสือเบญจศีล  เบญจธรรมวา  ขอบเขต
ของสิกขาบทนี้ มีทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งผูรักษาศีลจะตองเวน เพ่ือรักษาใหบริสุทธิ์บริบูรณ คือ 

๑. การฆา  การทําใหตายดวยตนเอง หรือใชผูอ่ืนทํา หรือรวมกับคนอ่ืน 

๒. การทํารายรางกาย การทําใหบาดเจ็บอยางสาหัส 

                                         

๑๕ หลักศีล ๕, [ระบบออนไลน], แหลงที่มา http://www.watthaimn.com/, [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙].  



๒๑๕ 

 

๓. การทรกรรม เชน การใชงานเกินกําลัง การกักขัง การนําสัตวไปโดยวิธีทรมาน การผลาญสัตว เชน ยั่วใหตอสู
กันเพ่ือความสนุกสนาน 

ศีลขอที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหดวยอาการขโมย ความมุง
หมายในการบัญญัติสิกขาบทนี้ เพ่ือใหทุกคนเคารพในกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน เวนจากการทํามาหากินในทางทุจริต ประกอบอาชีพ
ในทางมิจฉาชีพ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนในทางเลี้ยงชีพ 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายวา ขอหามหรือขอบเขตของสิกขาบทนี้  มีทั้ง
โดยตรงและโดยออม ซึ่งผูรักษาศีลจะตองเวน เพ่ือรักษาใหบริสุทธิ์บริบูรณ คือ 

๑. โจรกรรมมี  ๑๔  อยางคือ (๑) ลัก  ถือเอาทรัพยเมื่อเจาของไมเห็น ที่เรียกวา ขโมยและตัดชองยองเบา  (๒) 
ฉก ชิงเอาทรัพยตอหนาเจาของ ที่เรียกวา ตีชิง วิ่งราว (๓) กรรโชก  ขูใหเขากลัวแลวใหทรัพย ที่เรียกวา จี้ ในปจจุบันนี้ (๔) ปลน 
รวมหัวกันหลายคน มีศรัตราอาวุธเขาแยงทรัพย 
(๕) ตู อางหลักฐานพยานเท็จ หักลางกรรมสิทธิ์ของผูอื่น เชน ที่ดินซึ่งไมอยูในปกครองของตน (๖) ฉอ  โกงเอาทรัพยของผูอื่นที่
ตนปกครอง เชน โกงของฝาก โกงที่ดินที่ตนอยูอาศัย (๗) หลอก ปนเรื่องใหเขาเชื่อแลวใหทรัพย (๘) ลวง  ใชเลหเอาทรัพย
เครื่องมือลวง เชน โกงตาชั่ง (๙) ปลอม ทําหรือใชของปลอม เชน ธนบัตรปลอม ยาปลอม (๑๐) ตระบัด  ยืมของคนอ่ืนมาใชแลว 
ยึดเอาเสีย กูหนี้แลวไมใชดอก (๑๑) เบียดบัง  กินเศษกินเลย เชน เลี้ยงสัตว กินคาอาหารสัตว (๑๒) สับเปลี่ยน แอบสลับเอาของ
ผูอื่น ซึ่งมีคาสูงกวา (๑๓) ลักลอบ หลบหนีภาษีของหลวงหรือลอบนําสิ่งที่ตองหาม เชนเหลาเถื่อน  
(๑๔) ยักยอก ยักเอาทรัพยของคนท่ีถูกริบไว  ยักยอกภาษี  ยักยอกทรัพยที่ถูกฟองลมละลายไว 
 

๒. อนุโลมโจรกรรม ทําโจรกรรม คือ กิริยาที่ไมทําใหโจรกรรม ๑๔ อยาง แตทํางานคลายโจรกรรม พออนุโลมเขา
กับโจรกรรมได เรียกวา อนุโลมโจรกรรมมี ๓ อยาง คือ (๑) สมโจร  สนับสนุนโจร เชน ใหที่พักและอาหารและรับซื้อของโจร (๒) 
ปอกลอก คบหาเพ่ือปลอกลอกเอาทรัพย (๓) รับสินบน รับสินจางแลวทําผิดหนาที่ เพราะเกรงใจเขา 

ทั้ง ๓  อยางนี้ ศีลไมขาดแตดางพรอย เฉพาะการรับสินบนนี้  ถาผูรับมีเจตนารวมกับผูใหในการทําลายกรรมสิทธิ์
ของผูอื่น ก็เปนการรวมโจรกรรมโดยตรง ศีลขาด 

๓.  ฉายาโจรกรรม  คือ การกระทําที่ไมทําอนุโลมโจรกรรม แตทําพัสดุของผูอ่ืนใหสูญเสียและเปนสินใชตกอยูแก
ตน  เรียกวาฉายาโจรกรรม มี ๒ อยาง คือ (๑) ผลาญ ทําลายทรัพยของผูอ่ืนใหเสียหาย (ไมเอามาเปนของตน) เชน เผาบาน
เสียหาย (๒) หยิบฉวย  ถือวิสาสะเกินขอบเขต เชน ลูกหลานเอาของพอแม ปูยา ตา ยาย โดยไมไดรับอนุญาต หรือถือเอาของ
ญาติมิตรมากกวาที่เขาอนุญาตให เอาโดยไมตองซื้อ ทั้ง ๒ อยางนี้  ศีลไมขาดแตดางพรอย 

ขอยกเวนการถือเอาของผูอ่ืนโดยวิสาสะ คือ ของญาติหรือมิตรหรือคนที่คุนเคยกันเคยชวยเหลือกัน เคยอนุญาตไว
กอน แมจะถือเอาโดยไมบอกก็ไมเปนอทินนาทาน แตประกอบดวยลักษณะการถือวิสาสะในอัฏฐสาลินี ที่ทานอธิบายวาต อง
ประกอบดวยองค ๕ ประการ (๑) เจาของเปนผูสนิทกับตน (๒) เจาของเคยอนุญาตไวกอน (๓) เมื่อถือเอาแลวไมมีคนสนเทห (๔) 
ของนั้นเปนของที่เจาของไมหวงแหนสําหรับเราหรือพอใหได (๕) เมื่อเจาของรูแลวก็พอใจไมวาอะไร 

ศีลขอที่ ๓ กามเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ การงดเวนจาการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ความมุงหมายในการ
บัญญัติสิกขาบทนี้คือ เพ่ือใหมนุษยสรางความสามัคคีไมแตกราวกัน รักษาสายโลหิตวงศตระกูลของตนไมสําสอนกันเยี่ยงสัตว
เดียรัจฉาน หรือเปนผูมักมากในกาม 

ในอัฏฐสาลินีไดอธิบายถึงขอบเขตของขอหามตามสิกขาบทนี้วา ทั้งหญิงและชายยอมประพฤติผิดในกามไดดวยกัน
ทั้งสองฝาย ซึ่งแบงออกเปนประเภทได ดังนี้ 

ก. หญิงที่ตองหามสําหรับชายมี ๓ จําพวก คือ (๑) หญิงมีสามี โดยที่สุดแมแตภรรยาชั่วคราวเชาชั่วคืนก็ถือวามี
เจาของ (๒) หญิงที่มีผูพิทักษรักษา เชน บิดามารดาหรือญาติเปนตนรักษา 



๒๑๖ 

 

(๓) หญิงที่มีจารีตหาม เชน แม ยา ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน นักบวช หญิงทั้ง ๓ ประเภทนี้ เมื่อชายประพฤติลวงเกิน จะโดย
เขายินยอมหรือไมยินยอมก็ตาม ศีลยอมขาด 

ข. ชายที่ตองหามสําหรับหญิงมี ๒ จําพวก คือ (๑) ชายอ่ืนทุกคนนอกจากสามีของตน สําหรับหญิงมีสามี (๒) ชาย
ที่จารีตหาม เชน พอ ปู ตา ทวด ลูก หลาน เหลน นักบวช  ชาย ๒ ประเภทนี้ เปนวัตถุแหงกาเมสุมิจฉาจารของหญิง คือผิดศีล 
เวนไวแตถูกขมขืนไมเต็มใจ สวนการเคลาคลึงหรือพูดเกี้ยวแมศีลจะไมขาดยอมทําใหศีลดางพรอยได  

ศีลขอที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี คือ การงดเวนจากการพูดเท็จ ความมุงหมายในการทรงบัญญัติสิกขาบทขอนี้ คือ 
เพ่ือปองกันการทําลายประโยชนของตนและผูอ่ืนดวยการพูดเท็จและใหเปนคนมีสัจวาจา 

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายสิกขาบทขอนี้วามีขอหามและขอบเขตทั้งโดยตรง
และโดยออม ซึ่งผูรักษาศีลจะตองเวนเพ่ือความบริสุทธิ์บริบูรณ คือ  

๑. มุสาวาท ๗ วิธี (การแสดงเท็จ หรือลักษณะแหงมุสาวาท) ทานประมวลไวมี ๗ วิธี คือ (๑) ปด ไดแกการโกหก
ชัด ๆ ไมรูวารู ไมเห็นวาเห็น ไมมีวามี (๒) ทนสาบาน คือ ทนสาบานเพ่ือใหคนอ่ืนหลงเชื่อวาตนไมเปนเชนนั้น จะดวยวิธีแชง
ตัวเองหรือดวยวิธีนั่งนิ่งเมื่อถูกถามก็จัดเปนทนสาบาน (๓) ทําเลหกะเทห ไดแกการอวดอางความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริง เชน 
อวดวิเศษเรื่องใบหวยโดยไมรูจริงเห็นจริง (๔) มายา แสดงอาการหลอกคนอ่ืน เชน ไมเจ็บทําเปนเจ็บ เจ็บนอยทําเปนเจ็บมาก 
(๕) ทําเลศ คือไมอยากจะพูดเท็จแตพูดเลนสํานวน พูดคลุมเครือใหผูฝงคิดผิดไปเอง เชน เห็นขโมยวิ่งผานหนาไปไมอยากบอกให
ผูอ่ืนทราบวาตนเห็น จึงยายที่ยืนหรือที่นั่งไป เมื่อถูกถามพูดเลนสํานานวาอยูที่นี่ไมเห็น อยางนี้เรียกวาทําเลศ  (๖) เสริมความ 
เรื่องเล็ก แตพูดใหคนฟงเห็นวาเปนเรื่องใหญ เชนเห็นไฟไหมหญาแหงก็ตะโกนเสียงดังวาไฟ ๆ เพ่ือใหคนแตกตื่นตกใจหรือ
โฆษณาสินคาพรรณนาสรรพคุณจนเกินความจริง (๗) อําความ ตรงกันขามกับเสริมความ คือเรื่องใหญแตพูดใหเปนเรื่องเล็ก 
หรือปดบังอําพลางไวไมพูดไมรายงานตอผูมีหนาที่ใหรับทราบ 

ศีลขอที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ การเวนจากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท ไดแกการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัย ความมุงหมายในการบัญญัติสิกขาบทขอนี้ คือเพ่ือใหคนมีสติไมประมาท รักษาสติของตนไวไมใหเผอเรอ 
พลาดพลั้งในการปฏิบัติงานประจําเพ่ือดํารงชีวิตโดยราบรื่น   สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบาย
สิกขาบทขอนี้วา มีขอหามหรือขอบเขตทั้งโดยตรงและโดยออมโดยตรง คือ น้ําเมา ไดแก 

๑. สุรา น้ําเมาที่กลั่น ที่เรียกกันวา เหลา 
๒. เมรัย น้ําเมาที่ยังไมไดกลั่น ไดแก เบียร สาโท น้ําตาลเมา กระแช เปนตน 

โดยทางออม หมายถึง ยาเสพยติดใหโทษทุกชนิด เชน ฝน กัญชา สารไอระเหย เปนตนเปนอันหามไวในศีลขอนี้ 
กิริยาที่ทําไมเฉพาะการดื่มอยางเดียวแตหมายถึงการสูบและการฉีดดวย การดื่มสุราและการเสพยาเสพยติดใหโทษที่ทําใหศีล
ขาดนั้น ตองพรอมดวยองคประกอบ ๔ ประการ คือ 

(๑) ของนั้นเปนของมึนเมา (๒) มีเจตนาจะเสพของมึนเมานั้น (๓) พยายามเสพ (๔) ใหลวงไหลผานลําคอลงไป 

๓. บทสรุป 

ความซื่อสัตยสุจริต เปนคุณธรรมที่จําเปนตอทุกสังคม ไมวาจะเปนความซื่อสัตยในระดับไหนก็ตาม จะตองมีการ
ปลูกฝงหรือสอนเยาวชนรุนหลังใหประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะ หากคนในสังคมขาดคุณธรรมขอนี้เมื่อใด สังคมก็จะวุนวาย ไม
สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแกตัวมากขึ้น จนกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย  การดําเนินชีวิตในสังคม 
ความซื่อสัตยสุจริตเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน ไมวาจะซื่อสัตยตอตนเองหรือผูอ่ืน การจะมีความซื่อสัตยสุจริต ตองปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางถูกตอง และใหเห็นโทษของการไมซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอตนเองและสังคม
อยางไรบาง แลวทําอยางไร ผูที่จะสรางความซื่อสัตยสุจริตจึงตองเปนกัลยาณมิตรที่จะนําพาใหเปนคนที่พูดจริง ทําจริง เปนคน
จริงใจ เปนคนตรง ซื่อสัตย เปนที่เชื่อถือ เคารพนับถือของคนอ่ืน และเปนผูที่เคารพนับถือตัวเองได คําตอบก็คือ การฝกฝนให
ทุกคนสามารถพ่ึงตนเองไดในทางสติปญญา 



๒๑๗ 

 

คุณสมบัติพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนที่สําคัญนั้น ไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี         ความละอายชั่วกลัวบาป 
ความซื่อสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ความไมมักงายหยาบคาย กับอีก
อยางหนึ่งที่สําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียรดานความซื่อสัตยสุจริต๑๖ จากพระบรมราโชวาทจะเห็นไดวา ความซื่อสัตย
สุจริต เปนสิ่งดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อนําไปใชกับการประกอบ
อาชีพ วิชาชีพในการทํางานซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของมนุษยและสังคม ก็ยอมหมายความวามนุษยจะตอง
มีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานหรือการประกอบวิชาชีพ เพราะในการทํางานนั้นมนุษยยอมตองมีสังคมซึ่งประกอบดวยคน
จํานวนมากที่มีความเชื่อและความคิดเห็นตางกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการวางกรอบใหมนุษยประพฤติปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือการทํางานรวมกันอยางสงบสุขและบรรลุเปาหมายในงานนั้นๆ 

การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ หิริ โอตัปปะ, ฆราวาสธรรม ๔, และ ศีล ๕ เปนตน เขามาชวยใน
การปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเปนหนาที่ใดก็ตามเปนการเสริมสรางการปฏิบัติงานอยางสุจริต ถูกตอง  เที่ยงธรรม จึงเกิดผลดีแกผู
ปฏิบัติหนาที่ หนวยงาน องคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรปลูกฝง เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดมีแกคนในชาติอยางยั่งยืน
ตลอด 
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Safety First: กระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัด 
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อาจารยประจํา วิทยาลัยสงฆราชบุรี มจร. 

 
บทคัดยอ 

Safety First: กระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัด เปนกระบวนการที่สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวัดที่
กอใหเกิดความสูญเสียทั้งแกชีวิต และทรัพยสินของวัด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการกิจกรรมตางๆ ของวัดในดานการ
สาธารณูปการ อันจะรวมถึงการจัดการทางดานบุคลากรของวัดดวยเชนกัน ผลของการดําเนินการจะทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เปนศูนย (Zero Accident)  โดยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ คือ  ๑) กําหนดนโยบาย โดยมีการจัดทํานโยบายความปลอดภัย
ภายในวัด  ๒) กําหนดบทบาทผูนําที่รับผิดชอบ โดยมีการกําหนดพระสงฆ/บุคลากรผูรับผิดชอบ และมีการแตงตั้งคณะทํางาน
หรือคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด  ๓) การวางแผนและการนําระบบไปปฏิบัติ โดยมีการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณดานความปลอดภัย  มีการกําหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติวาดวยความปลอดภัยภายในวัด มีการอบรมให
ความรูกับบุคลากรภายในวัดทุกระดับ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผูที่อยูอาศัยหรือทํางานภายในวัด มีการอบรมเก่ียวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตน มีการจัดทําโครงการหรือการดําเนินการเพ่ือรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในวัด มีการดูแล สํารวจ หรือ
ตรวจสอบความปลอดภัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแกไข มีการปองกันอันตรายจาก
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณที่ใชภายในวัด   มีการจัดทําระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว หรือมีการตอสายดินที่มี
ประสิทธิภาพมีการจัดทําระบบปองกันและระงับอัคีภัยภายในวัด มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน มีการฝกอบรมการ
ดับเพลิงขนตน มีการฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด มีการจัดหาหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาจัดฝกสอนดับเพลิงและหนี
ไฟภายในวัด  มีการจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยและวางแผนปองกันอยางเหมาะสมภายในวัด    มีการกําหนด
มาตรการดูแลความปลอดภัยดานการจัดระบบจราจรและพนที่จอดรถภายในวัด ๔) การประเมินผล โดยมีการตรวจประเมิน
ภายในขึ้น และ ๕) การทบทวนการจัดการ โดยมีผูบริหารวัดระดับสูงเขารวมเปนประธานในการทบทวน ทั้งนี้เพ่ือเปนการลด
อุบัติเหตุภายในวัดใหเปนศูนย (Zero Accident) ไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 
คําสําคัญ : 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  
บทนํา 

ปจจุบันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยตางๆ ในพ้ืนที่สาธารณะตางๆ ไมวาจะเปนสถานีขนสงผูโดยสาร โรงเรียน สถานที่
ราชการ มักกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลภายในองคกรนั้น โดยในทุกครั้งมัก
มีทั้งการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพยสินสาธารณะเสียหายตามมาอยางเนืองๆ  จากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้น
สวนใหญลวนเปนผลมาจากความละเลย ความใสใจ ไมมีการปองกัน จนเกิดเปนความเคยชิน และมีความประมาทเลินเลอในการ
ใชชีวิตประจําวัน  วัดก็เปนอีกสถานที่สาธารณะแหงหนึ่งที่มีการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยขึ้นเชนกัน  

กระบวนการสรางความปลอดภัยในสถานที่ที่เปนสถานประกอบการในภาคเอกชนไมวาจะเปนอาคารสํานักงาน โรงงาน 
โกดัง หรือสถานที่ประกอบกิจการอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยจะมีกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม บังคับใชใหเอกชนมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่เปนกระบวนการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยของสถานประกอบการ เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปนกฎหมายที่กระทรวงแรงงานใชบังคับแกสถานประกอบการใหมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย ดาน
อาชีวอนามัย และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งกฎหมายที่ออกตามมาปกปองคุมครองลูกจางในการทํางานใหแก
นายจางหรือผูประกอบการ สวนกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎหมายที่ออกตามมา
กําหนดใหผูประกอบการประกอบกิจการโรงงานอยางปลอดภัยที่เปนทั้งกฎกระทรวง และ  ประกาศที่ออกตามมาใชบังคับเปน
ลําดับ   

สวนกรณีของพ้ืนที่สาธารณะที่เปนโรงเรียนในปจจุบันไดมีการรณรงคจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดภัย  เปนแผนงาน
ประจําปของโรงเรียน และไดมีการจัดทํานโยบายดานความปลอดภัยในสถานศึกษา แผนงาน  คูมือ และมาตรการดานการรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการดําเนินมาตรการ  ๔ 
ดาน คือ  

๑. มาตรการปองกันและแกไขดานอุบัติเหตุ  
๒. มาตรการปองกันและแกไขดานอุบัติภัย  
๓. มาตรการปองกันและแกไขปญหาดานสังคม  
๔. มาตรการปองกันและแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัย(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, ๒๕๕๙) 

ปจจุบันหนวยงานราชการไดมีการรวมบูรณาการเกี่ยวกับงานดานความปลอดภัย ประกอบดวย ๖ กระทรวง คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม เรียกวา โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  (Safety Thailand) มีแนวทางการดําเนินการ
ความรวมมือโดยสรุปแบงออกเปน ๒ ระยะคือ  
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๑. การดําเนินการระยะสั้น กําหนดใหจัดทําแผนบูรณาการความรวมมือภายใตกรอบการดําเนินงาน ๓ ดาน ไดแก 
ดานความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับอัคคีภัย และดานความ
ปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี แตละดานจะ ดําเนินการใน ๓ มิติ คือ  

- มิติการสงเสริมสนับสนุนในการดําเนินการ (การสรางการรับรูและการสรางจิตสํานึก)   
- มิติการกํากับดูแล   

- มิติการมีสวนรวมของประชาชน (ประชารัฐ) โดยมีชวงระยะเวลาการดําเนินการ ๖ เดือน  

๒. การดําเนินการระยะยาวเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยรวมกัน เพ่ือ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทํางาน อันจะสรางเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทํางานให
ยั่งยืนตอไป (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, ๒๕๕๙) 

จากกรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยขางตนจะเห็นวามีความเปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวกับการสราง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมขึ้น เชน กรณีโรงเรียนก็จะมีการรณรงคโครงการโรงเรียนปลอดภัย ที่เนนไปสูการสรางหรือ
ดําเนินมาตรการปองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปญหาสังคม และปญหาดานสุขภาพ  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงดาน
การบูรณาการรวมกันของทั้ง 6 กระทรวง ดานความปลอดภัยในบทบาทภารกิจของแตละกระทรวง  แตกรณีความปลอด ภัย
ภายในวัดที่จะเปนกระบวนการสรางใหภายในวัดความปลอดภัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการยังไมมีกฎหมายที่กําหนดไวเปนการ
เฉพาะ  ซึ่งหากพิจารณาจากการบริหารในทางพระพุทธศาสนา อันหมายถึง การดูแลรักษาตนเอง เรียกวา “กายบริหาร” ไป
จนถึงการปกครอง ดูแล รักษาหมูคณะภายในวัด อันไดแกหมูพระภิกษุ ชื่อวา “พระสงฆ” และสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ฆราวาส ที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัด รวมทั้งการจัดการกิจการของวัด เรียกวา “การบริหาร” และ “การปกครองคณะสงฆ” 
ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ ซึ่งความจริง “สังฆมณฑล” นับตั้งแตสวนยอยคือ วัด ถึงสวนรวมคือ คณะสงฆไทยทั้งหมดทั่วทั้ง
ประเทศ ฉะนั้นในการบริหารวัด จึงมีความหมายกวาง ทั้งการดูแลรักษาคน การปกครอง ดูแล รักษาหมูคณะคือ พระภิกษุสงฆ
ทั้งวัด รวมทั้งสามเณร และคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัด และทั้งจัดการกิจการวัด ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมตางๆ พิธีกรรมตางๆ 
และการจัดการดานการเงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ของวัดอันเปนสวนรวมของพระภิกษุทั้งวัด โดยวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย โดยเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไปเปนสําคัญ โดยผูบริหารวัดก็คือ เจาอาวาสประจําแตละวัดนั่นเอง เปนผู
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย สรุปไดวา  

๑) เจาอาวาสมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
๑.๑ บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
๑.๒ ปกครอง และสอดสองใหบรรพชิต และคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

๑.๓ เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรพชิต และคฤหัสถ 
๑.๔ ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 

๒)  เจาอาวาสมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
๒.๑ หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 

๒.๒ สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาส ออกไปเสียจากวัด 

๒.๓ สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัด หรือใหทําทัณฑ บน หรือใหขอ
ขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาส ซึ่งไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎ
มหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

(พระราชญาณวิสิฐ, ๒๕๔๘) 
จากการที่พระภิกษุสงฆมีฐานะพิเศษจากคฤหัสถ คือ มีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครอง  
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การบริหารโดยเฉพาะอีกตางหากจากตัวบทกฎหมายของบานเมือง ซึ่งในธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ ในพระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนานี้ แยกกลาวโดยยอได ๔ อยางคือ 

๑) การบริหารตน  
ก) กายบริหาร คือ การดูแลรักษากายตน มีกาทําความสะอาดรางกาย และการแตงตัว  
ข) การบริหารกาย วาจา และการบริหารจิต คือการดูแลรักษากิริยามารยาททางกาย และทางวาจา และการ

อบรมรักษาจิตใจ 
๒) การบริหารหมูคณะที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัด 

เปนการปกครองดูแลหมูคณะ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีที่อยูหรือพํานักอยูในวัด ใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวดีแลว และตามกฎหมายบานเมือง ตลอดทั้งกฎขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม  

๓) การบริหารกิจกรรมของวัด 
เปนการใหการศึกษา อบรม และเผยแพรธรรม อันเปนกิจกรรมหลักของวัด และกิจกรรมอ่ืนๆ เชน นวกรรม (การ
กอสราง) และการสาธารณูปการ ที่จําเปน การอํานาวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล การศึกษาสงเคราะห และ
การสาธารณสงเคราะห ฯลฯ 

๔) การบริหารศาสนสมบัติของสงฆหรือของวัด 
เปนการดูแลรักษา และจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของวัด ไดแก การเงินอันเปนสื่อกลางเพ่ือแลกเปลี่ยนปจจัย ๔ 
และภัณฑะ ไมวาจะเปนครุภัณฑ (ของหนัก) ที่เปนสังหาริมทรัพย หรือ        อสังหาริมทรัพย ก็ตาม หรือลหุภัณฑ 
(ของเบา) ไดแก บิณฑบาต เภสัช และบริขาร ก็ตาม ที่เขาถวายเปนสาธารณะแกหมูภิกษุ จัดเปนของ “สงฆ” 
ทั้งหมด ซึ่งจะตองดําเนินการตามพระวินัย และท้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ และใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕๑๑) ไดกําหนดวิธีการปฏิบัติ และจัดการศาสนสมบัติของวัดไว ตามขอ ๖ ใหเจา
อาวาสจัดใหไวยาวัจกร หรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงตั้ง ทําบัญชีรายรับจายเงินของวัด ฯ  

จากที่กลาวขางตนจะเห็นวาการบริหารทางพระพุทธศาสนาโดยสวนรวมจะหมายถึงคณะสงฆไทยทั้งหมดทั่วประเทศ และการ
บริหารตามพระธรรมวินัยที่เปนธรรมนูญการปกครองเปนพ้ืนฐานเบื้องตน แตสําหรับกรณีตอไปนี้จะกลาวถึงเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้ันตอนหรือลําดับการดําเนินงานเพื่อสรางกระบวนการความปลอดภัยภายในวัดเพียงเทานั้น 

ในปจจุบันกระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัดซึ่งในบทความนี้ เรียกวา  “ปลอดภัยไวกอน”  (Safety 
First)  เพ่ือที่ใชตอสูกับปญหาการเกิดอุบัติเหตุ และความไมปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นภายในวัด โดยมีการดําเนินงานที่มุงเนนใหดาน
การบริหารวัดตามธรรมนูญการปกครองพระภิกษุสงฆ และใหมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัยภายในวัดใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยที่มีความตระหนักในดานพฤติกรรมความปลอดภัยตอบุคลากรภายในวัดเพ่ือใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงระดับบุคคลที่อยูในวัดหรือบุคคภายนอกที่เขามาในวัด ซึ่งจากการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่ของวัด
โดยทั่วไปนิยมแบงเขตพ้ืนทีภายในออกเปน ๓ สวนใหญๆ คือ 

๑) เขตพุทธาวาส เปนพื้นที่สําหรับพระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนเสมือนสัญลักษณ 
แหงสถานที่ประทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เขตพุทธาวาสมักประกอบดวยสถาปตยกรรมหลักสําคัญๆ ที่เก่ียวเนื่องกับพระ
พุทธองคและพิธีกรรมตางๆ คือ 

-  พระเจดีย พระมณฑป พระปรางค : อาคารที่สรางเพ่ือใชเปนศูนยกลางหลักของวัด 
-  พระอุโบสถ : อาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมในการทําสังฆกรรม 
-  พระวิหาร : อาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหวางพระสงฆ และฆราวาส 
-  เจดีย : อาคารที่ใชบรรจุอัฐิ หรือประกอบเพื่อใหผังรวมสมบูรณ 
-  หอระฆัง : อาคารที่ใชเปนเครื่องตีบอกเวลาสําหรับพระสงฆ 



๒๒๓ 

 

-  ศาลาตางๆ 

๒) เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพ้ืนที่สวนหนึ่งของวัด ที่กําหนดไวใหเปนที่อยูอาศัยของพระสงฆ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา พ้ืนที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปดวย
อาคารสถาน ที่สัมพันธเฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของ เพศสมณะเทานั้น อันไดแก 

- กุฏิ : อาคารที่ใชสําหรับอาศัยหลับนอนกัปปยกุฎี : โรงเก็บอาหาร 

- หอฉัน : อาคารที่ใชเปนที่ฉันภัตตาหาร 

- วัจจกุฎี : อาคารสําหรับใชขับถาย 

- ศาลาการเปรียญ : อาคารที่ใชเปนที่เรียนหนังสือของพระสงฆ 
- หอไตร : อาคารที่ใชเก็บรักษาคัมภีรทางศาสนา 
- ชันตาฆร : โรงรักษาไฟและตมน้ํา 
- ธรรมศาลา : โรงเทศนาธรรม 

- หองสรงน้ํา : หองชําระกาย 

๓)  เขตธรณีสงฆ หมายถึงเขตพ้ืนที่ในพระอารามที่วัดกําหนดพ้ืนที่บางสวนที่เหลือจากการจัด แบงเขตสําคัญ คือ เขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ใหเปนเขตพ้ืนที่สําหรับเอื้อประโยชนใชสอยในเชิงสาธารณะประโยชนในลักษณะ ตางๆของวัด เชน 
ใชเปนพ้ืนที่เปดโลงเพ่ือสรางความรมรื่นใหวัด หรือใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอ่ืนๆ เชน สรางเมรุสําหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้ง
โรงเรียนเพ่ือใหการศึกษาแกสังคม แบงเปนพื้นที่ใหคฤหัสถเชาเพ่ือใชเปนแหลงทํามาหากิน อาทิการสรางตึกแถว หรือทําเปน
ตลาดเปนตน 

    เนื่องจากปญหาความไมปลอดภัย เปนปญหาที่สงผลตอคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทําใหพระสงฆ/บุคลากรเกิดการ
บาดเจ็บ สูญเสียชีวิต หรือสญูเสียทรัพยสิน เชน ปญหาอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถาพระสงฆ/บุคลากรมี
พฤติกรรมประมาท ขาดความระมัดระวัง การสรางเสริมความปลอดภัยภายในวัดจึงมีความสําคัญตอการลดปญหาความไม
ปลอดภัยตางๆ  ทําใหคนภายในวัดมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่สงผลทําลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการสราง
ความปลอดภัยที่ประกอบไปดวยกระบวนการดําเนินงานที่เปนลําดับขั้นตอน และอาศัยความรวมมือของวัดพระสงฆ/บุคลากร
ภายในวัดเปนพื้นฐาน  ยอมทําใหเกิดการแกไขปญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในวัดไดอยางถูกตองเหมาะสม ตรง
กับความตองการของพระสงฆ/บุคลากรภายในวัดไดอยางแทจริง เชน กระบวนการทางประชาสังคมที่ใชสรางเสริมความ
ปลอดภัยภายในวัด ก็ถือวาเปนกระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัดอีกวิธีหนึ่ง เพราะวิธีการที่ยึดวัดเปนศูนยกลาง และให
ความสําคัญในเรื่องของความรวมมือกันของพระสงฆ/บุคลากรภายในวัดในอันที่จะสรางจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย จนเกิด
ความตระหนักชวยกันดูแลและปองกันอันตรายตางๆภายในวัดไดเปนอยางดี 
        ดังนั้น ในทุกวัดควรสรางความปลอดภัยภายในของตนเองใหเกิดข้ึน เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตของผูอยูอาศัย
ภายในวัดไมใหไดรับอันตรายจากปญหาความไมปลอดภัยตางๆ โดยใชกระบวนการสรางความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และนํา
ปจจัยขางตนภายในวัดที่ประกอบดวยปจจัยการบริหารวัด บุคลากรภายในวัดอันประกอบดวย ผูบริหารวัด คือ เจาอาวาส 
พระสงฆ สามเณร ไวยาวัจกร คฤหัสถหรือบุคลากรภายในวัด ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเขามาในวัดไดรวมแรงรวมใจกัน ทํา
หนาที่ตามบทบาทของแตละบุคลากรเกี่ยวกับการสรางความปลอดภัยในวัด โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ของวัดที่เรียกวา เขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ เปนปจจัยพื้นฐานในการสรางความปลอดภัยภายในวัด 

กระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัด 



๒๒๔ 

 

กระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัด เปนความจําเปนพ้ืนฐานดานความปลอดภัยที่ควรมีการดําเนินการในวัด 
เพราะความปลอดภัยเปนสิทธิที่ทุกคนพึงมีพึงไดรับ โดยบุคลากรภายในวัดไมวาจะเปนพระสงฆ/คฤหัสถมีสิทธิที่จะอยูในวัดอยาง
ปลอดภัย มีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดการกับความปลอดภัยในวัด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย มีสวนรวมที่จะ
ตัดสินใจวาสิ่งใดคืออันตราย อะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บและความไมปลอดภัย เปนตน ซึ่งกระบวนการสราง
ความปลอดภัยในแตละวัดอาจมีขั้นตอน ลําดับและรูปแบบของการดําเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมสรางความปลอดภัยที่
แตกตางกันออกไป แตทุกการดําเนินงานตามกระบวนการสรางความปลอดภัยในวัดนั้นจะตองมี หลักการที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ มุงเนนผลประโยชนดานความปลอดภัยของบุคลากรภายในวัดเปนสําคัญซึ่งเมื่อนํามาพิจารณารวมกับกฎหมายความ
ปลอดภัย มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และการรณรงคดานความปลอดภัยของโรงเรียน  การบูรณาการรวมกันดานความ
ปลอดภัยของ ๖ กระทรวงที่กลาวไวขางตน จึงขอนําเสนอกระบวนการสราง ความปลอดภัยภายในวัด ดังนี้  

๑) กําหนดนโยบาย โดยมีการจัดทํานโยบายความปลอดภัยภายในวัด โดยเจาอาวาสซึ่งเปนผูบริหาร 
สูงสุดของวัดเปนผูกําหนดนโยบายความปลอดภัยภายในวัด โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลงนาม โดยใหเหมาะสมกับขนาดของ
วัด ลักษณะกิจกรรม และความเสี่ยงของอันตรายในวัดนั้นๆ ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะเปนกรอบในการกําหนด และทบทวน
วัตถุประสงคของความปลอดภัยในวัดที่กําหนดไว โดยมุงที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย  ภายในวัด โดยมีกรอบของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ และของมหาเถรสมาคม 

๒)  กําหนดบทบาทผูนําที่รับผิดชอบ โดยมี 
- การกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ ดานความปลอดภัยภายในวัดไวอยางชัดเจน มีการจัดทําโครงสรางการบริหารความ

ปลอดภัย กําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ และกําหนดความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในวัดไวใหชัดเจน โดยเจาอาวาสแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบไวเปนเอกสารแจงใหผูเกี่ยวของในวัดไดรับทราบ และเจาอาวาสแตงตั้งตัวแทนใหดูแลดานความปลอดภัยเปน
ตัวแทนดานความปลอดภัย(Safety Representative) โดยเฉพาะทําหนาที่บริหารแทนดวยก็ได โดยเปนผูดูแลดานความ
ปลอดภัยภายในวัด ตลอดจนดําเนินการมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติในดานความปลอดภัยขึ้น โดยใหมีการนําไปปฏิบัติภายใน
วัดและรักษาไวใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องไปจนกวาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรายงานผลดานการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยใหแกเจาอาวาส พรอมทั้งเสนอแนะใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยประสานผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมใน
การ ดําเนินการดานความปลอดภัยภายในวัด  

- มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด (Safety Committee) ใหพิจารณาการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด สวนจํานวนกรรมการใหมีการพิจารณาจากขนาดพ้ืนที่
ของวัดที่รับผิดชอบ หรือพิจารณาจากจํานวนบุคลากรภายในวัดที่เกี่ยวของที่ตองรับผิดชอบใหมีความปลอดภั ย หากมีจํานวน
มากก็พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการใหเปนไปตามสัดสวนที่เหมาะสม 

๓) การวางแผนและการนําระบบไปปฏิบัติ โดยมี 
- การจัดทําแผนงานและงบประมาณดานความปลอดภัย ในการจัดทําแผนงานความปลอดภัยภายในวัด ซึ่งควรมีการ

จัดทําแผนแบงออกเปนแผนงานความปลอดภัยหลักของวัด โดยมีแผนความปลอดภัยยอย หรือแยกออกเปนไปตามแตละพ้ืนที่ 
หรือตามโครงสรางตามหนวยงานการบริหารทํางานภายในวัด โดยในแตละแผนงานของแตละหนวยงาน หรือพ้ืนที่ควรใหมีการ
กําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยขึ้น โดยควรกําหนดลําดับความสําคัญในการดํา เนินการ
ตั้งแต การกําจัด การเปลี่ยนหรือทดแทน การควบคุมในดานวิศวกรรม การควบคุมดานการบริหารจัดการ การเตือนอันตราย 
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล มีการกําหนดกรอบระยะเวลา ใหมีการตรวจติดตามและวัดผลการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดไว หากตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเหมาะสมก็ปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมได ในการดําเนินการควรใหผูเกี่ยวของมีการเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย 



๒๒๕ 

 

- การกําหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติวาดวยความปลอดภัยภายในวัด ซึ่งการกําหนดกฎระเบียบดังกลาว จะ
เกิดข้ึนจากการที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ หรือของมหาเถรสมาคม มีการกําหนดไว หรือมีการปรับปรุงแกไขใหม 
แตในกรณีที่ผูรับผิดชอบหรือผูเกี่ยวของมีการแจงรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือจากการประเมินความเสี่ยงของผูเกี่ยวของ แลว
นําเสนอเขาสูการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย และนําเสนอแกเจาอาวาสลงนามประกาศเปนกฎ ระเบียบ ดาน
ความปลอดภัยบังคับใชในภายวัด โดยมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธใหแกผูเกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอกที่เขามาในพ้ืนที่ของ
วัดไดรับทราบและปฏิบัติใหถูกตอง 

- การอบรมใหความรูกับบุคลากรภายในวัดทุกระดับ ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผูที่อยูอาศัยภายในวัด  ซึ่งในการ
ดําเนินการในขั้นตอนการใหความรูดานความปลอดภัยภายในวัดนี้ จะเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการ ใหความรูดานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มหาเถรสมาคม และของวัดที่มีการกําหนดขึ้นให ผูเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งขั้นตอนการ
ปฏิบัติดานความปลอดภัยตางๆ ที่มีการดําเนินการที่ เรียกวา ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเพ่ือใหบุคลากรภายในวัดที่เก่ียวของมีความรู
ความสามารถในข้ันตอนการปฏิบัติ ที่สามารถนําไปปฏิบัติดานความปลอดภัยตามขั้นตอนนั้นๆ ได ซึ่งนอกจาจะเปนการอบรมให
ความรูสําหรับการดําเนินการตางๆ ในระยะเริ่มตนแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการปฏิบัติใดก็สมควรที่จะมีการสื่อสาร
แจงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ และอบรมใหความรูใหมที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแกไขใหแกผูเกี่ยวของทั้งภายในวัด และ
ประกาศแจงแกบุคคลภายนอกไดรับทราบตามชองทางการสื่อสารที่มีในวัดดวย 

- การอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ในการจัดทําแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือปองกันแลว ในการอบรม
ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ก็เปนการเตรียมการรองรับเหตุการณเม่ือมี ไวนํามาใชเมื่อเกิดเหตุการณที่เปนอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยขึ้นภายในวัด เปนการบรรเทาผลที่เกิดขึ้นใหมีความเสียหาย ดานการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไดบรรเทาลง โดยจัดใหมี
วิทยากรที่มีความรูความสามารถดานการปฐมพยาบาล ตลอดจน อบรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการปฐมพยาบาล เวชภัณฑ
ดานการรักษา การทําแผล การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เปนตน  

- การดูแล สํารวจ หรือตรวจสอบความปลอดภัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งนําผลไป ปรับปรุงแกไข มี
การปองกันอันตรายจากไฟฟา เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณที่ใชภายในวัด โดยในการดูแล  สํารวจ หรื อตรวจสอบความ
ปลอดภัย ในทางปฏิบัติในแตละพ้ืนที่หรือหนวยงานที่มีการจัดแบงไวตาม โครงสรางการบริหารวัดไวแลวนั้นจะเปนผูกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดูแล สํารวจ หรือตรวจสอบไวอยาง ชัดเจน จะเปนผูมีหนาที่ในการใชแบบตรวจสอบ (Check Sheets) ทํา
การตรวจวาแตละจุด แตละข้ันตอนที่มี การประเมินความเสี่ยงไวแลวนั้นจะกอใหเกิดอันตราย อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย ขึ้น หรือมี
แนวโนมที่จะเกิดเปน อุบัติการณขึ้นหรือไม เพ่ือที่จะไดมีการปองกัน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือมีการเคลื่อนยาย ไมใหเกิด 
เหตุการณที่ไมคาดฝน หรืออุบัติเหตุ ตลอดจนอุบัติภัย เชน การเกิดเพลิงไหม ขึ้น   โดยมีการกําหนดชวงเวลา ในการดูแล สํารวจ 
หรือตรวจสอบความปลอดภัยไว อาจจะมีความถี่เปน วัน สัปดาห เดือน หรือป ก็จะมี ขอมูลมาจากการประเมินความเสี่ยง และ
นํามากําหนดมาตรการตามความรายแรง หรือระยะเวลา ตามลําดับ   

- การจัดทําระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว หรือมีการตอสายดินที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทํา ระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในวัด เปนการปองกันอันตรายที่จะมีการเกิดจากไฟฟาลัดวงจร หรือเกิดอัคคีภัย ไฟไหมภายในวัดขึ้นได  โดยมี
การจัดทําระบบไวในขั้นตอนตั้งแตการติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องจักรกล อุปกรณท่ีมีการใชกระแสไฟฟา โดยติดตั้งอุปกรณปองกัน 
หรือติดตั้งสายดินอยางถูกวิธี   

- แผนปองกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน ในการประกอบดวย การตรวจตราการอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย 
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู  องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนินการในภาวะ
ตางกันคือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมและหลังจากเพลิงสงบแลว รายละเอียดแยกไดดังนี้  

๑.กอนเกิดเหตุเพลิงไหม  ซึ่งจะประกอบดวยแผนปองกันอัคคีภัยตาง ๆ ๓ แผน คือแผนการอบรม แผนการ
รณรงคปองกันอัคคีภัย และแผนการตรวจตรา  
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๒. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม  ซึ่งจะประกอบดวยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียโดย ประกอบดวย
แผนตาง ๆ ๓ แผนคือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข  สําหรับแผนบรรเทาทุกขจะเปน
แผนที่มีการปฏิบัติตอเนื่องไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลวดวย 

๓. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว  จะประกอบดวยแผนที่จะดําเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหมสงบแลว ๒ แผน คือ 
แผนการบรรเทาทุกขซึ่งดําเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม และแผนปฏิรูปฟนฟู  

- การจัดทีมเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินของวัด ประกอบดวย  
๑.  ผูอํานวยการควบคุมดับเพลิงหรือภาวะฉุกเฉิน 
๒.  ผูสั่งการ 
๓ วหนาทีมผจญเพลิง 
๔ หัวหนาทีมปฐมพยาบาล 
๕ หัวหนาทีมควบคุมจราจร 
๖ หัวหนาทีมสื่อสาร  
๗ หัวหนาทีมประชาสัมพันธ 
๘ หัวหนาทีมบริการ 

 

- การฝกอบรมการดับเพลิงขนตน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นตน
และสามารถใชถังดับเพลิง รวมทั้งสายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีหัวขอการฝกอบรม  คือ        

- ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม     
- การแบงประเภทของเพลิง 
- การปองกันแหลงกําเนิดไฟ      
- เครื่องมือดับเพลิง     
- วิธีดับเพลิงประเภทตาง ๆ  

- การฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด แผนอพยพหนีไฟนั้นกําหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของพระสงฆ/บุคลากรและของวัดในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

แผนอพยพหนีไฟที่กําหนดขึ้นนั้น มีองคประกอบตาง ๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวนบุคลากร, ผูนําทางหนีไฟ, จุด
นัดพบ, หนวยชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานหรือพ้ืนที่ของวัดโดยขึ้นตรงตอ
ผูที่รับผิดชอบเปนผูอํานวยการควบคุมดับเพลิงหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดไวใหชัดเจน ดังนี้  

ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมีการปฏิบัติดังนี้ 
๒) หนวยงานหรือพื้นที่ตรวจสอบจํานวนพระสงฆ/บุคลากร มีหนาที่ตรวจนับจํานวนพระสงฆ/บุคลากรวา มีการ

อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกรูป/คนหรือไม  
๓) ผูนําทางหนีไฟ จะเปนผูนําทางพระสงฆ/บุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว  
๔) จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพระสงฆ/บุคลากร สามารถที่จะ

มารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพระสงฆ/บุคลากรอพยพหนีไฟออกมาไมครบตาม
จํานวนจริง ซึ่งหมายถึงมีพระสงฆ/บุคลากรติดอยูในพ้ืนที่ที่เกิดอัคคีภัย  

๕) หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวิตพระสงฆ/บุคลากรที่ยังติดคางอยูในอาคาร
หรือในพื้นที่ที่ไดเกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพระสงฆ/บุคลากรที่ออกมาอยูที่จุดรวมพลแลวมีอาการเปนลม 
ช็อค หมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอ
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หนวยยานพาหนะใหในกรณีที่พยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลวตองนําสงโรงพยาบาล (นิปปอนเคมิคอล 

๒๕๕๔)   
- การจัดหาหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาจัดฝกสอนดับเพลิงและหนีไฟภายในวัด  ในการอบรมและฝกสอนดับเพลิง

และการอพยพหนีไฟ วิทยากรและหนวยฝกอบรมที่จะมาทําการสอนและฝกอบรมนั้นควรจะเปนหนวยงานและบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถและเปนที่นาเชื่อถือ ซึ่งตามกฎหมายความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ไดมีการกําหนดใหใชหนวยงานที่ได
ขึ้นทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงหนีไฟที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของทาง
ราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  สวนกรณีของวัดนั้นการอบรมดับเพลิงขั้นตน และการฝกซอมดับเพลิงหนีไฟ ไมมี
กฎหมายกําหนดใหตองใชหนวยงานที่ตองขึ้นทะเบียนไว แตในการดําเนินการควรใชหนวยงานขององคกรสวนปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ท่ีวัดตั้งอยูก็จะสะดวก รวดเร็ว และประหยัดดวย  

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ ภาพเพลิงไหมโบสถในวัด 

 
- การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ/อุบัติการณ ในการนี้ อุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติการณที่มีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ 

ความเจ็บปวย เสียชีวิต หรือความเสียหายตอทรัพยสิน  และอุบัติการณ หมายถึง เหตุการณที่มีผลทําใหอาจเกิดการบาดเจ็บ 
ความเจ็บปวย เสียชีวิต หรือความเสียหายตอทรัพยสิน  โดยเปนการคนหาสาเหตุของการเกิดเหตูการณที่เปนอุบัติเหตุ/
อุบัติการณ ทําใหเปนระบบและสามารถวิเคราะหหาสาเหตุไดอยางแทจริง เพ่ือนําไปสูการแกไขอยางมีประสิทธิผล ใช สําหรับ
การคนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่/หนวยงานที่มีการกําหนดไวในความรับผิดชอบของพระสงฆ/บุคลากรในวัด ซึ่งตัวแทนเจา
อาวาสที่รับผิดชอบความปลอดภัยที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่พิจารณารายละเอียดและความถูกตองหรือความสอดคลองของการ
สอบสวนและเสนอแนะการแกไข ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ หากพิจารณาแลวเห็นวารายงานนั้นไมสอดคลองกับ
สาเหตุที่แทจริงก็แจงใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมได โดยพระสงฆ/บุคลากรผูรับผิดชอบพ้ืนที่มีหนาที่ตรวจสอบพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุ/
อุบัติการณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย พรอมทั้งเก็บหลักฐานในพ้ืนที่กอนทําการสอบสวน และรวมสอบสวนการเกิดดวย ในสวน
ของพระสงฆ/บุคลากรที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบงาน ความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ภายในวัด มีหนาที่ในการ
รวมสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติภัย โดยแจงรายงานการเกิดเหตุดังกลาวไปยังพ้ืนที่/หนวยงานอ่ืนๆ ใหรับทราบ ติดตามผลการแกไข
ปองกันการเกิดเหตุนั้น    

- การจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตุ และวางแผนปองกันอยางเหมาะสมภายในวัด  โดยเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ
ขึ้น ผูรับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ก็จะจัดทําขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ รายงานแก



๒๒๘ 

 

คณะกรรมการความปลอดภัยภายในวัด และเจาอาวาส  กับทั้งจัดเก็บบันทึกการสอบสวนและวิเคราะหบุบัติเหตุ/อุบัติการณ 
และบันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงานดานความปลอดภัยในครั้งตอไป 

- การควบคุมผูรับเหมาดานความปลอดภัย โดยเปนการควบคุม ดูแลการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการกอใหเกิดขึ้นจาก
ผูรับเหมา และคนงานของผูรับเหมา ที่มีการปฏิบัติงานภายในวัด ในการนี้ผูแทนเจาอาวาสดานความปลอดภัย (Safety 
Representative) มีหนาที่ประสานรวมกับผูรับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) ในการกําหนดเกณฑที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูรับเหมา และคนงานของผูรับเหมา การคัดเลือก และการประเมินผล  โดยกําหนดให 
ผูรับผิดชอบความปลอดภัยเฉพาะทาง (Safety Specialist) อบรมชี้แจงผูรับเหมาและคนงานของผูรับเหมาทุกคนกอนอนุญาต
ใหปฏิบัติงานภายในวัด เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย กําหนด
พ้ืนที่อนุญาตใหเขา-ออกได และพ้ืนที่ไมอนุญาตใหเขา และกรณีการเกิดอุบัติเหตุ/เกิดเหตุฉุกเฉิน พรอมทั้งบันทึกรายชื่อผูเขารับ
การอบรมในทะเบียนรายชื่อผูรับเหมาและคนงานของผูรับเหมา กับทั้งใหบุคลากรผูรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผูรับเหมางานและคนงาน
ของผูรับเหมา ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมาและคนงานผูรับเหมาโดยการประสานงานกับหัวหนางานของ
ผูรับเหมา และประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

๔) การประเมินผล โดยมีการประเมินผลจากการตรวจสภาพความปลอดภัย ติดตามแผนงานของแตละพ้ืนที่หรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบในวัด และจากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจําเดือน โดยนําขอมูลดานตางๆ ของแตละ
พ้ืนที่หรือหนวยงานมาพิจารณาความคืบหนา ปญหาอุปสรรค ตลอดจนความสํา เร็จของการแกไขปรับปรุงดานความปลอดภัย
ภายในวัด ตลอดจนการประเมินความคุมคาของการใชงบประมาณทางดานความปลอดภัย เพ่ือประเมินทางดานการพัฒนาความ
ปลอดภัยกับงบประมาณที่มีการกําหนดไว การใชไป และการปรับเพ่ิมใหสอดคลองกับการสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นภายใน
วัด 

๕) การทบทวนการจัดการ โดยมีผูบริหารวัดระดับสูงเขารวมเปนประธานในการทบทวนการ ดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยภายในวัด โดยมีการนําผลการดําเนินงานทั้งหมดในชวงที่ผานมา การบรรลุ วัตถุประสงคดานความปลอดภัยภายในวัด
เพียงใด รวมถึงการที่มีขอมูลจากภายนอกเกี่ยวกับดานความ ปลอดภัยภายในวัด หรือการสงขอมูลเพ่ือเพ่ิมเติมหรือใหมีการ
ปรับปรุงงานดานความปลอดภัยในวัดหรือไม  เพียงใด ตลอดจนขอมูลสถานะของการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณที่เกิดขึ้น 
การแกไข ปองกัน และปรับปรุง เพียงใด การปฏิบัติ การละเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศของทางราชการ 
มหาเถรสมาคม  และของวัดมีสถานะอยางไร ปญหาที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามมีการแกไข เพียงใดหรือไม ตลอดจนการติดตามผล 
จากการประชุมครั้งที่ผานมา และรับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดานความปลอดภัยในวัด 

จากกระบวนการที่กลาวขางตนนี้เปนกระบวนการที่นําพ้ืนทีสาธารณะคือ “วัด” โดยนําเอาการบริหารงานของวัดตาม
หลักของการบริหารในทางพระพุทธศาสนาที่มีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครอง และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง นํามาบูรณาการกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ และระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือเปนกระบวนการสรางความปลอดภัยภายในวัดที่ถึงเวลาแลวที่ “วัด” จะมีการ
สรางกระบวนการที่เปนความรูอันจะมาสรางความปลอดภัยสู “วัด”อันเปนสถานที่สาธารณะที่เปนที่สรางบุญสรางกุศลแกผูที่
เขามาสูภายในวัด ดวยมีความรมเย็นเปนสุขดวยธรรมะที่อยูภายในวัด ฉะนั้น กระบวนการสรางความปลอดภัยที่เกิดขึ้นไมวาจะ
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือระบบมาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ ที่จะเปนกระบวนการสรางความ
ปลอดภัยใหแกพระสงฆ สามเณร บุคลากรภายในวัด และผูที่เขามายังภายในวัดมีความปลอดภัยในชีวิต การบาดเจ็บ และ
ทรัพยสินของบุคลากรและวัดเสียหาย   

 ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะนํา “วัด” มาเปนดินแดนแหงความปลอดภัย . 
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๒๓๐ 

 

พุทธธรรมกับการแกปญหา/วิกฤติสังคมไทย 

                                                                                                  อาจารยวรวุฒิ  มูลตรีอุตร 
 
บทคัดยอ 

เปนที่ยอมรับกันวาโลกไดพัฒนากาวไกล ทําไมมนุษยจึงมีแตปญหาและความขัดแยง เมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจริญกาวหนา ตลอดจนมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวของกับขาวสารขอมูลขึ้นมา ก็ปรากฏวาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเหลานั้น ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสนองตอบโลภะและโทสะ หรือความกาวหนาเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงอยาง
ยิ่ง จึงสรุปไดวา ความขัดแยง มันเกิดจากการที่บุคคลทั้งสองฝายที่ไมลงรอยกัน จึงพยายามท่ีจะตานทานฝายใดฝายหนึ่งที่ตนเอง
มีความคิด หรือการกระทําที่มี่สอดคลอง หรือไมสมนัย กับบุคคลอ่ืน หรือกลุมบุคคลอ่ืนซึ่งกําลังปรากฏใหเห็นอยูในทุกภาคสวน
ของสังคมไทยเวลานี้  ปจจุบันความคิดเห็นที่ขัดแยงทางการเมือง นํามาซึ่งความสลดใจแกชาวไทยทั้งประเทศแมวา เราเคยมี
บทเรียนในเรื่องความคิดเห็นที่แตกตางทางการเมืองจึงนํามาซึ่งความสูญเสีย และมีเหตุการณนองเลือดหลายครั้งหลายหนก็ตาม 
แตบทเรียนเหลานี้ก็ไมนํามาสูการแกไขในยุคปจจุบัน แลวก็มีคําถามตามมาเหมือนกันวา สังคมไทยที่คนสวนใหญเปนชาวพุทธ 
ทําไมมีปญหาอาชญากรรมมากมาย มีการทํารายกันเองทําไมชาวพุทธสวนใหญถึงไดใหอารมณอยูเหนือเหตุผลและความเมตตา 
แตอยางไรก็ตาม ในความขัดแยงในความแตกตางทางความคิดทางดานการเมืองนั้น เราก็หาทางออกพยายามที่จะใหแตละฝาย
นั้นคุยกันดวยเหตุและผลโดยอาศัยหลักธรรมตางๆ ของศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เปนแงคิดเตือนใจ ทําใหความขัดแยง
ทั้งหลาย ทั้งปวงนั้นคลี่คลายและนําไปสูความสงบระหวางคนไทยดวยกัน 

 

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. 

 
 

บทนํา  
สังคมแตเดิมเปนสังคมสงบที่มีความเมตตามีความรักอยูดวยกันดวยไมตรี  แตวาในชวงหลังมีความพยายามที่จะนําเอา

การเมืองเขามาเปนตัวแบงกลุม คนไทยที่ตองการที่จะที่จะใหมีพรรคการเมือง ไมก่ีพรรค ถาเลือกพรรคนี้แลวตองไมยุงกับพรรค
นั้น โดยแยกเปนสีเหลืองสีแดง แตเราลืมไปวา การที่มีพรรคการเมืองใหญไมกี่พรรค มันไมจําเปนจะตองเลือกขางวาจะตองสังกัด
พรรคใดพักหนึ่งเพียงฝายเดียว 

ที่จริงตองสับเปลี่ยนขั้วกันได ถาไมพอใจฝายนี้ก็สามารถยายไปอยูฝายโนนได และตองไมถือวาใครเลือกอยูกันคนละขาง
กับเราตองทนที่จะอยูรวมกับคนที่คิดเห็นตางจากเรา โดยไมคิดที่จะปฏิเสธลัทธิอุดมการณทางการเมือง  รวมทั้งความแตกตาง
ทางเชื่อชาติและศาสนา  



๒๓๑ 

 

พระพุทธศาสนาเราถูกสอนใหยึดในสวนของทางสายกลาง รูจักฟงและรูจักใชปญญาการเชื้อ ในการดําเนินชีวิต ปจจุบัน 
เราไมเห็นสิ่งเหลานี้ในสังคมไทย  ซึ่งคนไทยสวนใหญก็เปนชาวพุทธดวยกันทั้งนั้น ทําไมมันถึงขาดสิ่งนี้ ทั้งๆ  พระพุทธศาสนา
สอนใหเราอยูรวมกันอยางสันติ มีทัศนะไมสุดโตงเปนทางสายกลาง  ที่วาเปนทางสายกลางก็คือใชปญญาไตรตรองตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนาที่เรียกวา วิภัชชวาท 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  ความจริงวิภัชชวาทไมใชวิธีคิดโดยตรง แตเปนวิธีพูดหรือการหลักการแหงคําสอนแบบหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม  การคิดกับการพูดเปนกระบวนการใกลชิดกันมากที่สุด กอนจะพูดตองคิดกอน สิ่งที่พูดลวนสําเร็จมาจากความคิด
ทั้งนั้น 

วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช+วาท  วิภัชช  แปลวา แยกแยะ แบงออก จําแนก หรือแจกแจง  ใกลกับคําที่ใชในปจจุบันวา
วิเคราะห  แปลวา การกลาว การพูด การแสดงคําสอน  วิภัชชวาทจึงแปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง  หรือ
แสดงคําสอนแบบวิเคราะห  ลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือ  การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะใหเห็น
แตละแงแตละดาน ครบทุกแงทุกดาน  ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว  หรือบางแงขึ้นมาวินิจฉัย  ตีคลุมลงไปอยางนั้นทั้งหมด หรือ
ประเมินคุณคาความดีความชั่วเปนตน  โดยถือเอาสวนเดียวหรือบางสวนเทานั้นแลวตัดสินลงไป วาทะที่ตรงขามกับวิภัชชวาท 
เรียกวา  เอกังสวาท  แปลวาพูดแงเดียว  คิดจับไดเพียงแงเดียว  ดานหนึ่งหรือสวนหนึ่ง  ก็วินิจฉัยคลุมลงไปอยางเดียวทั้งหมด  
๑)  หลักและวิธีคิดของวิภัชชวาททางสังคมตามแนวพุทธ 

  
เพ่ือใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น  อาจจําแนกแนววิธีคิดของวิภัชชวาทนั้นออกใหเห็นในลักษณะ

ตางๆ ดังนี้  

๑.  จําแนกแงดานความจริง แบงออกไดเปน ๒ อยางคือ 

 ๑.๑ จําแนกตามแงดานตางๆ  ตามที่เปนจริงของสิ่งนั้นๆ คือมองหรือแถลงความจริงใหตรงตามที่เปนอยูในแงนั้น
ดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหนึ่งหรือแงอ่ืนดานอ่ืนมาตีคลุมเปนอยางนั้นไปหมด เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งว า
เขาดีหรือไมดี ก็ชี่ความจริงตามแงดานที่เปนอยางนั้นวาแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น เขาดีอยางไร เปนตน ไมใชเหมาคลุมงายๆ 
ทั้งหมด ถาจะประเมินคุณคา ก็ตกลงกําหนดลงวา จะเอาแงใดดานใดบาง และพิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน 

 ๑.๒  จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ  ใหครบทุกแงทุกดาน  คือเมื่อมองหรือพิจารณาสิ่งใดไมมอง
แคบๆ  ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดี่ยวของสิ่งนั้น  หรือวินิจฉัยสิ่งนั้นดวยสวนเดียวแงเดียวของมัน  แตมองหลายแงหลายดาน  
เชน จะวาดีหรือไมดี ก็วาดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น ไมดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น สิ่งนี้ไมดีในแงนั้น  แตดีในแงนี้  สิ่งนั้นดีใน
แงนั้น แตไมดีในแงนี้  การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก  แตเปนคนละอยาง และเปนสวนเสริมกันกับขอแรกใหผล
สมบูรณ 

๒.  จําแนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทาทันภาวะที่สิ่งนั้นๆ  เกิดขึ้นจากองคประกอบยอยๆ 
ตางๆ มาประชุมกันเขา  ไมติดตันอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพของสิ่งนั้นๆ เชน แยกแยะสัตวบุคคลออกเปนนามและรูป เปน
ขันธ ๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะที่ไมเปนอัตตา  เปนทางรูเทาทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลาย 

๓.  จําแนกโดยลําดับขณะ  คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอยออกไปเปน
แตละขณะๆ  ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยที่จริง ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสนการคิดแบบนี้เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดย
สวนประกอบและการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยกออกเปนอยางหนึ่ง 

๔. จําแนกโดยความสัมพันธแหงปจจัย คือสืบสาวเหตุปจจัยตางๆ  ที่สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ
ตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไมไดตั้งอยูลอยๆ  ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากสิ่งอ่ืนๆ และไมได
ดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไปและสามารถดับไดดวยเหตุปจจัย การนคิดจําแนกในแงนี้ เปน
วิธีคิดขอสําคัญมากอยางหนึ่ง 



๒๓๒ 

 

๕.  จําแนกโดยเงื่อนไข  คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบดวย ขอนี้เปนวิภัชชวาทแบบที่พบ
บอยอยางหนึ่ง 

ยกตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน อาจพิจารณาปญหาทางการศึกษาวา ควรปลอยใหเด็กพบเห็นสิ่งตางๆในสังคม 
เชน เรื่องราวและการแสดงตางๆ ที่สื่อมวลชน เปนตน  อยางอิสรเสรีหรือไมหรือแคไหนเพียงไร  ถาตอบตามแนววิภัขชวาท ก็
จะไมกลาวโพลงลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยไดโดยพิจาณาเงื่อนไขตางๆคือ 

  ๑.)  ความโนมเอียง ความพรอม  นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่งเด็กไดสั่งสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม  เปนตน  เทาที่มีอยูในขณะนั้น  

๒)  โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม  และแคไหนเพียงไร 

  ๓)  กัลยาณมิตร คือ มีบุคคลหรืออุปกรณที่จะชวยชี้แนะแนวทางความคิดความเขาใจอยางถูกตองตอสิ่งที่พบ
เห็น หรือที่จะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโสมนสิการอยางไดผล อยูหรือไม  ไมวาจะเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว ในสื่อมวลชนนั้นๆ  
หรือทั่วๆไป ในสังคมก็ตาม 

๖.  วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง  วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ  ในรูปของการตอบปญหาและทานจัดเปนวิธี
ตอบปญหาอยางหนึ่ง ในบรรดาวิธีตอบปญหา ๔ อยาง มีชื่อเฉพาะเรียกวา วิภัชชพยากรณ ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชใน
การตอบปญหา  หรือตอบปญหาแบบวิภัชชวาทนั้นเอง ดังนั้น  การคิดแบบวิภัชชวาท จึงหมายถึง การคิดและการแสดงความ
จริงโดยแยกแยะออกใหเห็นทุกแงทุกมุมไมจับเฉพาะบางแงบางมุมขึ้นมาวินิจฉัย แลวสรุปวา  เปนจริงอยางนั้นทั้งหมด เชนเมื่อ
กลาวถึง บุคคลหนึ่งวาเขาดีหรือไมดี ก็แยกแยะประเด็นใหเห็นเปนดานๆ  ไปว า ดานนั้นเขาดี หรือไมดีอยางไร สรุปไดวาวิภัช
ชวาทหมายถึงหลักการที่สอนใหรูจักมองหลายมุมไมใชมุมเดียว ถามองมุมเดียวโดยตั้งคําถามไวกอน เรียกวา เอกังสวาท เชน 
ถามมีคนถามพระภิกษุวา ภิกษุควรถือธุดงค หรือไม  ถาตอบวาควรหรือไมควร มันก็เปนการมองดาน เดียว วิภัชชวาท สอนให
มองอยางมีเงื่อนไขวา  ถาภิกษุใดถือธุดงคแลวกรรมฐานดีขึ้น ภิกษุนั้นควรถือ ภิกษุใดถือแลว กรรมฐานเสื่อม ภิกษุนั้นไมควรถือ 
ภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานเจริญทั้งนั้น ไมเสื่อม  วิภัชชวาท สอนใหมองแยกแยะหลายมุม  การที่เราจะมอง
แยกแยะอยางนี้ไดจะตองฝกมองหลายดานหลายมุมเพราะเรื่องเดียวกันอาจมีทั้งดานดีและดานรายมีทั้งบวกและลบ 

 ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบันชอบมองดานเดียวแบบสุดโตง  ความคิดจึงถวงไปในดานหนึ่ง เราไมเคยถูกฝกให
มองรอบดานแบบวิภัชชวาท เชน ในการบริโภคขอมูลขาวสารก็มีการฟงความดานเดียว ไมยอมฟงความหลายดาน  จึงเปนเหตุ
ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงดานขอมูล 

 

๒)  เหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงทั้ง ๒ ระบบ ดังนี้ 
 

๒.๑ เหตุปจจัยภายในที่กอใหเกิดความขัดแยงดานขอมูลหรือขอเท็จจริงในประเภทนี้ คือ 

 

๑.  ทําใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกิดความไมชัดเจนและชาเกินกวาที่ควรจะเปน ก็เพราะเกิดความขัดแยงภายใน ไดแก 
 ๑.๑ ตองการใหขอมูลตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคหรือเอ้ือตอการดําเนินภารกิจของตัวเอง ถึงแมวาขอมูล  หรือ

ขอเท็จจริง จะมีนัยที่ตรงกันขามก็ตาม  ดวยเหตุนี้  จึงพยายามที่จะบิดเบือนขอมูลดวยวิธีการที่ไมชอบธรรม 

 ๑.๒  ความถือตัวถือตนกวา กลุมของตัวเองมีขอมูลที่จะกอใหเกิดผลดี หรือผลเสียตอบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งการ
แสดงออกในลักษณะดังกลาว อาจทําใหกลุมอ่ืนๆ  เกิดความไมพอใจ นอกจากนั้นกลุมที่ไมมีขอมูลก็อาจจะเกิดความรูสุกไม
พอใจในเชิงลบตอตนเอง  หรือกลุมตัวเองวา ไมมีศักยภาพในอันที่จะไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว 

 ๑.๓  การมีจิตใจที่คับแคบ เพราะเกิดความรูสึกหวงขอมูลที่ตัวเองมีอยู จึงไมยอมที่เสนอความคิดเห็น หรือ
ขอเท็จจริงที่กลุมตัวเอง มีอยูแกกลุมอื่นๆ  โดยมองวา กลุมอ่ืนจะไดเปรียบหรือคนพบทางออก ดวยเหตุนี้  จึงพยายามปกปกปด
ขอมูล หรือขอเท็จจริงตางๆ 



๒๓๓ 

 

๒. การเกิดเจตนาที่ไมดี เพราะเม่ือเกิดข้ึนภายในใจของบุคคล หรือกลุมบุคคลแลวจะทําใหเกิดการกระทําดังตอไปนี้ 
 ๒.๑  การแกงแยกชวงชิงขอมูล ดวยวิธีการตางๆ โดยปราศจาก ความชอบธรรม 

 ๒.๒  ความไมพอใจกลุมอ่ืน ที่นําเสนอขอมูลพาดพิง ในทางรายหรืออาจจะมาจากการไมยินยอมที่จะใหขอมูลตางๆ 
ตามความเปนจริง หรือตามท่ีกลุมตัวเองตองการ 

 ๒.๓  ความไมพอใจคลาดเคลื่อน หรือยึดมั่นในขอมูลที่ไดมาวา  เปนขอมูลทีเชื่อถือได หรืออาจจะยึดมั่นในขอมูล
ตัวเองวาดีที่สุด  สมบูรณที่สุด จึงทําใหขอมูล หรือขอเท็จจริงที่นําเสนอนั้นคลาดเคลื่อนอยางไรก็ตามบางครั้งความขัดแยงดาน
ขอมูลก็อาจจะเกิดเจตนาที่ดีก็เปนได คือ การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลพยายามที่จะนําเสนอขอเท็จจริง หรือขอมู ลดานเจตนาที่ดี 
โดยสภาพจิตใจไมไดถูกพันธนาการดวยความโลภะ ความโกรธ และความหลง  ก็อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงไดเชนเดียวกัน แต
ก็ไมไดเกิดข้ึนบอยครั้งนัก โดยสวนใหญแลวความชัดแยงจะเกิดจากอกุศลมูลเปนหลัก 

๒.๒ เหตุปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดความขัดแยง ดานขอมูลหรือขอเท็จจริง ในประเภทนี้ คือ 

๑.  การใชอํานาจเหนือ  เปนหลักการที่บุคคล หรือกลุมบุคคลทีมีอํานาจ พยายามที่จะใชอํานาจในทางการเมือง หรือ
กฎหมายที่กลุมมีอยู เขาไปบีบคั้น หรือแทรกแซงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล หรือในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะใชอํานาจที่ตัวเอง หรือ
กลุมของตัวเองมีอยูปกปด ซอนเรนขอมูล หรือขอเท็จจริงที่มีอยู  จึงทําใหคูกรณีซึ่งมีอํานายทางการเมือง การทหาร หรือทาง
เศรษฐกิจนอยกวาบังเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมตอกรณีดังกลาว จึงทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นมา 

๒.  การขาดการมีสวนรวม คือ การที่คูกรณีไมไดมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะห แบงปน หรือแลกเปลี่ยนขอมูล  หรือ
ขอเท็จจริงระหวางกัน จึงทําใหมีขอมูลไมเทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลเสียตอกระบวนการในการตัดสินใจดําเนินโครงการ หรือธุรกิจ
รวมกัน 

๓. การไมมีขอมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลไมมีขอมูลหรือขาดขอมูลในมิติตางๆ เกี่ยวกับโครงการ หรือธุรกิจที่
กระทํารวมกัน ซึ่งการไมมีขอมูลดังกลาว กอใหเกิดผลเสียในการดําเนินกิจการรวมกันอันจะทําใหฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งมีขอมูล
ไดรับผลประโยชนมากวาอีกฝายหนึ่ง 

๔. การยึดมั่นในขอมูล คือ การที่คูกรณียึดมั่นในขอมูลที่ตัวเองมีอยูมากจนเกินไป โดยไมยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนขอมูล
กับฝายอื่นๆ ซึ่งผลจากการยึดมั่นวา ขอมูลของตัวเองดีกวา หรือทันสมัยกวาก็อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นได 

๕.  การมีขอมูลไมเพียงพอ ซึ่งการมีขอมูลไมเพียงพอนั้นมีนัยที่แตกตางจากไมมีขอมูลอยางสิ้นเชิง  ซึ่งการไมมีขอมูล
อยางรอบดาน  อาจจะทําใหเกิดการตัดสินใจดําเนินการผิดพลาด และนํามาซึ่งความขัดแยงได 

๖. การบิดเบือนขอมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลพยายามที่จะบิดเบือนขอมูลที่มีอยูครบครัน หรือบิดเบือนขอมูล
ที่มีอยูไมรอบดานนั้น ไปสูการตัดสินใจอีกดานหนึ่ง ซึ่งในความเปนจริงขอมูลที่มีอยูนั้นชี้ขัดวา ไมสามารถที่จะดําเนินการใดๆได 
แตกลุมบุคคลก็พยายามที่จะบิดเบือนขอมูลวา สามารถที่จะดําเนินการได และไมเกิดผลเสียแตอยางใด  ซึ่งการบิดเบือนขอมูล
จะนํามาซึ่งความขัดแยงในที่สุด 

๗. การใชขอมูลเพียงดานเดียว  คือ การตัดสินใจดําเนินนโยบายใด ๆ ไมสมารถที่จะใชขอมูลเพียงดานเดียว ควรจะ
ศึกษาขอมูลในทุกๆ ดาน  เพ่ือวิเคราะหผลดีและผลเสียกอนหลังจากนั้นจึงตัดสินใจดําเนินการ 

๘. การมีขอมูลไมชัดเจน หมายถึง ขอมูลที่มีอยูจะมีปริมาณมากมายเพียงใดก็ตาม หากเปนขอมูลที่ขาดความชัดเจนบาง
มิติ  ก็ยอมสงผลเสียตอการตัดสินใจในการดําเนินการไดเชนเดียวกัน 

๙.  การขาดความเชื่อมั่นในขอมูล จัดไดวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอคูกรณี หรือผูมีสวนไดเสียทั้งหมด เพราะจะมี
การเก่ียวพันถึงการดําเนินการตั้งแตตนไปจนถึงสิ้นสุดลงสาเหตุก็เพราะวา หากผูมีสวนไดสวนเสียไมมีความเชื่อมั่นในขอมูล หรือ
ขอเท็จจริงทีแตละฝายนํามาเสนอแลว การดําเนินก็เกิดขึ้นไมได และถึงแมจะดําเนินได แตก็จะตองพบทางตนในที่สุด เพราะผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ จะขัดขวางหรือประทวงจนทําใหไมสามารถดําเนินการตอไปได 



๒๓๔ 

 

๑๐. การขาดความจริงใจในขอมูลที่จะนําเสนอ หมายถึงการที่บุคคล หรือกลุมบุคคลไมมีความจริงใจที่จะเปดเผยขอมูล
อยางรอบดาน หรืออาจจะเปดเผยเฉพาะขอมูลเชิงบวก แตปกปดเชิงลบ จนทําใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ ขาดความเชื่อมั่น 
และขาดความไววางใจ 

 

๓)  บทสรุปการแกปญหา/วิกฤติสังคมไทยดวยหลักพุทธธรรม 

 

จะเห็นไดวา ทั้งเหตุปจจัยภายในและภายนอก เปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยง ถือไดวาเปนธรรมชาติ  
หรือธรรมดาของมนุษย ที่นักวิชาการสวนใหญ มีความเห็นวาเปนสิ่ ง หรือภาวะจําเปนที่มนุษยซึ่งอยูดวยกันในสังคมในลักษณะ
เปนสัตวสังคม ไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได ความขัดแยงนั้นสามารถที่จะสะทอนไดทั้งแงมุมในเชิงลบและเชิงบวก การมองความ
ขัดแยงในแงลบ มักจะใชความรุนแรง ในทางตรงกันขามผูที่มองความขัดแยงในแงบวก มักจะใชความไมรุนแรงในการจัดการ
ความขัดแยง เพ่ือจะนํามาซึ่งสันติภาพ ดังนั้น จะตองเปลี่ยนมุมมองความขัดแยงใหเปนไปในเชิงบวก ความขัดแยงในเชิงบวก 
เปนการมองความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติ และเปนเพียงความคิดที่แตกตางเทานั้น ทําใหการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
คูกรณีที่จะเกิดขึ้นโดยงาย มีหลายกรณีที่ทําใหเกิดขึ้นไดโดยงายที่ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ความขัดแยงก็จบลงดวย
ความรักความสามัคคีที่มีมากขึ้นกวาเดิม ความขัดแงในเชิงลบ ไดกอใหเกิดผลลบแกสุขภาพจิตของมนุษย เนื่องจากสถานการณ
ของความขัดแยงในบางมิติทําใหจิตมนุษย กวัดแกวงทั้งดีใจบาง เสียใจบาง พระพุทธองคจึงทรงใหแนวทางสําหรับบริหารความ
ขัดแยงไว  ๔ มาตรการ ในการยุติความขัดแยง คือทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองทําใน ๔ มาตรการนี้ เรียกวา ปธาน (Effort or 
exertion) คือความเพียร ดังนี้ 
 ๑.  มาตรการปองกัน (Prevention)ไดแก สังวร หมายถึงการปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น ปองกันไมไดเกิดความ
ขัดแยงขึ้น โดยใชระเบียบวินัยเปนบรรทัดฐาน และใชกิริยามารยาทอันสมควรเปนเครื่องประกอบ และใชหลัก สาราณียธรรม ๖ 
ประการ ดังกลาว คือ 

  ๑.๑ รวมทํากิจทุกอยางดวยเมตตาจิตอกน 

  ๑.๒ พูดทุกครั้งดวยเมตตาจิตตอกัน 

  ๑.๓  คิดทุกอยางดวยเมตตาจิตตอกัน 

  ๑.๔ แบงปนผลประโยชนแกกันอยางเปนธรรม 

  ๑.๕  รักษากติกา เคารพกติกาเสมอกัน 

  ๑.๖  ประชุมปรึกษาหารือปรับความเห็นเขากัน 

 คุณธรรมเหลานี้  ถือวาเปนเครื่องมือปองกันความขัดแงอยางดี โดยตองนําสูการปฏิบัติใหจริงจัง อยางเสมอตน
เสมอปลาย เพราะเปนเรื่องของการปองกันปญหาไมใหเกิดข้ึน 

 ๒.  มาตรการกําจัด (Resolution) ไดแก ปหานะ หมายถึงกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวเพ่ือไมลุกลาม และ
ใหปญหา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวนั้นจบลงหรือหมดสิ้นไป การกําจัดอาจทําได ๒ ทางคือ 

  ๒.๑  กําจัดจากปลายเหตุไปหาตนเหตุ นั้นคือตองหยุดการกระจายของความขัดแยงใหอยูในกรอบดวย
มาตรการทางวินัยหรือกฎหมาย 

  ๒.๒  กําจัดจากตนแหตุไปหาปลายเหตุ โดยปกติความขัดแยงที่รุนแรงไมวาที่ใดบุคคลผูเปนตนตอแหงความ
ขัดแยงจริงๆ จะมีเพียงไมกี่คน นอกนั้นก็เปนเรื่องวาตามเขาไป  ไมมีอุดมการณอันจะนําไปสูความขัดแยงแตประการใด การ
บริหารความขัดแยงใหประสบผลสําเร็จ  จึงไมใชเรื่องท่ีเหลือวิสัยที่ผูมีคามตั้งใจจริงจะทําได 
 ๓.  มาตรการสมานฉันท (Reconstruction) ไดแกภาวนา หมายถึงการพัฒนาคนใหมีศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
สูงขึ้น ใหเห็นภัยแหงความขัดแยง ความแตกแยก และเห็นประโยชนของความรูรักสามัคคี 



๒๓๕ 

 

 ๔.  มาตรการรักษา (Preservation) ไดแก อนุรักษขนา เมื่อกลับมาสูสภาวะที่อยูรมกันอยางสันติ ไดแก ก็ตอง
รักษาความสงบตรงนั้นใหไดตลอดไป 

 จากมาตรการทั้ง ๔ นี้ จะเห็นไดวามีสาระครอบคลุมกระบวนการในการแกปญหาคือทําไมใหมีปญหาขึ้น และ
พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือปดกั้นไมใหปญหาเกิดขึ้น 

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยออกไปแสดงบทบาทตางๆ  มากมายที่เราเรียกวา  ขาดสันติภาพนั้นมีลักษณะดังนี้  

 ๑. ตัณหา ไดแก ความอยากได อยากเปน และไมอยากเปน ความอยากไดกับอยากเปนกอใหเกิดความ
ทะเยอทะยานอยากอยู  ความไมอยากเปน เกิดจากความอยากไดแลวไมไดอยากเปนแลวไมไดเปนจึงอยากผละหนี 
 ๒.  ภวทิฏฐิ   ความเห็นยึดมั่นในความมีความเปน วิภวทิฏฐิ  ความเห็นยึดมั่นในความไมมีไมเปน ผูยึดมั่นอยางหนึ่ง  
เปนปฏิปกษตออีกอยางหนึ่ง  กอใหเกิดความขัดแยงกันและกัน 

 ๓.  อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน 

 ความขัดแยงอันเกิดจาก ตัณหา ภวทิฏฐิ และอุปาทาน  นั้น เปนตัวนําไปสูการทะเลาะวิวาท หากสาเหตุ ๓ ประการ 
ดังกลาวนี้  ไมมีอยู  หรือมีอยูแตเบาบาง มีอยูในระดับที่ควบคุมได ความขัดแยงทั้งหลายก็จะไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไดก็เพียง
เล็กนอย ซึ่งเปนไปตามปกติที่สามารถจะมีไดเปนได และจะไมสามารถมีผลรายตอสังคมมนุษยไดการขจัดความขัดแยงใน
พระพุทธศาสนา ไดขัดวางการศึกษาเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา หลักสามประการนี้  เปนเครื่องพัฒนามนุษยที่
จะทําใหมนุษยเขาถึงตัวธรรมและนําธรรมมาใชใหเปนประโยชน ดังนั้น สันติภาพที่แทจริงจะเกิดไดจะตองพัฒนาคนใหมีสันติ ทั้ง
ในและภายนอก แลวสันติภาพจะเกิดขึ้นคงอยูและมั่นคง อันเปนความสุขจากการอยูรวมกันในสังคม 
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บทคัดยอ 

“กฎอัยการศึก”ถือวามีความจําเปนตอรัฐบาลในสถานการณที่บานเมืองไมปกติเนื่องจากอํานาจของกฎอัยการศึก
สามารถบริหารจัดการบานเมืองไดในสถานการณฉุกเฉิน  เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง  สําหรับผูที่จะมีอํานาจใช
กฎอัยการศึกจะเปนเจาหนาที่ฝายทหารที่เปนองคกรผูใชอํานาจเหนือองคกรพลเรือน  และเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกแลวจะ
ไมมีสิทธิในการชุมนุม ทั้งนี้รวมถึงเจาหนาที่ทหารมีอํานาจในการ ปดลอม ตรวจคน จับกุม และกักตัวบุคคล ไดโดยทันทีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลนั้นเปนราชศัตรู หรือไดฝาฝนกฎอัยการศึก หรือคําสั่งของเจาหนาที่ฝายทหาร โดยไมตองแจงขอกลาวหา 
และไมตองแจงเหตุแหงการตองกักตัวแตอยางใด ทหารสามารถจับกุมบุคคลไดโดยไมตองมีหมายศาลและแมไมใชการกระทําผิด
ซึ่งหนา 
 
คําสําคัญ:กฎอัยการศึก,กฎหมายที่ประชาชนควรรู 
 
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. บทนํา 

ประเทศไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนา  ทั้งทางเจริญดานการคมนาคม  ความเจริญทางการสื่อสาร  แตก็ยังมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากประเทศไทยมีกรปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลวก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงที่ใชในประเทศไทยอีกหลายฉบับ  เชน  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙๑เปนตน 

จากสถานการณที่มีกลุมผูชุมนุมทางการเมืองหลายกลุม  ไดทําการชุมนุมประทวงในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร  เขต
ปริมณฑล  ตลอดจนพื้นที่ตางๆ  ของประเทศ  และมีกลุมผูไมหวังดี สรางสถานการณความรุนแรง  ดวยการใชอาวุธสงครามตอ
ประชาชน  และสถานที่สําคัญอยางกวางขวาง  เปนผลใหประชาชนผูบริสุทธิ์  เสียชีวิต  ไดรับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายตอ

                                         

๑ราชกิจจานุเบกษาเลม  ๑๓๓  ตอนพิเศษ   ๘๖ก  วันท่ี ๓๐กันยายน   ๒๕๕๙,  หนา  ๑ 



๒๓๗ 

 
ทรัพยสินอยางตอเนื่อง  ซึ่งเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมจะกอใหเกิดเหตุการณจลาจล  และความไมสงบเรียบรอยอยางรุนแรง  
ในหลายพ้ืนที่  อันกระทบตอความมั่นคงของชาติเพ่ือใหการรักษาความสงบเรียบรอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และนําความ
สงบสุขกลับคืนสู  ประชาชนทุกกลุมทุกฝายโดยเร็ว  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  และ  มาตรา  ๔  แหง
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก  พุทธศักราช  ๒๔๕๗  ประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร๒ 

ดังที่กลาวมาขางตน จึงทําผูเขียนบทความใหมีความสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกวามี
ความสําคัญอยางไร มีการใชกฎอัยการศึกอยางไร  และการยกเลิกใชอยางไร 

 

๒. เนื้อหา 
๑. กฎอัยการศึก หมายถึงอะไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ “กฎอัยการ

ศึก”  หมายถึง กฎหมายซึ่งไดตราขึ้นไวสําหรับประกาศใชเมื่อมีเหตุจําเปน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง เชนใน
กรณีเกิดสงคราม การจราจล ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจหนาที่เหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนใน
สวนที่เกี่ยวของกับการยุทธ (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน) ๓ 

 
๒. ความเปนมาของกฎอัยการศึก ประเทศไทยมีการตรากฎหมายกฎอัยการศึกเปนลายลักษณอักษรขึ้นเปนครั้งแรก

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีกําเนิดขึ้นในชวงเวลาที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหทําการ
ปรับปรุงชําระกฎหมายขนานใหญเพื่อปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย ใหมีความทันสมัยเปนสากล โดยมี
พระราชกุศโลบายในอันที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือตอรองกับประเทศ จักรวรรดินิยมในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่
ไทยตองเสียเอกราชทางศาลไปใหกลับคืนมา  ซึ่งประเทศไทยก็สามารถดําเนินการเจรจาจนเปนผลสําเร็จในเวลาตอมา ในการ
ปรับปรุงชําระกฎหมาย ดังกลาว ประเทศไทยมิไดมีแนวคิดที่จะริเริ่มใหมีการตรากฎอัยการศึกขึ้นเพ่ือบังคับใชเปนการเฉพาะมา
กอน หากแตเปนผลสืบเนื่องมาจากที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลไทยคนหนึ่งชื่อ นายยอรช ปารดู ชาวฝรั่งเศส ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการยกรางพระธรรมนูญศาลทหารบกขึ้น ตอมาเมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ ปรากฏวารางพระธรรมนูญศาล
ทหารบกฉบับนี้มีบทบัญญัติภาคหนึ่งไดบัญญัติใหศาลทหารบกมีอํานาจพิเศษ ในระหวางเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก
รวมอยูดวย จึงเปนเหตุใหตองทําการยกรางกฎอัยการศึก ฉบับแรกขึ้นมาเพ่ือรองรับตามบทบัญญัติแหงรางพระราชบัญญัติศาล
ทหารบกดังกลาวใหมีความสมบูรณ ครบถวน ดังปรากฏตามพระราชปรารภในการตรากฎอัยการศึกฉบับนี้วา 

“ตามระเบียบการที่จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใช พระราชบัญญัติใหม แทนพระราชกําหนดกฎหมายตางๆ 
ซึ่งใชอยู ในพระราชอาณาจักรในเวลานี้ เพ่ือปกครองการยุติธรรมของทหาร และในพระราชบัญญัติใหมนั้นมีทั้งในสวนพิเศษ วา
ดวย ศาลทหารบก เมื่อไดมีประกาศใหใชกฎอัยการศึก เพราะฉะนั้น กอนที่จะเริ่มใชพระราชบัญญัติใหมนี้  สมควรตรากฎอัยการ
ศึก ขึ้นไว” 

ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นใช
บังคับเปนกฎหมาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ร.ศ. 126 ตรงกับ ปพุทธศักราช 2450 โดยความใน
มาตรา 1 บัญญัติใหเรียกพระราชบัญญัตินี้วา “กฎอัยการศึก ร.ศ. 126” ตอมาในปพุทธศักราช 2457 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 โดยใหยกเลิกกฎ
อัยการศึก ร.ศ. 126  และใหใชพระราชบัญญัติฉบับนี้แทน กฎอัยการศึกฉบับแรกนี้จึงมีผลใชบังคับเพียง 7 ป เหตุผลที่ยกเลิก 
กฎอัยการศึกฉบับแรกปรากฏตามพระราชปรารภในการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้วา 

                                         

๒ราชกิจจานเุบกษา  เลม  ๑๓๑  ตอนพิเศษ   ๙๗   ง   วันที่ ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๗  ,  หนา  ๑ 
๓ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ออนไลน] 
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“กฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ.  2450 (ร.ศ. 126) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะ
กระทํา การใดๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันจะไดรักษาความ เรียบรอยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือ
เกิดขึ้นภายใน ไดโดยสะดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลง ใหเหมาะกับกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหยกเลิก กฎอัยการศึก พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) นั้นเสีย แลใหใชกฎอัยการศึก ซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นใหม
ดังตอไปนี้”  

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ฉบับนี้ ยังคงใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน  เปนเวลา 100 ป โดย
มีการแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับกาลสมัยในเวลาตอมาอีก 5 ครั้ง๔ 

 

3. สาระสําคัญของกฎอัยการศึก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
มีสาระสําคัญ ดังนี้  

3.1 การประกาศใชกฎอัยการศึกจะทําไดก็โดย  
1) การประกาศพระบรมราชโองการ  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยจากภัยทั้ง จาก

ภายในและภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 2 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 
พุทธศักราช 2485) หรือ  

2) ผูบังคับบัญชาทหารที่มีกําลังอยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 1 กองพัน หรือผูบังคับบัญชา ในปอมหรือท่ีมั่น
ทางทหารประกาศใช ในกรณีมีสงครามหรือการจลาจล (มาตรา 4) แตการยกเลิกใชกฎอัยการศึกจะทําไดตอเมื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเลิกใชเทานั้น (มาตรา 5) และหากไมได ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวประเทศ จะตองระบุพ้ืนที่ที่ใชกฎอัยการศึก
ในประกาศใหชัดเจน (มาตรา 3)  

3.2 ในพ้ืนที่ที่ประกาศใชกฎอัยการศึก เจาหนาที่ฝายทหารจะมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือน ในสวนที่เกี่ยวกับ
การยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาที่ฝายพลเรือน ตองปฏิบัติตามความตองการของ
เจาหนาที่ฝายทหาร (มาตรา 6 แกไขโดย ขอ 1 แหงประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 
2515)  

3.3 ศาลพลเรือนยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการประกาศใช กฎอัยการศึก ยกเวนคดีที่อยู
ในอํานาจของศาลอาญาศึกและผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกประกาศ ใหศาลทหารเปนผูมีอํานาจพิจารณาคดีพิพากษา
คดีอาญาที่การกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศใช กฎอัยการศึก เฉพาะชวงเวลาที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกตามที่
ระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ โดยในประกาศดังกลาวใหมีผลใชบังคับเฉพาะคดีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นตั้งแตวัน
เวลาที่ระบุไว ในประกาศซึ่งอาจจะเปนวันกอนหรือวันหลังออกประกาศก็ได และตองมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาดวย 
และหากคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณา พิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได (มาตรา 7 แกไขโดย 
ขอ 2 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515) การประกาศใหศาลทหารมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ขางตนจะใหศาลทหารทุกทองที่หรือแตบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเทากันหรือ
มากนอย กวากันก็ได (มาตรา 7 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2487) และเมื่อมีการเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษา คดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น 
และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิไดฟองรองในระหวาง เวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย (มาตรา 7 ตรี แกไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2487)  

                                         

๔"กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐ: กฎอัยการศึก. "  [ออนไลน เขาถึงไดจาก: file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/
๗๗๒๙๓๒๓_๐๐๐๒.PDF.  สืบคน  ๑๐ตลุาคม ๒๕๕๙. 
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3.4 เมื่อมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ใดแลว เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจในการ    
3.4.1 ตรวจคนสิ่งที่จะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือตองเขาอาศัย หรือมีไว ในครอบครองโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ทั้งการตรวจคนในตัวบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสราง หรือที่ใดๆ ตลอดเวลา รวมถึงการตรวจขาวสาร 
จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือสิ่งอ่ืนใดที่สงหรือ มีไปมาถึงกัน ในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศใชกฎอัยการศึก และตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ 
หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 9 แกไขโดย ขอ 3 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.4.2 เกณฑพลเรือนใหชวยเหลือทหารในการปองกันประเทศ หรือชวยเหลือเกี่ยวกับ การทหารอยางอ่ืน รวมทั้ง
เกณฑยานพาหนะ สัตวพาหนะ เสบียงอาหาร อาวุธ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆจากบุคคลหรือบริษัท หากทหารจําเปนจะตอง
ใชในเวลานั้น (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 10)  

3.4.3 หามมั่วสุมประชุมกัน หามออก จําหนาย จายหรือแจกหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ บทหรือคําประพันธ 
หามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน หามใชทางสาธารณะเพ่ือการจราจรไมวาจะเปน
ทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและ ทางรถรางที่มีรถเดินดวย หามไมใหมีหรือใชเครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ 
เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ เคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินหรือที่อาจ
นําไปใช ทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได หามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวาง  ระยะเวลาที่
กําหนด หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนการ จําเปนเพ่ือการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและเมื่อไดประกาศหามแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายใน
กําหนดเวลาที่ไดประกาศกําหนด รวมทั้งหามไมให บุคคลกระทําหรือมีกิจการหรือสิ่งอ่ืนใดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ไดกําหนดไววาควรตองหาม ในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก (มาตรา 8 ประกอบมาตรา 11 แกไขโดย ขอ 4 แหง
ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.4.4 ยึดสิ่งตางๆ ที่ระบุไวในขอ 3.4.1-3.4.3 เปนการชั่วคราว หากเจาหนาที่ทหารเห็นวา จําเปนจะตองยึดไวเพ่ือ
ไมใหสิ่งเหลานั้นเปนประโยชนกับศัตรูหรือเพ่ือเปนประโยชนแกราชการทหาร (มาตรา 12)  

3.4.5 เขาพักอาศัยในท่ีอาศัยไดทุกแหงที่เห็นวามีความจําเปนและเปนประโยชนในราชการ ทหาร (มาตรา 13)  
3.4.6 หากการตอสูนั้นเปนรองฝายตรงขาม สามารถเผาบานและสิ่งตางๆ ที่อาจจะ เปนกําลังแกศัตรูเมื่อกองทหาร

ถอนกําลังไปแลวได แตหากเปนสิ่งกีดขวางการสูรบก็สามารถทําลาย ไดทันที รวมทั้งมีอํานาจในการสรางฐานที่มั่น หรือดัดแปลง
ภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ การตอสูกับศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหาร
ไดทุกอยาง (มาตรา 14)  

3.4.7 กรณีที่มีความสงสัยหรือจําเปน สามารถขับไลบุคคลที่ไมมีภูมิลําเนาในพ้ืนที่หรือ ผูที่มาอาศั ยในพ้ืนที่นั้น
ชั่วคราวออกจากพ้ืนที่ (มาตรา 15) หรือกักตัวบุคคลที่เจาหนาที่ฝายทหารสงสัย วาจะเปนศัตรู หรือไดฝาฝนกฎอัยการศึกหรือ
คําสั่งของเจาหนาที่ฝายทหารไวเพ่ือการสอบถามหรือ ตามความจําเปนของทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกิน 7 วัน 
(มาตรา 15 ทวิ แกไขโดย ขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515)  

3.5 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหารตามขอ 3.4 บุคคล หรือบริษัท จะเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลย (มาตรา 16) 

3.6 ในชวงเวลาปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจตรากฎกระทรวงที่เกี่ยวของได สวนในชวงสงคราม
หรือมีการจลาจลใหแมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออกขอบังคับเพ่ิมเติมได (มาตรา 17)๕ 

 

                                         

๕"กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐ : กฎอัยการศึก. "  [ออนไลน เขาถึงไดจาก: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/๗๗๒๙๓๒๓_๐๐๐๒.PDF.  สืบคน  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๔. กฎอัยการศึก ถูกประกาศใชมาแลว 8 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เนื่องจากการกอรัฐประหารภายใตการนําของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ประกาศใชเมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2500 เวลา 23.00 น. ใชบังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 74 ตอนที่ 76 ตอมาประกาศยกเลิกจนครบ
ทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2501 

ครั้งที่ 2 เนื่องจากการกอรัฐประหารโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 เวลา 
21.13 น. บังคับใชทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 75 ตอนที่ 81 ตอมาประกาศยกเลิก 37 จังหวัด เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2514 

ครั้งที่ 3 เนื่องจากการรัฐประหารโดย จอมพล ถนอม กิตติขจร ประกาศใชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 เวลา 
20.11 น. ใชบังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 88 ตอนที่ 124 ตอมาไดมีประกาศยกเลิก 41 จังหวัด เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2517 จนกระทั่งตอมาในเวลาไลๆ กันก็ประกาศยกเลิกอีก 2 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เลมที่ 
91 ตอนที่ 50 

ครั้งที่ 4 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลา 09.10 
น. ใชบังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93 ตอนที่ 120 

ครั้งที่ 5 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 เวลา 18.00 น. คงให
ใชบังคับกฎอัยการศึกตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ตอไป และตอมาไดมีประกาศยกเลิก 30 จังหวัด เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2527 เวลา 06.00 น. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 101 ตอนที่ 104 

ครั้งที่ 6 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
(รสช.) ประกาศใชเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เวลา 11.30 น. ใชบังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
108 ตอนที่ 32 ตอมาไดมีประกาศยกเลิก 52 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 77 และตอมาได
ประกาศยกเลิกอีก 1 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108 ตอนที่ 242 ก๖ 

ครั้งที่ 7 เนื่องจากการรัฐประหารโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 
21.05 น. ใชบังคับทุกจังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 123 ตอนที่ 95 ก ตอมาไดมีประกาศยกเลิก 35 จังหวัด 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 7 ก และตอมาไดมีประกาศยกเลิกอีก 27 จังหวัด แตประกาศใชบังคับ
เพ่ิมเติม 9 จังหวัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 5 ก 

ครั้งที่ 8 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ไดลงนามในประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง
การประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 03.00น. เพ่ือใหการรักษาความ
สงบเรียบรอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนําความสงบสุขกลับคืนสูประชาชนทุกกลุมทุกฝายโดยเร็ว จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศใชกฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจักร๗ 

๕. ผลกระทบของการประกาศกฎอัยการศึก 

แบงไดเปน 3 ระยะดังนี้ 

                                         

๖นรนิติ   เศรษฐบุตร ,วันการเมือง , พิมพครั้ งที่  ๑ , (กรุง เทพมหานคร :  ส เจริญการพิมพ , ๒๕๕๕) ,หนา 
๕๐,๒๒๙,๒๖๘,๒๕๑.

๗“กฏอัยการศึก ถูกประกาศใชมาแลว ๘ ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณใดบาง.”[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๔๐๐๕๕๐๖๙๕.  สืบคน  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๒๔๑ 

ระยะสั้น (ภายในสัปดาหนี้) กฎอัยการศึกจะทําใหม็อบทั้งสองฝายไมกลาขยับตัว และลดแรงปะทะของมวลชนทั้งสอง
ฝายลงไดชั่วคราว อยางไรก็ตาม การประกาศกฎอัยการศึกจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่ไดรับ
ผลกระทบทันท ี

ระยะกลาง (1-2 เดือน) กฎอัยการศึกไมไดแกปญหา “สุญญากาศทางการเมือง” ที่ขาดรัฐบาลตัวจริงและสภา
ผูแทนราษฎรมาปฏิบัติหนาที่ขับเคลื่อนประเทศ แตเปนการเพ่ิม “คนกลาง” ที่มีอํานาจปลายกระบอกปนเขามาเรงใหเกิดการ
เดินหนาตอเพ่ือแกปญหา “สุญญากาศทางการเมือง” ไดเร็วขึ้น 

ระยะยาว (1-3 ป) กฎอัยการศึกไมไดแกปญหาเชิงโครงสรางของการเมืองไทยในระยะยาว ที่อยูในชวงเปลี่ยนผาน
และแสวงหา “สถาปตยกรรมใหมทางการเมืองไทยในอนาคต” และอาจเปนปจจัยลบที่บั่นทอนอนาคตของประเทศไทยในเชิง
ประชาธิปไตยดวยซ้ํา๘ 

 
๖.  เปรียบเทียบ"อํานาจ"พ.ร.บ.มั่นคง-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก"๙ 

"กฎหมายรักษาความมั่งคงของชาติ” นั้นมีอยูทั้งสิ้น 3 ฉบับ ไดแก พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งในการที่รัฐ
จะนํากฎหมายพิเศษดังกลาวมาประกาศใช จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมายฉบับนั้นๆ ตองมีเหตุผล
ความจําเปนเพียงพอในการที่จะประกาศใชกฎหมายดังกลาว เนื่องจาก กฎหมายรักษาความมั่นคงของชาตินั้น มีลักษณะเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 
1) ลําดับความรุนแรงของกฎหมาย  
ลําดับแรก คือ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  
ลําดับตอมา คือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ลําดับสุดทายคือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งถือเปนกฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความเขมขนมาก

ที่สุด 
2)  องคกรที่ใชอํานาจ  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการและเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน : นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษ

ขึ้นเพ่ือจัดการสถานการณฉุกเฉิน 
 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : เจาหนาที่ฝายทหารจะเปนองคกรผูใชอํานาจเหนือองคกรพลเรือน 
3)  ประกาศเมื่อใด 

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : ประกาศใชในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง
ภายในประเทศ แตยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน  

                                         

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 ยู ใ น มื อ  ‘ป ร ะ ยุ ท ธ ’ 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"อํานาจ"พ.ร.บ.มั่นคง-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กฎอัยการศึก"เด็ดขาดรุนแรง แคไหน เพียงไร ?.”[ออนไลน เขาถึงไดจาก: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=๑๔๐๐๕๕๔๓๙๑.  สืบคน  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๒๔๒ 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน : ประกาศใชในกรณีเกิดเหตุที่อาจกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือ
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือสวนหนึ่งของประเทศอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําผิดเกี่ยวกับการกอการรายมีการใช
กําลังประทุษรายตอชีวิต ทรัพยสิน การรบ สงคราม หรือภัยพิบัติสาธารณะ ฯลฯ   

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : ประกาศใชในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาความเรียบรอยจากภัยที่มาทั้งจากภายนอกหรือ
ภายในประเทศเชนเมื่อมีสงครามหรือการจลาจลเกิดข้ึน 

4)  สิทธิในการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : สามารถใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมทางการเมืองได 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน : ไมสามารถการชุมนุมทางการเมือง หากมีการฝาฝนรัฐสามารถใช

กําลังเขาสลายการชุมนุมตามหลักการสากลได 
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : ไมสามารถการชุมนุมทางการเมือง 
5)  อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร : กฎหมายไมไดใหอํานาจพิเศษเกี่ยวกับการตรวจคน จับกุม และ

ควบคุมตัวบุคลไวดังเชนในกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉิน 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน : พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะใชมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการตรวจ

คน การจับกุม และควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยวามีสวนรวมในการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉินไดตามที่กําหนด แตในการ
จับกุมนั้นตองมีหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน ที่ศาลออกให 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึก : เจาหนาที่ทหารมีอํานาจในการ ปดลอม ตรวจคน จับกุม และกักตัวบุคคล ไดโดยทันทีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลนั้นเปนราชศัตรู หรือไดฝาฝนกฎอัยการศึก หรือคําสั่งของเจาหนาที่ฝายทหาร โดยไมตองแจงขอกลาวหา 
และไมตองแจงเหตุแหงการตองกักตัวแตอยางใด ทหารสามารถจับกุมบุคคลไดโดยไมตองมีหมายศาลและแมไมใชการกระทําผิด
ซึ่งหนา 

 
๓. ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนมีความคิดเห็นวา  ตั้งแตประเทศไทยไดตรากฎอัยการศึกขึ้นมานั้นและมีการประกาศใชกฎอัยการศึกกันแบบ
ฟุมเฟอยเพราะถาศึกษากฎอัยการศึกใหเขาใจทองแทก็จะทราบวากฎอัยการศึกมีศักดิ์เทียบเทาพระราชบัญญัติและจะเห็นไดวา
กฎอัยการศึกที่ตราขนมานั้นจะมอบอํานาจใหแกทหารมากกวาขาราชการพลเรือนเสียอีก  และเมื่อมีการประกาศใชกฎอัยการ
ศึกเปนระยะเวลานานๆ แนนอนผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ  เพราะจะทําใหชาวตางชาติทั้งนักทองเที่ยว นัก
ลงทุน  ขาดความเชื่อมั่นที่จะเขามาทองเที่ยว เขามาลงทุนในประเทศไทย กลุมคนเหล านี้จะมองวาเราไมสามารถแกไขปญหา
ของบานเมืองได  แตถามองในเรื่องธุรกิจเอกชนภายในประเทศเชื่อวาธุรกิจยังสามารถดําเนินตอไปได  เนื่องจากกฎอัยการศึก
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บทคัดยอ 

 การปกครองสวนทองถิ่นกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ไดมีการปกครอง ๕รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐กําหนดใหมีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ดวย แตใหมีอํานาจมีหนาที่ดําเนินการในกิจการที่ อบต. ดําเนินการไมได หรือ
ตองประสานงานรวมกัน ระหวาง อบต. หลายแหง เปนตน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กําหนดวาตอง
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย
รายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการทองถิ่นและกฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปนับ
จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และ ไดเพ่ิมองคกรที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหม ไดแก ประชาชน และรัฐเองก็ตองจัด
ใหมีการกํากับ  ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน 
 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนไดใหขาวเปนเรื่องแคการ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอรางที่ถูกตองก็คือ ตัวแทน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และสวนราชการพิจารณาให
ความเห็นกอนสงรางถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แลวในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๑๘๐ วัน จึงจะเสนอเปน
กฎหมายสําหรับบังคับใชได 
 หลังจากรางปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไดผานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น พรอมความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกไดรับทราบ กอนสงใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไปพิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนในสวนที่เกี่ยวของ และสงเรื่องใหสวนงานที่
เกี่ยวของไดดําเนินการแลว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใชบังคับ สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น ยังคงดํารงตําแหนง ตอไปจนกวาจะครบวาระ และเมื่อครบวาระแลว ก็ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ตอไป 
  
คําสําคัญ: การปกครองสวนทองถิ่น,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.บทนํา 
 การปกครองสวนทองถิ่นไทยนับตั้งแตราว พ.ศ.๒๔๕๘ ไดมีการพัฒนาการมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นมากขึ้น โดยแบงการปกครองทองถิ่นไทย ออกเปน ๕รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การปกครองทองถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ ไดมีการ
ปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นขึ้น อันนําความวิตกกังวลใหเกิดขึ้นแกประชาชน พนักงาน ขาราชการและผูบริหารทองถิ่น 
บทความนี้มีวัตถุประสงค จะศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นไทยกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙  ความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นไทยและเทศบาลควรทําอะไร หลังการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไทยหลัง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 
 การนําเสนอบทความแบงเปน ๓ ตอน ตอนแรกจะกลาวถึงการปกครองสวนทองถิ่นไทยกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙  วาการปกครองสวนทองถิ่นไทยไดมีการปฏิรูปไปอยางไรบางเหตุใดประชาชน พนักงาน ขาราชการ
และผูบริหารทองถิ่นจึงมีความวิตกกังวลหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ และในขณะเดียวกับเทศบาลควรทํา
อะไร หลังการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 
 
๒. เนื้อเรื่อง 
 ๒.๑ การปกครองสวนทองถิ่นกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ 



๒๔๖ 

 

 ประเทศไทยไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการปกครองแบงเปน ๓ 
รูปแบบ คือ การปกครองสวนกลาง การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น  ในการปกครองทองถิ่นไทย มี
ปกครอง ๕รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเปนเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไดบัญญัติความสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นไวในมาตร ในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๒๘๒ ถึง
มาตรา ๒๙๐ ซึ่งเปนที่มาของการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยสรุปมีเจตนารมณที่จะสงเสริมความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดนโยบาย การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น และการบริหารการเงินการคลังตามหลักการปกครองตนเองและหลักความตองการของ
ประชาชนภายใตกรอบของกฎหมาย จัดแบงภารกิจในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดสรรทรัพยากรการเงินการคลังและบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจเพ่ือ
สงเสริมและติดตามประเมินการกระจายอํานาจ โดยมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐กําหนดใหมีพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ดวย แตใหมีอํานาจมีหนาที่ดําเนินการในกิจการที่ อบต. ดําเนินการไมได หรือ
ตองประสานงานรวมกัน ระหวาง อบต. หลายแหง เปนตน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ วา
ดวยการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมใน
การตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนที่ และเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการปกครองทองถิ่น  จึงกําหนดใหจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานทองถิ่น จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก กฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก 
ไดแก การแบงอํานาจหนาที่ระหวางราชการการบริหารสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น การจัดสรรรายไดระหวางราชการบริหาร
สวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา ๓๐๓ (๕) กําหนดวาตองดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการทองถิ่นและกฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปนับจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และ
กําหนดไวในบทเฉพาะกาล และมาตรา ๒๘๒ ไดเพ่ิมองคกรที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหม ไดแก ประชาชน และรัฐเองก็ตอง
จัดใหมีการกํากับ  ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน (๓ องคกรหลัก ไดแก ราชการบริหาร
สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และประชาชน)  
 ภายหลังคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขายึดอํานาจเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งไดมีสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติ มีมติ
เลือกพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาเปนนายกรัฐมนตรี  และไดมีนโยบายปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไทยแลวในป พ.ศ.๒๕๕๗ 
จัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี และตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไว๑๑ ดาน คือ ดานการเมือง  ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานการ
ปกครองทองถิ่น ดานการศึกษา  ดานเศรษฐกิจ ดานพลังงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานการสื่อสารมวลชน ดานสังคม
และดานกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 

 นายวัลลภ พริ้งพงษ รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานการปกครองทองถิ่น สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) พรอมดวยนายเกรียงยศ สุดลาภา โฆษกกรรมาธิการ แถลงถึงกรณีที่ประชุม สปท. ลงมติเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และรางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือยกระดับองคกรบริหารในทองถิ่น อาทิ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหเปนเทศบาลตําบล และ
ปรับปรุงโครงสรางเกี่ยวกับการทํางานภายใตรูปแบบองคกรทองถิ่น  ทั้งนี้การปกครองทองถิ่นไดมีการปฏิรูปเปน ๒ รูปแบบ คือ 



๒๔๗ 

 

การบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปลี่ยนบทบาทใหเปนหนวยงานอํานายการ สนับสนุน 
บูรณาการและประสานการดําเนินการใหกับเทศบาลเปนการทํางานในภาพรวมของจังหวัดหรือภารกิจขนาดใหญที่ไมซ้ําซอนกับ
เทศบาล สําหรับเทศบาลไดกําหนดใหปรับปรุงเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) เปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
โดยยกฐานะ อบต.เปนเทศบาลและจัดลําดับชั้นออกเปน ๓ ประเภท ไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มี
หนาที่จัดทําบริการและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น มีความเปนอิสระ มีหนาที่และอํานาจ
โดยเฉพาะของตนเอง ทั้งนี้เมื่อยกฐานะอบต. แลวจะทําใหทองถิ่นมีศักยภาพในการใหบริการและแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเทาเทียมกัน  
 จะเห็นไดวา การปกครองสวนทองถิ่นกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ไดมีการปกครอง ๕
รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
กําหนดใหมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ดวย แตใหมีอํานาจมีหนาที่ดําเนินการในกิจการที่ อบต. 
ดําเนินการไมได หรือตองประสานงานรวมกัน ระหวาง อบต. หลายแหง เปนตน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกํากับดูแล
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ รัฐธรรมนูญ 
๒๕๕๐ กําหนดวาตองดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กฎหมายรายไดทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการทองถิ่นแ ละ
กฎหมายอ่ืน ภายใน ๒ ปนับจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และกําหนดไวในบทเฉพาะกาล และ ไดเพ่ิมองคกรที่ทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลใหม ไดแก ประชาชน และรัฐเองก็ตองจัดใหมีการกํากับ  ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยประชาชน 
๒.๒ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นไทย 
 การควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคกรปกครองสวนตําบลเปนเทศบาลตําบลและปรับปรุงโครงสราง
เกี่ยวกับการทํางานภายใตรูปแบบองคกรทองถิ่น  ประชาชน พนักงาน ขาราชการและผูบริหารทองถิ่น ไดรับขาวการปฏิรูปการ
ปกครองสวนทองถิ่นจากสื่อออนไลน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน ทําใหเกิดความวิตกกังวลในเรื่องความมั่นคงในอาชีพ 
เพราะคิดวาเมื่อควบรวมองคกรบริหารสวนตําบลไปเปนเทศบาลตําบลแลว จะเกิดเหตุการณ พนักงานตองตกงาน ขาราชการถูก
ถายโอนไปอยูกับเทศบาลอาจมีการซ้ําซอนในตําแหนงหนาที่ และตองลดผูบริหารทองถิ่นลง  จึงวิพากษวิจารณไปตางนานา  ถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเองและทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู  โดยมีการโพสตภาพหรือขอความในไลนดังภาพ 
 
 
 
  
  
 
 
ที่มา : ชุมชนคนทองถิ่น,๒๕๕๙ 
 ทําใหทางกระทรวงมหาดไทย ไดสงขอความดวนแจง ผวจ./ผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นทุกจังหวัด เรื่อง การชี้แจง
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับขอเสนอปฎิรูปองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) โดยมีรายละเอียดวา ตามที่มีการสงขอความหรือไลนกัน
วามีการผานรางกฎหมายยุบอบต.เปนเทศบาลทั่วประเทศ นั้นมท.ขอเรียนขอเท็จจริงวาภาพแสดงผลคะแนนดังกลาว เปนการ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.)ไมใชการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ(สนช.)ใน
การพิจารณารางกฎหมายแตอยางใด สําหรับความเห็นของ สปท.นั้นตามขั้นตอนจะตองเสนอรางความเห็นดังกลาวไปยังที่



๒๔๘ 

 

ประชุมตัวแทนของสนช./สปท./ครม.และสวนราชการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอครม. ถาครม.เห็นชอบก็จะสงกลับไป
ใหสวนราชการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาสมควรจะเสนอเปนรางกฎหมายหรือไมควรมีรายละเอียดอยางไร ซึ่งขั้นตอนดังกลาวยัง
ตองใชระยะเวลาและการพิจารณาตามขั้นตอนอีกพอสมควร มิใชจะมีการใชบังคับเปนกฎหมายในขณะนี้แตอยางใด จึงขอให
จังหวัดแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทราบตามขอเท็จจริงดังกลาวขางตนดวยรวมทั้งใหสรางการรับรูที่ถูกตองแกสาธารณชนอยาง
กวางขวางตามวิธีการที่ไดแจงมาแลวตอไปดวย  
 สรุปวา ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนไดใหขาวเปนเรื่องแค
การประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอรางที่ถูกตองก็คือ 
ตัวแทนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และสวนราช การ
พิจารณาใหความเห็นกอนสงรางถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แลวในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๑๘๐ วัน จึงจะ
เสนอเปนกฎหมายสําหรับบังคับใชได 
 

 ๒.๓ เทศบาลควรทําอะไรหลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ 

 หลังจากรางปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไดผานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น
เห็นชอบเรื่องโครงสรางและอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป รางพระราชบัญญัติใหใชกฎหมายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ....และรางประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวน
ทองถิ่น พรอมความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอ
นายกไดรับทราบ กอนสงใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รับไปพิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนในสวนที่เกี่ยวของ พรอมกันนี้นําเรียน รองนายรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ ใน
ฐานะที่กํากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย แทนนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะ
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานระบบราชการ กฎหมายฯไดรับทราบ และสงเรื่องใหคณะกรรมการขับเคลื่อน
และเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(กขร.)ติดตามผลการดําเนินงานขับเคลื่อนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และสง
เรื่องใหเจาหนาที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป(Mr.Reform)ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับไปติดตามความคืบหนาของ
ขอเสนอแนะ พิจารณาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและใหรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ใหประธานกรรมการฯ ไดรับ
ทราบทุก ๑ เดือน  
 หลังจากนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กหรือมีรายไดนอยใหดําเนินการควบรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดพอ
สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. 
  - อบต. เปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล 

  - เปลี่ยนฐานะระหวางประเภทของเทศบาล 

เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใชบังคับสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ยังคงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

 ๒. สภาทองถิ่น 

  - ลดจํานวนสมาชิกสภา อบต. จากหมูบานละ ๒ คน  เหลือหมูบานละ ๑ คน แตอยางนอยตองมี ๖ คน 

  - ลดจํานวนรองประธานสภา อบจ. จาก ๒ คน เหลือ ๑ คน 

  - เลขานุการสภา ใหนายกแตงตั้งจากขาราชการสวนทองถิ่นโดยความเห็นชอบของประธานสภา 
  - กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน ๔/๕ ของจํานวนสมาชิกที่พึงมี สามารถประชุมครั้ง

แรกได 



๒๔๙ 

 

  - ใหอํานาจประธานสภาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ 

  - ใหอํานาจสภาออกขอบังคับการประชุมสภาไดเอง 
 ๓. ผูบริหารทองถิ่น  
  - จํานวนรองนายก 

 อบต. / เทศบาลตําบล ๑ คน 

 เทศบาลเมือง ๒ คน 

 เทศบาลนคร / อบจ. ๓ คน 

 - จํานวนเลขานายกและรองนายก 

  เลขานายก ๑ คน เลขารองนายกไมเกินจํานวนรองนายก 

 - ตั้งที่ปรึกษาไดไมเกิน ๑ คน ตามเกณฑที่ มท.กําหนด  
 - กกต.รับรองผลการเลือกตั้งแลว นายกเขารับหนาที่ไดเลย 

 - นายกแถลงนโยบายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันเขารับหนาที่ 
 ๔. อปท.อาจดําเนินการรวมกัน หรือขอให อบจ. จัดทํา ดังนี้  
 - การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

  - การใหบริการการขนสง 
 - บริการอ่ืนซึ่งใชทุนสูง หรืออาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่ มท. กําหนด 

 ๕. งบประมาณที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณี  สภาไมรับหลักการ หากสภาใหความเห็นชอบแตนายก
ไมเห็นดวยนายกอาจเสนอผูกํากับดูแลยุบสภาได โดยนายกตองพนจากตําแหนงไปดวย 

 ๖. บัญญัติเรื่องกองทุนสงเสริมกิจการ อปท.ไว 
 ๗. จัดตั้งคณะกรรมการการคลังของ อปท. เพ่ือดูแลเกี่ยวกับการคลังของ อปท.ทั้งระบบ 

 ๘. กําหนดให อปท. แจงขอมูลขาวสาร หรือรับฟงความเห็น ของประชาชน หรือลงประชามติ กอนการดําเนินการ
โครงการที่อาจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสาระสําคัญ 

หมายเหตุ รางประมวลกฎหมายฉบับนี้ อยูระหวางการพิจารณา  ของกระทรวงมหาดไทย อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมอีกได  
 สรุปไดวา หลังจากรางปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไดผานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวน

ทองถิ่น นําแผนปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น พรอมความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกไดรับทราบ กอนสงใหกระทรวงมหาดไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไปพิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนในสวน
ที่เก่ียวของ และสงเรื่องใหสวนงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผล
ใชบังคับ สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ยังคงดํารงตําแหนง ตอไปจนกวาจะครบวาระ และเมื่อครบวาระ
แลว ก็ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ตอไป 

 

๓.บทสรุป 

 การปกครองสวนทองถิ่นกอนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙การปกครองสวนทองถิ่นไดมี
ปกครอง ๕รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (แยกเปนเทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล) และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แตเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองสวน
ทองถิ่นไทย หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ก็จะมีการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นเปน ๒ รูปแบบ คือ การบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาล ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปลี่ยนบทบาทใหเปนหนวยงานอํานายการ สนับสนุน บูรณาการและ



๒๕๐ 

 

ประสานการดําเนินการใหกับเทศบาลเปนการทํางานในภาพรวมของจังหวัดหรือภารกิจขนาดใหญที่ไมซ้ําซอนกับ
เทศบาล สําหรับเทศบาลไดกําหนดใหปรับปรุงเทศบาล โดยยกฐานะ อบต.เปนเทศบาล  จึงเปนที่นาเปนหวงวา หากมี
การควบรวมองคการบริหารสวนตําบลใหเปนเทศบาลแลวก็อาจจะมีผลกระทบกับพนักงาน ขาราชการและผูบริหาร
ทองถิ่นได 

 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นไทยของประชาชน ตามมติที่สื่อมวลชนไดใหขาวเปนเรื่องแคการ
ประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) เพราะขั้นตอนการเสนอรางที่ถูกตองก็คือ 
ตัวแทนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)และสวน
ราชการพิจารณาใหความเห็นกอนสงรางถึง คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาเห็นชอบ  แลวในราชกิจจานุเบกษาภายใน 
๑๘๐ วัน จึงจะเสนอเปนกฎหมายสําหรับบังคับใชได 

 หลังจากรางปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นไดผานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนปฏิรูปประเทศดานการปกครองสวนทองถิ่น พรอมความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช) สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ(สปท.) คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอนายกไดรับทราบ กอนสงใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไปพิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนในสวนที่เกี่ยวของ 
และสงเรื่องใหสวนงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว เมื่อประกาศจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. มีผลใชบังคับ 
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ยังคงดํารงตําแหนง ตอไปจนกวาจะครบวาระ และเมื่อครบวาระแลว ก็ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับ ๒๕๕๙ ตอไป 

 
เอกสารอางอิง 

 
วารสาร 

วีรศักดิ์ เคลือเทพ.(๒๕๔๘).ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทย,วารสารประชาคมวิจัย (ฉบับที่ ๖๐,เดือนมีนาคม-เมษายน) : ๓-๗. 
อินเตอรเน็ต 
ชุมชนคนทองถิ่น,(๒๕๕๙)กมธ.ดานการปกครองทองถิ่น ยืนยัน "ไมไดยุบ อบต." แตยกฐานะเปนเทศบาล ...(ออนไลน).

http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,62887(๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
สินธุไชย  โชคเจริญเลิศ, (๒๕๕๙),หลักเกณฑ โครงสราง และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง ... - สํานักงาน ก.ถ. (ออนไลน), 

www.local.moi.go.th/๒๐๐๙/home/local_kat_59.ppt. 
สํานักท่ีปรึกษา  กรมอนามัย(๒๕๕๙)http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon๐๓,(๑๙ ตุลาคม  

๒๕๕๙). 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



๒๕๑ 
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บทคัดยอ 

 
       ครั้งพุทธกาลมีวิธีการบรรพชาอุปสมบท 8 อยาง คือ (1)แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนวิธีการบวชวิธีแรกท่ี
พระพุทธเจาองคเดียวเทานั้นทรงประทานการบวชให (2) แบบติสรณคมนูปสัมปทา การเขาถึงพระรัตนตรัย (3) แบบ
โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การรับโอวาท 3 ประการ (4) แบบญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ดวยการสวดญัตติ (5) แบบ
ปญหาพยากรณูปสัมปทา การถามปญหา (6) แบบครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา ถือครุธรรม 8 ประการ (7) แบบอัฏฐวาจิ
กาอุปสัมปทา การบวชภิกษุณี (8) แบบทูเตนอุปสัมปทา การใชผูแทนพระองค   
    ปรากฏการณของการบวชในประเทศไทย มีการบวชทั้งอยูระยะสั้น และระยะยาว  สาเหตุผลสําคัญของ
การบวช ไดแก (1) บวชเพ่ือตองการพนทุกข (2) บวชเพ่ือตองการทดแทนบุญคุณบิดามารดา (3) บวชเพ่ือตองการศึกษา 
(4) บวชเมื่อแก (5) บวชเพ่ือเตรียมเปลี่ยนสภานภาพ (6) บวชเพ่ือแกบน (7) บวชหนาไฟหรือหนาศพ (8) บวชเพราะ
เห็นโทษของบาป (9) บวชดวยศรัทธา (10) บวชหนีคดีหรือหลบภัย ปจจุบันการบวชเปน 
ศาสนทายาทระยะยาวมีแนวโนมลดลง แตมีแนวโนมการบวชระยะสั้นเพ่ิมขึ้น และมีคานิยมในการจัดการบวชหรูหราและ
ยิ่งใหญมากขึ้น  

   ปจจุบันมีการบรรพชาอุปสมบทตามโครงการตาง ๆ รวมทั้งมีการบวชศีลจารินี  บวชชี   และมี ภิกษุณีใน
ประเทศไทยที่ไปบวชตางประเทศ เนื่องจาประเทศไทยยังไมมีการบวชภิกษุณี  ทั้งนี้มีจุดประสงคเดียวกันคือเพ่ือสืบทอด
พระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย 
 
คําสําคัญ : 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).  



๒๕๒ 

 

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 
 

บทนํา 

 

กอนพุทธเจาจะปรินิพพาน มีหลักฐานในพระสูตรที่แสดงวาพระพุทธเจาทรงมีพระดํารัสในการฝากฝง
พระพุทธศาสนาไวกับพุทธบริษัททั้ง ๔ ในฐานะที่เปนศาสนทายาท โดยที่พุทธบริษัททั้ง ๔ นั้นตองมีคุณสมบัติในการเปนผู
เผยแพรศาสนา สามารถแนะนําสั่งสอนธรรมะแกผูอ่ืนได และนอกจากนี้ยังตองสามารถปกปองพระพุทธศาสนาได แตใน
พุทธบริษัททั้ง ๔ นั้น ฝายที่มีคุณสมบัติเหลานี้ครบบริบูรณและสามารถทําหนาที่ศาสนทายาทไดอยางเต็มที่ก็คือฝาย
บรรพชิต โดยเฉพาะภิกษุสงฆ เพราะมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมมากกวาฆราวาสและอยูใกลชิดศาสนามากกวา ดังนั้น
เมื่อฆราวาสไมมีคุณสมบัติบริบูรณในดานการเผยแพรและปกปองธํารงรักษาพระพุทธศาสนาได  จึงไดเปนฝายอุปถัมภ
บํารุงพระพุทธศาสนาไปโดยปริยาย  

การสืบตอศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาระยะแรกเปนการสืบตอทางศาสนธรรมเริ่มจากพระสาวกรุนแรกที่ได
บรรลุธรรมแยกยายกันไปประกาศศาสนธรรม ผูมีศรัทธาปรารถนาจะออกบวชก็นํามาเขาเฝาพระพุทธองคเพ่ือใหประทาน
การอุปสมบท เชน พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดนําหลานชื่อปุณณมันตานีบุตรมาทูลขออุปสมบท ตอมาพระพุทธองคจึงได
ทรงอนุญาตใหพระสาวกสามารถที่จะทําการบรรพชาอุปสมบท กุลบุตรเองได อีกทั้งมีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนให
ศิษยตั้งอยูในพระธรรมวินัยและหมั่นบําเพ็ญความเพียรเพ่ือการบรรลุมรรคผล ทานเหลานั้นเมื่อบรรลุมรรคผลแลวก็
ชวยกันประกาศศาสนธรรมตอไปในภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในชมพูทวีป จนกลายเปนสถาบันศาสนาหลักใน
ที่สุด  

กระบวนการสืบตอศาสนาเริ่มซับซอนมากขึ้น จากการที่พระอุปชฌายอาจารยมุงสอนศิษยเพียงเพ่ือใหบรรลุ
ธรรมตามเทานั้น ก็เพ่ิมใหความรูแกศิษยในหลักของพระธรรมและพระวินัยอยางเปนระบบมากขึ้น เชน พระอาจารยที่มี
ความทรงจําพระธรรมไดมากก็เรียกวา พระธรรมธร มีหนาที่ในการสอนศิษยใหมีความรูในดานหลักธรรม สวนพระ
อาจารยที่ทรงจําพระวินัยไดมาก ก็ไดเปนพระวินัยธร มีหนาที่สั่งสอนใหศิษยมีความรูในดานพระวินัย ดังนั้นกระบวนสืบ
ตอศาสนทายาทในระยะหลังจึงไมเพียงแคการบวชเขามาแลวบําเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม และอบรมสั่งสอนศิษยใหบรรลุ



๒๕๓ 

 

ตามเทานั้น แตยังไดมีการสืบสานความรูทางดานพระธรรมวินัย โดยมีการเรียนการสอนอีกดวย ซึ่งอาจเรียกโดยสรุปวา 

การสืบตอศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาก็คือ “การบวชเรียน” นั่นเอง 
การธํารงรักษาพระธรรมวินัย ซึ่งเปนองคแทนพระบรมศาสดาเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่พุทธบริษัททั้ง ๔ โดยเฉพาะ

พระภิกษุสงฆจะตองรับภาระดังกลาวในฐานะศาสนทายาท  ทานเหลานั้นไดชวยกันธํารงรักษาพระธรรมวินัยซึ่งเปน
ตัวแทนพระศาสดาและถือเปนตัวพระศาสนา ดวยการสังคายนา เลาเรียน และสั่งสอนสืบทอดกันตอมาถึงปจจุบัน ดวย
เหตุผลดังกลาวพระพุทธศาสนาจึงจําเปนที่จะตองสรางศาสนทายาทใหคงอยูในพระพุทธศาสนาสืบตอไป ซึ่งวิธีการสราง
ศาสนาทายาทนั้นจะผานสาวกของพระศาสดาดวยการเผยแผธรรม เพ่ือโนมนาวใจกุลบุตรใหเขามาบวชเรียน เพราะการ
บวชเปนการชวยสืบตออายุพระพุทธศาสนา หากไมมีการบวช อายุพระพุทธศาสนาก็สั้นลง เนื่องจากไมมีใครสืบตอ ทั้ง
หลักธรรมคําสอน การเผยแผคําสอน การอบรมประชาชน การรักษาประเพณีตาง ๆ อีกทั้งเปนสัญลักษณประจําชาติไทย
สวนหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ บรรพบุรุษผูยึดมั่นในพระพุทธศาสนานับตั้งแตอดีตจนยุคปจจุบัน จึงขวนขวายชักชวนนําพาบุตร
หลานของตนใหบรรพชาอุปสมบทในเมื่อโอกาสและสมัยเวียนมาถึง 
 นับเนื่องจากอดีตจนถึง ณ ปจจุบัน การบวชไดปรับเปลี่ยนไปจากครั้งอดีตที่มีผูบวชจํานวนมาก มีระยะเวลา
การบวชนานก็เริ่มมีแนวโนมจํานวนผูบวชนอยลง ระยะเวลาในการบวชสั้นลง การบวชเชนนี้ไมเกินความจริงที่ทานพุทธ
ทาสภิกขุ ไดเคยปรารภเรื่องการบวชเพียงระยะสั้น ในการอบรมขาราชการที่บวชในชวงฤดูรอนวา “ปญหาเฉพาะหนาก็
คือ การไมนิยมเขามาบรรพชาอุปสมบทของกุลบุตร หรือการบวชเขามาเพียงชั่วไมกี่วัน ชั่ว ๗ วัน ดูจะมากยิ่งขึ้นทุกที ดู
นาเปนหวงวาในอนาคตอันใกลนี้ พระจะไมคอยมีในแตละวัด๑ ซึ่งก็สอดรับกับขอสรุปของ ชําเรือง วุฒิจันทร ที่สรุปวา 
ตามสภาพความเปนจริงที่เห็นอยูทั่วไปนั้นคนไทยนิยมการบวชเรียนหรือบรรพชาอุปสมบทนอยลง สัดสวนของจํานวน
พระภิกษุและสามเณร กับจํานวนพลเมืองต่ํามาก สวนที่มีการเห็นวามีการบรรพชาอุปสมบทกันก็ทําตามประเพณีเสีย
สวนมาก  ทั้งพระภิกษุสามเณรที่บวชแลวไมไดศึกษาพระธรรมวินัยอยางจริงจัง เพ่ือใหรูและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได
อยางถูกตองเครงครัดมีนอยลง  จํานวนพระภิกษุสามเณรนอกพรรษานอยกวาในพรรษามาก และที่บวชตามประเพณีก็
เชนกัน มีการบวช ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน เชน บวชหนาศพ บวชแกบนเพิ่มมากขึ้น บวชเอาพรรษา ๓ เดือน ไมคอยเพิ่มมาก
นัก๒ 

พระเทพเวที(ประยุทธ  ปยุตฺโต)ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ สถานการณพุทธศาสนาพลิกหายนะเปนพัฒนา ๓ มี
ใจความวา การบวชเณรนี้เปนสวนสําคัญของพระพุทธศาสนา  เปนศาสนทายาท  เปนผูที่บวชเขามาแลวมีโอกาสเลาเรียน
มาก และสวนใหญจะไดเลาเรียนพระธรรมวินัย  เพราะวัยอยูในระยะเวลาที่จะเลาเรียนศึกษา  ชวงเวลาของการที่จะเลา
เรียนไดก็เต็มที่  หลังจากเรียนแลวก็มีเวลาอีกมากที่จะทํางานใหพระศาสนาตอไป  แตปจจุบันนี้เราหาสามเณรไดยาก  
สําหรับในภาคกลางนี้หาสามเณรไดยากอยางยิ่งโดยเฉพาะในเมืองแทบจะไมมีเด็กบวชเลย  จนกระทั่งเราตองใชวิธีจัดบวช
สามเณรภาคฤดูรอน  อันนี้เปนทางออกอยางหนึ่ง  ถึงแมจะแกไขปญหาที่แทจริงไมได  แตก็ยังเปนตัวผอนเบาว าใหเด็ก
และเยาวชนไดมีโอกาสรูจักพระศาสนาบาง  แตเราจะหวังใหเณรเหลานี้มาเปนผูรับผิดชอบดูแลการพระศาสนาตอไป 

รูปแบบและวิธีการของการบวชที่ตองการเพียงสนองตอบความตองการที่ตกอยูภายใตกรอบของการบริโภคความ
ทันสมัย ทั้งจากวัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนตน ไดขยายไปสูสังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ จนถึงระดับโลกที่
สวนใหญลวนเกิดมาจากการขาดพ้ืนฐานความรูความเขาใจเรื่องการบวชอีกทั้งยังมีระบบความคิดชุดหนึ่งของชาวบานที่
มองวา การบวชเปนพระภิกษุ  สามเณร  เปนการเอาเปรียบสังคม  เปนภาระทางสังคม  เปนคนอนาถาไรที่พ่ึงพิง  ซึ่งการ
มองตามแนวคิดเชนนี้เปนพียงการมองในจุดยืนที่อยูขางความเปนอคติที่เกิดจากการรับรูจากมโนทัศนที่ผลิตซ้ําออกมา
                                         

              ๑ พุทธทาสภิกข,ุ คําสอนสําหรับผูบวชใหม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๙. 

              ๒ ชําเลือง วุฒิจันทร, เอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่องการพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพื่อความม่ันคงแหงชาติ,  (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๒๖. 

๓ พระเทพเวที(ประยุทธ  ปยุตฺโต), สถานการณพุทธศาสนาพลิกหายนะเปนพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๖), หนา ๘.  
 



๒๕๔ 

 

จากสื่อผานระบบคิดเทานั้นหาไดมองการบวชเปนวิถีชีวิตที่ทักทอมาจากอดีตที่ไดพยายามซอนความหมายของการบวชไว
เบื้องหลัง ไมวาจะเปน ความหมายที่ผูกติดไวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และดานเศรษฐกิจ เปนตน 

จากปรากฏการณของการบวชในปจจุบัน ที่เริ่มตอรองจากปญหาดานความเชื่อภายใตระบบคิดชุดใหมที่สมาทาน
ความทันสมัยนิยมไมวาจะเปน การจัดงานใหญโต มีมหรสพ ที่ปนแตงความอยาก ทั้งอยากเปนผูมีอันจะกิน อยากเปนที่
ชื่นชมของเพ่ือนบาน เปนตน ปรากฏการณที่ฉายภาพออกมาทุกครั้งเมื่อมีการบวชในหมูบาน ชุมชน เปนสิ่งที่กลายเปน
วัฒนธรรมการเอาอยางที่ยากเกินการแกไข จะมีก็แตเพียงชะลอและปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทที่ใกลเคียงกันเทานั้น ซึ่ง
ปรากฏการณของการบวชที่มาจากขอเท็จจริงชุดการบวชตามวัฒนธรรมดังกลาวเปนผลทําให ระยะเวลาของการบวชสั้น
ลง บางครั้งการบวชก็เปนเพียงพิธีกรรมชําระลางสิ่งไมดี สิ่งที่ไมตองการ อีกทั้งยังเปนการตอกย้ําอํานาจเหนือธรรมชาติที่
ผูกไวในชุดความความเชื่อที่ผานการบนบานสานกลาว จึงเปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให  การบวช ในปจจุบันถูกลดทอน
ความหมายและถูกสรางความหมายชุดใหมขึ้นมาทับ/ซอนความหมายชุดเดิมการบวชเพ่ือตองการจะศึกษาเลาเรียน
หลักธรรมดังเชนอดีตกลายเปนการบวชเพียงเพ่ือสนองตอบความเชื่อในชุดความหมายใหมเทานั้น 

 

 คําถามคือ ทําไมการบวชเปนศาสนทายาทจึงไมไดรับความนิยมในปจจุบัน   และการบวชมีความหมาย
เปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร ? จากคําถามดังกลาวทําใหทุกคนอยากจะรู อยากคนหา เพ่ือใหเปนองคความรูชุดใหมที่จะ
ฉายภาพใหเห็นถึงพัฒนาการของการบวชเปนศาสนทายาทตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 

พัฒนาการของศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอดีตถึงปจจุบัน 
 

 เวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน 8 ขณะที่พระพุทธเจามีพระชนมายุได ๒๙ พรรษา พระองคเสด็จทรงมา
กัณฐกะพรอมดวยนายฉันนะออกจากพระนครสูฝงแมน้ําอโนมาเพ่ือออกบวช ครั้นเสด็จถึงริมฝงแมน้ําอโนมา ทรงเปลื้อง
เครื่องทรงอยางกษัตริยมอบใหนายฉันนะนํากลับสูพระนคร ทรงดําริจะตัดพระโมฬี ก็มีพระขรรคแกวตกลงมาจากอากาศ 
พระองคจึงควาพระขรรคแกวดวยพระหัตถขวา จับพระเกศโมฬี ดวยพระหัตถซาย ทรงอธิษฐานวา “ถาขาพเจาจักไดเปน
พระสัพพัญู จงใหตัดผมขาดพรอมกันใหเหลือเพียง ๒ องคุลี แลวอยายาวอีก” เมื่อทรงอธิษฐานแลวก็ 
ตัดพระเกศโมฬี ซึ่งก็ขาดออกดังทรงอธิษฐาน 

 หลังจากนั้นทรงอธิษฐานอีกวา “ถาขาพเจาจักไดเปนพระสัพพัญู จงอยาใหเสนผมตกลงมาจากอากาศ” 
แลวก็โยนพระเกศขึ้นไป พระอินทรก็ทรงรับไวดวยผอบแกวแลวอัญเชิญขึ้นไปไวในพระจุฬามณีเจดียที่ดาวดึงส ขณะ
นั้นฆฏิการมหาพรหมผูเปนอนาคามีซึ่งเคยเปนสหายของพระพุทธเจาในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปะ ก็นําเอาทิพยบริขาร
ทั้ง ๘ อันเกิดที่ตนกัลปพฤกษในพรหมโลก คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดเล็บ กลองเข็ม ผารัดเอว ผากรองน้ํา ลงมาถวายทันที 
แลวรับเอาผานุงหมของพระพุทธเจาขึ้นไปบรรจุไวที่พระเจดียในพรหมโลก 

การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจาเปนนิมิตหมายอันดีของการเริ่มตนพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อพระองคตรัสรู
แลวไดเสด็จไปแสดงหลักธรรมแกพวกปญจวัคคียเปนกลุมแรกเพราะเห็นวาพวกปญจวัคคียมีอุปการะแกพระองคมากใน
คราวที่ทรงบําเพ็ญเพียร โดยเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเปนหัวหนาปญจวัคคียปรารถนาจะฟงธรรมกอนใครทั้งสิ้น 
พระองคไดทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เปนพระธรรมเทศนากัณฑแรกแกปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะ สําเร็ จเปนพระอรหันตเปนองคแรก และไดขอบวชเปนพระสาวกใน
พระพุทธศาสนา 

เมื่อพระพุทธศาสนาแพรหลายมากขึ้น มีผูศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวชเปนภิกษุจํานวนมาก พระพุทธเจา
ทรงดําริวา การบวชดวยพระวาจาก็ดีหรือดวยการรับไตรสรณคมนก็ดี ไมสามารถที่จะยังกิจแหงสงฆให สําเร็จลุลวงได
โดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองคมีพระประสงคที่จะใหพระพุทธศาสนาแพรหลายหยั่งรากลึกอยูทั่วทุกมุมโลก 
พระองคจึงทรงยกเลิกการบวชดังกลาว และบัญญัติการบวชแบบใหมขึ้น โดยการมอบหมายใหคณะสงฆเปนใหญ ใน



๒๕๕ 

 

ศาสนกิจทั้งปวง สามารถบวชไดภายในสังฆมณฑลที่มีขอบเขตแนนอนเรียกวาสีมา มีพระอุปชฌาย ทําหนาที่เปนประธาน
พระสงฆกลาววาจาประกาศรับบุคคลนั้น ๆ เขารวมคณะสงฆเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจตอไป การบวชจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ ณ ที่นั้นดวย 

 

ศาสนาทายาทสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร 
 

ศาสนทายาทในสมัยสุโขทัยนี้ก็เชนเดียวกันกับความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนา เมื่อ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศเขามายังสุโขทัย ไดเกิดการยอมรับ เกิดการสรางเครือขายพุทธศาสนาผานศึกษา
เลาเรียนโดยมีพระเถระชาวสุโขทัยเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ 

สมัยสุโขทัยพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก มีการสงพระธรรมทูตไปยังดินแดนตาง ๆ  
เพ่ือสรางเครือขายพุทธศาสนา ผานการเผยแผ ฟนฟู เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางรัฐ และเมือง จนเครือขาย
ความสัมพันธดังกลาวกลายเปนวัฒนธรรมของกลุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเฉกเชนทุกยุคทุกสมัยดังปรากฏในหลักฐานตาง 
ๆ เชน จารึกวัดศรีชุม 

ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงปกครองบานเมืองดวยความสงบรมเย็น ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
พระองคทรงเปนอีกหนึ่งกษัตริยที่นับเปนพุทธมามกะ พระองคทรงผนวชและอาศัยรมผากาสาวพัสตรอยูถึง ๘ เดือน ในป
พ.ศ. ๑๙๙๘ ขณะเดียวกันพระองคยังทรงใหพระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชเปนสามเณรดวย สันนิษฐานวาเปน
การเริ่มตนของประเพณีการบวชเรียนของเจานายและขาราชการ  ในรัชสมัยของพระองค ไดมีการรจนาหนังสือ
มหาชาติคําหลวง ใน พ.ศ. ๒๐๒๕  

เมื่อกษัตริยมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งการผนวชของตนเอง การผนวชของโอรส พระราชนัดดา 
จึงกลายเปนการสรางการยอมรับใหกับทุกคนไปดวยเชนกัน เมื่อกษัตริยเปนแบบอยางใหกับการปฏิบัติเชนนี้แลว 
ประชาชนก็เริ่มสวามิภักดิ์ในพระพุทธศาสนาไดอยางแนบเนียน การสั่งสมบุญจึงกลายเปนอุดมคติท่ีทุกคนยึดถือเปนกรอบ
คิด กษัตริยและประชาชนเริ่มนิยมในการสรางวัดวาอาราม การสรางวัดประจําตระกูลเริ่มเปนที่นิยมนับตั้งแตนั้นมา  จน
ประเพณีการทรงผนวชกลายเปนพระบรมราชประเพณีของพระมหากษัตริยไทยในทุกรัชสมัยจนถึงปจจุบัน 

และการบวชเรียนกลายเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาถึงยุคหลัง  ถึงกับกําหนดใหผูที่จะเปนขุนนาง มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ตองเปนผูที่ผานการบวชเรียนมาเทานั้น นอกจากนี้ สมัยกอนนั้น ถาผูชายจะไปขอลูกสาวใครมาเปน
ภรรยาแลว พอแมฝายหญิง เขาจะถามกอนวา ผูที่จะมาเปนบุตรเขยนั้น เคยบวชเคยเรียนมาแลวหรือยัง ถาปรากฏวา ยัง
ไมเคยบวชเคยเรียนมากอน พอแมฝายหญิง ก็ไมยอมยกลูกสาวให ดวยการบายเบี่ยงเกี่ยงใหชายผูที่จะมาเปนเขย ไดบวช
ไดเรียนเสียกอน 

 

รูปแบบและเหตุผลของการบวชเปนศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

 

 ดินแดนที่เปนอาณาเขตของประเทศไทยในปจจุบันนี้เปนที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนามาเปนเวลานานกวา
สองพันปแลว โดยนับจากภายหลังที่มีการสงพระศาสนทูตจากอินเดียในสมัยพระเจาอโศกเขามาประกาศพระพุทธศาสนา
ในบริเวณที่เรียกวาสุวรรณภูมิ  ซึ่งไดแกดินแดนของประเทศไทยในปจจุบันและอาณาเขตใกลเคียง  การนับถือ
พระพุทธศาสนาของประชาชนในดินแดนแถบนี้ เปนไปตามอิทธิพลของผูเขาครองดินแดนจึงปรากฏวาไดมีการเปลี่ยน
สลับกันระหวางการนับถือพระพุทธศาสนาฝายมหายานอันเปนสัญลักษณของพระโพธิ์สัตวที่มีความเมตตากรุณาตอสัตว
โลก เปนความคิดท่ีจูงใจและครองใจคนไดอยางกวางขวางยาวนานตั้งแตดินแดนชมพูทวีปเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มีผูนับถือ
อยางแพรหลาย ในปะเทศ เชน ทิเบต จีน ไตหวัน มองโกเลีย ญี่ปุน เวียดนามฯลฯและนับถือฝายเถรวาทอยูตลอดมา 



๒๕๖ 

 

 ราวศตวรรษท่ี ๑๘ เมื่อชนเผาไทยเขมแข็งจนสามารถตั้งอาณาสุโขทัยขึ้นเปนปกแผนพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ ไดกลายเปนศาสนาประจําชาติของชนเผาไทยตั้งแตรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง พระองคมีพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก นอกจากพระองคเองจะเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีแลว ยังทรงสั่งสอนธรรมะแกขาราชบริพาร
และประชาชนของพระองคเปนประจํา ทําใหชาวสุโขทัยทั้งปวงนับถือพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด 

 ในสมัยพระเจาลิไทพระพุทธศาสนายิ่งเจริญรุงเรือง พระองคเองไดทรงผนวชในพระศาสนาดวย พิธีผนวชทํา
เปนสองตอนคือตอนบรรพชา(เปนสามเณร)ทําในวัง ตอนอุปสมบททําที่วัดปามะมวง พระองคไดรับสรรเสริญจาก
พระสังฆราชลังกาวา ทรงเครงครัดมาก เปนกษัตริยไทยองคแรกที่ทรงผนวชขณะครองราชย๔ ถือเปนตนแบบ
พระมหากษัตริยไทยที่ทรงผนวชเปนพระภิกษุ ทําใหในสมัยตอมามีพระมหากษัตริยไทยอีกหลายพระองคผนวชตาม เชน 
พระบรมไตรโลกนาถ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไดทรงผนวช อยู ณ วัดจุฬามณ ีเมืองพิษณุโลก เปนเวลา ๘ เดือน ใน 
พ.ศ. ๑๙๙๘ (พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ วา พ.ศ. ๒๐๐๘) นอกจากทรงผนวชเองแลว ใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ยัง
โปรดใหพระราชโอรส กับพระราชนัดดาผนวชเปนสามเณรดวย ขอนี้สันนิษฐานวา เปนตนประเพณีบวชเรียนของเจานาย
และขาราชการ๕ โดยที่ในครั้งนี้ไดมีขาราชการรวมบวชดวยรวมทั้งหมดถึง ๑,๐๐๐ คนเศษ๖ ในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรม
โกศ การบวชเรียนกลายเปนประเพณีจนถึงกับวา ผูที่จะเปนขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ตองเปนผูไดบวชแลวจึงจะทรงตั้ง 

ถึงเจานายในพระราชวงศก็ผนวชทุกพระองคเหมือนกัน๗  

 ประเพณีทรงผนวชของเจานายหรือเชื้อพระวงศจึงไดมีสืบเนื่องมาจนปจจุบัน  แมแตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชโดยยึดพระราชประเพณีนี้ ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสตอพระบรมวงศานุวงศและผูที่มา
เขาเฝาในพระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ วา 

“โดยที่พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของขาพเจาเอง ก็เห็นเปน
ศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่องในบรรดาสัจธรรมคําสั่งสอนอันชอบดวยเหตุผล จึงเคยคิดอยูวาถาโอกาสอํานวย ขาพเจาควร
จักไดบวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณี ซึ่งจักเปนทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุรพการีตามคตินิยมดวย”๘  

 สวนการบวชของบุคคลทั่วไปในระยะเริ่มแรกนาจะเปนขาราชสํานักที่พระมหากษัตริยทรงสงไปบวชตามกุศ
โลบายดานศาสนาของพระองค และขาราชการที่ใหบุตรหลานของตนบวชแตโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะไดบวชนั้นยังมี
นอย ในสมัยตอมาเมื่อสังคมไทยมีการแบงชนชั้น คนที่ถูกจัดใหเปนไพรเปนชั้นต่ําสุด ตองทํางานรับใชเจาขุนมูลนาย และ
ตองถูกเกณฑเปนทหารเมื่อยามสงคราม  แตพวกไพรสามารถอยูอยางเปนอิสระและมีเกียรติไดเมื่อไดบวชใน
พระพุทธศาสนาจึงเปนโอกาสใหคนในระดับชาวบานแสวงหาที่จะไดบวช 

 การบวชในอดีตอาจเปนชองทางใหพนราชภัยได คือเมื่อผูที่ทําผิดกฎหมายบานเมืองมา เมื่อไดบวชพระแลว
ในระหวางที่ดํารงสมณะเพศอยูนั้น ทางราชการไมอาจจับกุมหรือลงโทษได การบวชจึงไดเปนที่นิยมกันมากขึ้น ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณมหาราช มีหลักฐานวา การบวชเรียนไดรับความนิยมมาก ผูบวชจะไดรับพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภอยางดี ทําใหคนหลบเลี่ยงราชการบานเมืองไปบวชกันมาก ถึงกับตองมีรับสั่งใหมีการประชุมสงฆเพ่ือสอบ
ความรูพระภิกษุสามเณรผูที่หลบลี้มาบวช สอบไดความชัดวาไมมีความรูในพระศาสนา ถูกบังคับใหลาสิกขาเปนจํานวน
มาก(พระธรรมปฎก๙ 

                                         

 
๔

 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญิาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา:พระพทุธศาสนาในอินเดีย สถาบนัสงฆจุดเดนใน พระพุทธศาสนา, (.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐), หนา ๒๖. 

 
๕

 พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๕๑. 

 ๖ พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิติญาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา : พระพุทธศาสนาในอินเดีย สถาบันสงฆจุดเดนใน
พระพุทธศาสนา, (.กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐), หนา ๓๑. 

 ๗ พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๕๔. 
 ๘ พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช, (โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หนา ๕. 
 ๙ พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๕๓. 



๒๕๗ 

 

 การที่พระมหากษัตริยทรงสงเสริมพระพุทธศาสนา ทําใหประชาชนยิ่งเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

และจากความเชื่อที่วาบิดามารดาที่ใหบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา  ตนเองแมไมไดบวชก็ไดชื่อวาเปนทายาทพระ
ศาสนา บิดามารดาจึงสงเสริมใหบุตรชายของตนที่มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณไดบวชพระ สวนบุตรชายที่อายุยังไมครบบวช
หากตองการจะบวชดวยก็ใหบรรพชาเปนสามเณร 

 นอกจากบิดามารดามีศรัทธาใหบุตรบวชของตนบวชสืบศาสนาแลว  ยังอาจมีความมุงหมายอยางอ่ืน เชน
ตองการใหบุตรไดเลาเรียนวิชาอานเขียน และวิชาการดานอ่ืน ๆ จากอาจารยที่เปนพระสงฆผูมีความรอบรูดานตาง ๆ เชน 
คาถาอาคม เพลงอาวุธ เพลงมวย และวิชาแพทย เปนตน 

ดังนั้นผูบวชในอดีตนอกจากเปนผูมีคุณธรรมสูงแลว หากไดศึกษาวิทยาการมาจากวัดดวยก็จะเปนผูเชี่ยวชาญใน
ดานตาง ๆ เมื่อไดลาสิกขาออกมาก็สามารถใชวิชาใหเกิดประโยชนเลี้ยงตัวได เชน เขารับราชการ หรือตั้งตนเปนอาจารย
สอนผูอื่นตอไป สังคมไทยในอดีตจึงยกยองคนที่บวชเรียนแลววาเปนคนสุก จะทํางานราชการ ก็มีความเจริญรุงเรือง หรือ
จะขอหญิงใดแตงงานดวยพอแมฝายหญิงก็ไมขัดของ เพราะเชื่อวาผูที่บวชเรียนแลว ยอมเปนผูมีศีลธรรม มีใจเมตตา
กรุณาและมีความเที่ยงธรรม และดูหมิ่นคนที่ไมไดบวชวายังเปนคนดิบอยู พอแมบางคนไมยอมใหลูกสาวแตงงานกับคน
ดิบก็มี ตามธรรมดาชายไทยมักบวชหนเดียวแลวก็สึกออกมาทํามาหากิน  แตบางรายกลับไปบวชอีกเปนครั้งที่สอง 

ชาวบานก็ยังไมติเตียน แตถาใครบวชถึง ๓ ครั้งจะไดนามวา เปนชายสามโบสถ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามวาเปนคนไมดี ไม
นานับถือและไมนาคบคาสมาคมดวย  

สุดทายแลววิธีการบวชเปนพระภิกษุในประเทศไทยในปจจุบันแบงไดเปน  ๒ ประเภท คือ ประเภทบวชตาม
ประเพณีหรือการบวชแบบชั่วคราวที่ใชระยะเวลาสั้น ๆ และบวชเพ่ือดํารงเพศบรรพชิตเปนศาสนทายาทสืบพระศาสนา
สืบไป 

ประเพณีบวชชั่วคราวในสังคมไทย ไดมีผูสันนิษฐานวา มีสืบเนื่องมาตั้งแตรัชสมัยของ 
พระเจาลิไทแหงสุโขทัยราชธานี ที่ครั้งหนึ่งพระองคมีพระราชศรัทธาออกผนวชชั่วคราวซึ่งนับเปนกษัตริยไทยองคแรกที่
ผนวชขณะครองราชย การบวชตามประเพณีมักนิยมกระทํากันในชวงเทศกาลเขาพรรษา ทั้งนี้เพราะในชวงเขาพรรษา
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากปกดําขาวกลาเสร็จแลว มีเวลาในการเขาวัดทําบุญทําทาน ฟง
เทศนฟงธรรมในวันพระไดสะดวก เมื่อออกพรรษาก็เปนชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นเวลาในการบวชนาน ๓ เดือน 

ที่กําหนดเวลาไวเชนนี้ ก็เพ่ือตองการใหผูบวชไดมีเวลาและโอกาสในการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตาง ๆ อยางจริงจัง
นั่นเอง  

ปจจุบัน การบวชตามประเพณีของชาวไทยที่ผานมานั้นสวนใหญจะบวชจําพรรษา  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ 

ประการคือ เพ่ือจะไดศึกษาพระธรรมวินัยที่เรียกวา “บวชเรียน” และอีกประการหนึ่งคือ บวชเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ เชน 
ตองการทดแทนบุญคุณบิดามารดา บวชสรางการยอมรับในสังคม บวชเพราะตองการเรียนเดรัจฉานวิชา บวชเพราะ
ตองการวัดเปนสถานที่พักผอนในวัยชรา บวชแกบน บวชหนาไฟ เปนตน ซึ่งการบวชในอดีตนั้นนิยมบวชกันเปนเวลานาน 
เชน บวช ๓ พรรษา เพ่ือสรางบุญใหแกตนเองและเพ่ือแบงบุญใหบิดามารดา พอพนจากนี้แลว ผูที่พอใจจะอยูตอก็อาจอยู
ในเพศบรรพชิตไดตลอดชีวิต สวนผูที่มีพันธะหนาที่ก็จําตองสึกออกมา ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาในสังคมไทยในปจจุบันที่
สภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ปจจัยแวดลอมทางสังคมและทางเศรษฐกิจอยูในสภาพที่บีบรัดยิ่งขึ้น ทําใหชวงระยะเวลา
ในการบวชสั้นเขาอีก กลายเปนบวช ๑ เดือนบาง ๑๕ วันบาง จนกระทั่ง ๗ วัน หรือ ๓ วัน แลวแตโอกาส ดังการ
สัมภาษณที่วา 

 

การบวชกับการกลายเปนวัฒนธรรม 

 

 ปจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดนอยลงไปกวารอยละ ๑๕ คาดวานาจะมีสาเหตุหลักมาจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู ตางจาก



๒๕๘ 

 

ในอดีตที่เปนสังคมเกษตรกรรม จากครอบครัวที่เคยมีบุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียงครอบครัวละ ๑-๒ คน พอแมก็ไมนิยม
สงลูกชายใหเขาบวชเรียนเหมือนแตกอน เพราะการแขงขันทางสังคมที่สูงขึ้นและหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ เชน หากบวช
เปนพระแลวใครจะหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หลังมีขาว
พระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมออกมาใหเห็นอยูเนืองๆ 

การบวชเปนศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท หรือหินยาน พานหะนอย หรือนิกายฝายใต เผยแผมาทาง
เอเชียใต ไดแก ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะในประเทศไทย การบวชสืบตออายุพระพุทธศาสนามีมาแตในอดีต
ตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร ซึ่งก็มีพระมหากษัตริยไดทรงผนวช ใหการอุปถัมภเรื่อยมาจนปจจุบัน 
การบวชในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย เพียงสนองตอบความตองการที่ตกอยูภายใตกรอบของการบริโภค
ความทันสมัย วัตถุ เงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนตน ไดขยายไปสูสังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ ซึ่ งวัฒนธรรม
ดังกลาวเปนผลมาจากรากเหงาการแบงแยกทางชนชั้นผานระบบศักดินา เจาขุนมูลนายจะแสดงความเหนือกวาชนชั้นอ่ืน
ดวย งานพิธี เครื่องแตงตัว ของใช การทําบุญทําทาน จากการขาดพ้ืนฐานความรูความเขาใจเรื่องการบวชอีกท้ังยังมีระบบ
ความคิดชุดหนึ่งของชาวบานที่มองวา การบวชเปนพระภิกษุ  สามเณร  เปนการเอาเปรียบสังคม  เปนภาระทางสังคม  
เปนคนอนาถาไรที่พ่ึงพิง  ซึ่งการมองตามแนวคิดเชนนี้เปนพียงการมองในจุดยืนที่อยูขางความเปนอคติที่เกิดจากการรับรู
จากมโนทัศนที่ผลิตซ้ําออกมาจากสื่อผานระบบคิดเทานั้นหาไดมองการบวชเปนวิถีชีวิตที่ทักทอมาจากอดีตที่ไดพยายาม
ซอนความหมายของการบวชไวเบื้องหลัง ไมวาจะเปน ความหมายที่ผูกติดไวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และดาน
เศรษฐกิจ ทําใหการบวชมีระยะสั้นลง มีผูเขามาบวชลดลงดังปรากฏในปจจุบัน 

 แตถาหากบวชแลวอยูศึกษาเลาเรียน และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย อยูไดนานๆ ทั้งบวชเปนสามเณร 
และภิกษุ ก็จะถือไดวาเปนผูสืบตออายุพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยใหสถาพรตอไปไดตราบนานเทานาน 

 

บทสรุป 
 

 การบวช หมายถึง การเวนจากการใชชีวิตเหมือนคนปกติ  การสละสิ่งที่ไมดีไมงาม  หรือบาปอกุศล  เปน
เรื่องของการฝกฝนพัฒนาตนเอง  ตองระงับบาปอกุศล ที่เกิดทางกาย  วาจา  ใจ  ใหหมดโดยสิ้นเชิง  ฉะนั้นตองมีการ
พยายามฝกฝนพัฒนาขัดเกลาตนเองดวยศีล  สมาธิ  และปญญา  เพ่ือละบาปอกุศลใหหมดไปในทางพระพุทธศาสนาถือ
วาการบวชเปนกระบวนการสรางคนใหเปนมนุษย  สรางมนุษยใหเปนพระอรหันต   

ความหมายของศาสนทายาท หมายถึง การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการบวช 

พุทธบริษัท ๔ หมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 
พุทธศาสนาแบบลังกาวงศและสยามวังศมีความเกี่ยวเนื่องกันในการแลกเปลี่ยนพระอุปชฌายไปทําการอุปสมบท 

สวนภิกษุณีในประเทศไทยคณะสงฆไทย โดยมหาเถรสมาคม ยังไมใหมีการบวช มีบางสวนไปบวชมาจากตางประเทศ และ
พยายามเรียกรองใหมีการบวชในประเทศไทย, มีการบวชชี บวชเนกขัมมจารินี เริ่มมีมากขึ้น 

 พระอุปชฌาย คือ ผูสรางศาสนทายาท ใหการบวชแกกุลบุตร เพ่ือสืบทอดพระพุธศาสนา ผูที่จะเปนพระ
อุปชฌาย ตองมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และตองสอบผานการเปนพระอุปชฌายไดรับตราตั้งใหเปนพระ
อุปชฌาย จึงจะสามารถทําหนาที่พระอุปชฌายได  
 พระภิกษุบวชเขามา มีพรรษา ๕ พนการถือนิสัย สามารเปนพระสังฆาธิการได มีบทบาทในหนาที่ตาม
ตําแหนงทางการปกครองของคณะสงฆ 

 การบวชเปนศาสนทายาท  หมายถึง  การบวชฝกฝนขัดเกลากิเลสของตนเอง  และนําธรรมะมาสั่งสอน
ประชาชนใหรับรู  และใหยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา  ทําใหพระพุทธศาสนามีผูบวชสืบทอดไมขาดสูญ 

การบวชที่พระพุทธเจาประทานไว ๘ วิธี (๑)เอหิภิกขุอุปสัมปทา  เปนวิธีที่พระพุทธเจาประทานบวชใหเอง
กระทําไดเฉพาะพระพุทธเจา  (๒)ติสรณคมนูปสัมปทา  เปนวิธีที่พระพุทธเจาใหผูจะบวชรับไตรสรคมน  คือ ยอมรับนับ



๒๕๙ 

 

ถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ   เปนวิธีที่พระพุทธเจาประทานใหพระเถระกระทําการบวชใหกุลบุตร ปจจุบันใชใน
การบรรพชาสามเณร (๓)โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา  เปนวิธีที่พระพุทธเจาใหรับโอวาท  ๓  เปนวิธีที่พระพุทธเจาประทาน
บวชใหแกพระมหากัสสปะเพียงรูปเดียว  (๔)ญัตติจตุตถกรรมวาจา  เปนวิธีที่พระพุทธเจาประทานใหสงฆเปนผูบวชให
ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  เปนวิธีที่ใชบวชพระในปจจุบันนี้  (๕)ปญหาพยากรณูสัมปทา  หรือการบวชดวยวิธีทายัชช
อุปสัมปทา  ทรงประธานแกสามเณรที่เปนพระอรหันต  โดยการถามปญหา  เปนวิธีที่พระพุทธเจาประทานใหแก
สามเณรโสปากและสามสุมน  (๖)ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา  วิธีนี้พระพุทธเจาทรงทําดวยการใหสตรีผูประสงคจะบวช
รับครุธรรม  ๘  ประการ  ทรงประทานบวชใหแกพระนางปชาบดีโคตรมี  (๗)  อัฎฐวาจิกาอุปสัมปทา  การบวชภิกษุณี
ดวยการบวชวาจา  ๘  ครั้ง  คือการทําญัตติจตุตถกรรมวาจา  ๒  ครั้ง  จากฝายภิกษุสงฆ ๑  ครั้ง  จากฝายภิกษุณี  ๑  
ครั้ง  (๘)  ทูเตนอุปสัมปทา  วิธีนี้  พระพุทธเจาทรงสงใหผู แทนพระองคไปบวชแกผูที่ประสงคจะบวช  เปนวิธีที่
พระพุทธเจาประทานบวชใหแกนางคณิกา  ชื่อ  อัฑฒกาสี 

พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน เมื่อการทําสังคายครั้งที่  ๓  พระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระประธาน  ไดสงสมณทูตไปประกาศศาสนา  ๙  สาย  สายที่  ๘  มีพระโสณะ  พระอุตตระมายังดินแดนสุวรรณ
ภูมิ     ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิ   ซึ่งมีขอบเขตกวางขวาง มีประเทศรวมกันอยูใน
ดินแดนสวนนี้ทั้ง ๗ ประเทศในปจจุบัน ไดแก  ไทย  พมา  ศรีลังกา  ญวน  กัมพูชา  ลาว  มาเลเซีย  ซึ่งสันนิษฐานวามีใจ
กลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุที่สําคัญ เชนพระปฐมเจดีย  และรูปธรรมจักรกวางหมอบ
เปนหลักฐานสําคัญ  พระโสณะ และพระอุตระ  เดินทางมาเผยแผพุทธศาสนาในแถบนี้ มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาให
กุลบุตรกุลธิดาออกบวชในพระพุทธศาสนา จนเจริญรุงเรืองจนถึงปจจุบันนี้ 

ปรากฏการณสาเหตุของการบวชในสังคมไทยที่ปรากฏมี  ๑๐  อยาง  (๑) บวชเพ่ือพนทุกข  (๒) บวชทดแทน
บุญคุณบิดามารดา  (๓) บวชเรียน  (๔) บวชเมื่อแก  (๕)  บวชเพ่ือเปลี่ยนสถานะภาพ  (๖) บวชแกบน  (๗) บวชหนาไฟ
หรือบวชหนาศพ  (๘) บวชเพราะเห็นโทษของบาป  (๙) บวชเพราะศรัทธา  (๑๐) บวชหลบคดีหรือบวชหลบภัย 

ปญหาสําคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยคือศาสนทายาทลดนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร
ทั่วประเทศ  คือ  ขาดแคลนบุคลากรในการเผยแผและสืบพระพุทธศาสนา  นั่นคือพระสงฆ  และสามเณรลดนอยลง  มี
สาเหตุจาก  (๑)  จํานวนสามเณรลดลง อันเปนผลจากนโยบายการศึกษาภาคบังคับของรัฐ  (๒) การขาดแรงงานในบาน  
(๓) ความรูที่ไดจากการบวช ไมสอดคลองกับชีวิตของคนปจจุบัน  (๔) วัดขาดผูใหการศึกษาหรือแนะนําสั่งสอน  (๕)  พระ
เปนที่นับถือของชาวบานนอยลง (๖) ขาดการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม  (๗)  ระบบการปกครองคณะสงฆไมเอ้ือตอ
การศึกษาคณะสงฆ 

ในสมัยเมื่อพระโสณะ และพระอุตตระ มาประกาศศาสนาในสุวรรณภูมิ  มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากมาย  มีกุลบุตรเขาบวชเปนภิกษุ  กุลธิดาก็บวชเปนชี  เพราะในคณะของพระโสณะ และพระอุตตระ
ไมมีภิกษุณีติดตามมาดวย ถาในครั้งนั้นมีภิกษุณีติดตามมาดวย กุลธิดาในประเทศไทยคงจะบวชเปนภิกษุณีอย างแนนอน  
นี้เปนเหตุที่ภิกษุณีจึงไมมีปรากฏมีในประเทศไทย  แตในปจจุบันไดมีบุคคลไดไปบวชภิกษุณีเถรวาทสืบสายมาจาก
ประเทศศรีลังกา แตคณะสงฆไทยไมยอมรับภิกษุณีเถรวาท  เหตุที่คณะสงฆไทยไมยอมรับเพราะวาเปนนิกายเถรวาท 
คณะสงฆไทยเชื่อวาภิกษุณีสายเถรวาทหมดสาปสูญไปจากโลกแลว จึงไมสามารถบวชภิกษุณีได  ในประเทศศรีลังกา
ภิกษุณีก็ไดขาดสูญไปแลวแตศรีลังกาไดไปบวชเปนภิกษุณีมาจากประเทศไตหวันนิกายมหายาน เพราะศรีลังกาเห็นวา
ประเทศไตหวันไดมาบวชสืบเชื้อสายภิกษุณีศรีลังกาไปเหมือนกัน ในศรีลังกาจึงยอมรับภิกษุณีเถรวาท  ประเด็ดสําคัญอยู
ที่วาผูหญิงก็สามารถรูธรรม  หรือบรรลุธรรมไดเหมือนผูชาย  สามารถที่จะประกาศธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได 
และอาจเปนการงายตอการสอนผูหญิงดวยกัน  เปนที่ไววางใจของผูหญิงดวยกันเอง และยังมีคนไทยไปบวชเปนภิกษุณี
นิกายเซน  เขามาในประเทศไทย คณะสงฆไทยก็ไมมีทีทาตอตานแตอยางไรเพราะเปนนิกายเซนไมใชนิกายเถรวาท   
 ดังนั้นการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจาเปนนิมิตหมายอันดีของการเริ่มตนพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อ
พระองคตรัสรูแลวไดเสด็จไปแสดงหลักธรรมแกพวกปญจวัคคียเปนกลุมแรกเพราะเห็นวาพวกปญจวัคคียมีอุปการะแก



๒๖๐ 

 

พระองคมากในคราวที่ทรงบําเพ็ญเพียร โดยเฉพาะพระอัญญาโกณฑัญญะ  ซึ่งเปนหัวหนาปญจวัคคียปรารถนาจะฟง
ธรรมกอนใครทั้งสิ้น   พระองคไดทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรกแกปญจวัคคีย ณ 
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะสําเร็จเปนพระอรหันตเปนองคแรก และไดขอบวชเปน
พระสาวกในพระพุทธศาสนาจึงถือไดวา  พระอัญญาโกณฑัญญะ  เปนศาสนทายาทรูปแรกในพระพุทธศาสนา   และ
พระพุทธศาสนาก็แพรหลายไปสูประเทศตาง ๆ 

ในประเทศไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตการสังคายนาครั้งที่ ๓ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
เปนประธานฝายสงฆ  พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนประธานอุปถัมภ  เมื่อการทําสังคายนาครั้งที่  ๓  เสร็จสิ้น  พระโมค
คัลลีบุตรติสสเถระไดสงสมณะทูตไปประกาศศาสนา  ๙  สาย  สายที่  ๘  มีพระโสณะและพระอุตตระมาประกาศศาสนา
ยังสุวรรณภูมิ   

พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นและเจริญรุงเรืองในประไทยไดนั้นจะตองมีการสืบตอศาสนทายาทคือการบวชกุลบุตรใน
ประเทศไทย เพ่ือใหอุบาสกอุบาสิกาไดกลายเปนญาติแหงพระพุทธศาสนา  เชน  เมื่อครั้งที่พระโสณะและพระอุตระ  มา
เผยแผพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ  ไดมีกุลบุตรกุลธิดาชาวสุวรรณภูมิเขามาบวชเปนจํานวนมาก  เมื่อพระโสณะและ
พระอุตระเถระนิพพานไปแลว  พระภิกษุชาวพ้ืนเมืองก็ไดสืบตอพระพุทธศาสนา   โดยการบวชศาสนทายาทใน
พระพุทธศาสนา  และเผยแผพระพุทธศาสนาใหอยูตลอดมาจนถึงทุกวันนี้  ถาเหตุกาลครั้ งนั้นไมมีการบวช  
พระพุทธศาสนาคงจะไมมีเกิดในประเทศไทย  เรียกวา คนที่บวชในพระพุทธศาสนาจึงเรียกวา  ศาสนทายาท  คือ  ผูสืบ
ตออายุพระพุทธศาสนา 

เมื่อพระพุทธศาสนาแพรหลายมากขึ้น มีผูศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวชเปนภิกษุจํานวนมาก พระพุทธเจา
ทรงดําริวา การบวชดวยพระวาจาก็ดีหรือดวยการรับไตรสรณคมนก็ดี ไมสามารถที่จะยังกิจแหงสงฆใหสําเร็จลุลวงได
โดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองคมีพระประสงคที่จะใหพระพุทธศาสนาแพรหลายหยั่งรากลึกอยูทั่วทุกมุมโลก 
พระองคจึงทรงยกเลิกการบวชดังกลาว และบัญญัติการบวชแบบใหมขึ้น โดยการมอบหมายใหคณะสงฆเปนใหญ  ใน
ศาสนกิจทั้งปวง สามารถบวชไดภายในสังฆมณฑลที่มีขอบเขตแนนอนเรียกวาสีมา มีพระอุปชฌายทําหนาที่เปนประธาน
พระสงฆกลาววาจาประกาศรับบุคคลนั้น ๆ เขารวมคณะสงฆเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจตอไป การบวชจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ ณ ที่นั้นดวย  ถือวาพระอุปชฌายเปนบุคคลสําคัญในการสรางศาสนทายาทให
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา  และศาสนาทายาทที่เกิดขึ้นแลวจะเปนบุคคลากรที่ดีในพระพุทธศาสนานั้นก็ตองอาศัยอาศัย
พระอุปชฌายในการใหการคําแนะนําพร่ําสอน  อบรมหลอหลอมจิตใจ   

และพระพุทธเจายังทรงบัญญัติไววา สัทธิวิหาริกตองอยูอาศัยกับพระอุปชฌายเปนเวลา ๕  ป เรียกวา ถือนิสัย 
แตในปจจุบันนั้นพระภิกษุสามเณรบางรูป บางสวนมีความประพฤติเสียไมเหมาะสม  ทําใหพระพุทธศาสนาเสียหายอยาง
มาก  เพราะเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่งคือ  มาจากการที่การบวชในปจจุบันนั้นเมื่อพระอุป ชฌายบางรูป เมื่อบวชให
สัทธิวิหาริกแลวก็ปลอยปละละเลยไมสนใจในการใหคําแนะนําพร่ําสอน  หรือ  หาผูใหคําแนะนําพร่ําสอนให  เรียกวา  หา
อาจารยให  พระอุปชฌายบวชใหแลว  พระอุปชฌายก็กลับไปวัดของทาน  เพราะอุปชฌายกับสัทธิวิหาริกอยูคนละวัด  
บางทีอยูคนละตําบล  เพราะอุปชฌายในปจจุบันนั้น  มีกฎระเบียบวา  ตําบลหนึ่งจะมีพระอุปชฌายไดหนึ่งรูป  บางที่
อําเภอหนึ่งมีพระอุปชฌายเพียงรูปเดียว  เมื่อเปนเชนนั้นพระอุปชฌายเมื่อบวชใหแลวก็ไมสามารถอยูสั่งสอนสัทธิวิหาริก
ได  บางครั้งพระอุปชฌายจําสัทธิวิหาริกของตนไมไดเนื่องจากบวชมาก  เมื่อสัทธิวิหาริกมากและไมไดอาศัยพระอุปชฌาย  
เปนพระบวชใหมยังไมรูพระธรรมวินัยอยางทองแท  เขาใจพระธรรมวินัยผิดเพ้ียน  หรือเขาใจพระธรรมวินัยตามความคิด
ของตนเอง  เขาใจพระธรรมวินัยเขาขางกิเลสของตัวเอง  หลาย ๆ อยาง  เชน  ภิกษุสามารถฉันสุราไดปริมาณ  ๑  องคุลี 
(เทสุราใสฝาบาตร  วัดดวยขอมือไดหนึ่งขอมือ)  เมื่อมีความเขาใจพระธรรมวินัยผิดเพ้ียนจึงทําใหพระภิกษุมีความ
ประพฤติผิดพระธรรมวินัย  ทําใหพระพุทธศาสนาดางพรอย   

ประเพณีบวชชั่วคราวในสังคมไทย  ไดมีผูสันนิษฐานวา มีสืบเนื่องมาตั้งแตรัชสมัยของ 
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พระเจาลิไทแหงสุโขทัยราชธานี ที่ครั้งหนึ่งพระองคมีพระราชศรัทธาออกผนวชชั่วคราวซึ่งนับเปนกษัตริยไทยองคแรกที่
ผนวชขณะครองราชย การบวชตามประเพณีมักนิยมกระทํากันในชวงเทศกาลเขาพรรษา ทั้งนี้เพราะในชวงเขาพรรษา
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากปกดําขาวกลาเสร็จแลว มีเวลาในการเขาวัดทําบุญทําทาน ฟง
เทศนฟงธรรมในวันพระไดสะดวก เมื่อออกพรรษาก็เปนชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นเวลาในการบวชนาน ๓ เดือน 

ที่กําหนดเวลาไวเชนนี้ ก็เพ่ือตองการใหผูบวชไดมีเวลาและโอกาสในการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตางๆอยางจริงจัง  
นอกจากนี้การบวชตามประเพณีของชาวไทยที่ผานมานั้นสวนใหญจะบวชจําพรรษา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ 

ประการคือ เพ่ือจะไดศึกษาพระธรรมวินัยที่เรียกวา “บวชเรียน” และอีกประการหนึ่งคือ บวชเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ เชน 
เพ่ือพนทุกข เพ่ือแทนคุณบิดามารดา เพ่ือรักษาตัวตอนมีอายุ เพ่ือเตรียมเปลี่ยนสภานภาพ เพ่ือจะแกบน บวชหนาไฟ 
บวชเพราะเห็นโทษของบาป และบวชเพ่ือหนีคดีหลับภัย ซึ่งการบวชในอดีตนั้นนิยมบวชกันเปนเวลานาน เชน บวช   ๓ 

พรรษา  เพ่ือสรางบุญใหแกตนเองและเพ่ือแบงบุญใหบิดามารดา  พอพนจากนี้แลว ผูที่พอใจจะอยูตอก็อาจอยูในเพศ
บรรพชิตไดตลอดชีวิต สวนผูที่มีพันธะหนาที่ก็จําตองสึกออกมา ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาในสังคมไทยปจจุบันที่สภาพสังคม
ไดเปลี่ยนแปลงไป ปจจัยแวดลอมทางสังคมและทางเศรษฐกิจอยูในสภาพที่บีบรัดตัวยิ่งขึ้น  ทําใหชวงระยะเวลาในการ
บวชสั้นเขาไปอีก กลายเปนบวช 1 เดือนบาง ครึ่งเดือนบาง  ๒๕  วันบาง  จนกระท่ัง  ๗ วัน หรือ  ๓ วัน  แลวแตโอกาส  
ซึ่งก็สอดรับกับขอสรุปของชําเรือง  วุฒิจันทร ที่วา ตามสภาพความเปนจริงที่เห็นอยูทั่วไปนั้น คนไทยนิยมการบวชเรียน
หรือบรรพชาอุปสมบทนอยลง สัดสวนของจํานวนพระภิกษุและสามเณร กับจํานวนพลเมืองต่ํามาก สวนที่มีการเห็นวามี
การบรรพชาอุปสมบทกัน ก็ทําตามประเพณีเสียสวนมาก ทั้งพระภิกษุสามเณรที่บวชแลวไมไดศึกษาพระธรรมวินัยอยาง
จริงจัง เพ่ือใหรูและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไดอยางถูกตองเครงครัดมีนอยลง  จํานวนพระภิกษุสามเณรนอกพรรษานอย
กวาในพรรษามาก และที่บวชตามประเพณีก็เชนกัน มีการบวช ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระ
ใบฎีกาอินถนอม มหาวีโร   ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษากรณีตําบลหวย
ขวาง  พบวา ในปจจุบันนี้ถึงแมวาชาวพุทธไทยจะยังคงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และไดเขารับการอุปสมบทเปน
จํานวนมากก็ตาม แตเปาหมายและรูปแบบวิธีการอุปสมบทไดเปลี่ยนไปจากเดิม จากการอุปสมบทเพ่ือมุงบรรลุมรรคผล
นิพพานมาเปนอุปสมบทเพ่ือทําตามประเพณี 

  นอกจากนี้ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการบวชตามประเพณีของชาวบานในสังคมไทยสวนใหญยังมีความเชื่อที่
กลายเปนอุดมคติวา การบวชคือ การทดแทนบุญคุณบิดา มารดา เมื่อลูกบวชพอแมก็จะไดเกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรค
ดวย ซึ่งก็สอดคลองกับงานวิจัยของ   กาญจนา ชินนาค   ที่ศึกษาประเพณีพิธีกรรมการบวชของชาวไทยเชื้อสายม อญ 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา  

การบวชพระถือเปนประเพณีกรรมที่ชายไทยเชื้อสายมอญไดยึดถือและผูเลื่อมในพระพุทธศาสนาทุกคนถือปฏิบัติ
กันเปนปจจัยสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่จะเปลี่ยนสภาพของชายหนุมไปสูการเปนผูมีความรูในทางธรรม ความ
ศรัทธาในการบวชเมื่อชายหนุมมีอายุครบ ๒๐ ป จะตองผานพิธีกรรมการบวช โดยเชื่อวาพอแมจะไดบุญ เมื่อสึกแลวจึง
แตงงานได แตถาแตงงานกอนบวชพอแมจะไดบุญครึ่งเดียวโดยภรรยาจะไดอีกครึ่งหนึ่ง     

 ในปจจุบันพระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนาลดนอยลง สาเหตุสําคัญหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมอุตสาหกรรมและการเรียนรู ที่ภาครัฐขยาย
โอกาสการเรียนภาคบังคับ ตางจากในอดีตที่เปนสังคมเกษตรกรรม จากครอบครัวที่เคยมีบุตรหลายคนก็ลดเหลือเพียง
ครอบครัวละ ๑-๒ คน  ทําใหพอแมไมคอยนิยมสงลูกชายใหเขาบวชเรียนเหมือนแตกอน เพราะการแขงขันทางสังคมที่
สูงขึ้นและหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ เชน หากบวชเปนพระแลวใครจะหาเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันยังมีสาเหตุมาจาก
ความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หลังมีขาวพระภิกษุ-สามเณรที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมออกมาใหเห็นอยูเนือง ๆ 

จากสื่อตาง ๆ 

สวนมากกุลบุตรเรียนจบแลวก็เขาสูวัยทํางาน สมัครเขาทํางานตามโรงงาน และบริษัท หรือเขารับราชการ การ
จะบวชพระภิกษุ ก็เปนเรื่องยากตองทําเรื่องลางานบวชที่มีกําหนดจํานวนวันลา ที่เปนขาราชการก็เปนไปตามระเบียบ 
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สวนที่เปนโรงงาน และบริษัท อนุญาตใหไดมีนาน ๑๕ วัน ๓๐ วัน จนมีคําเรียกวา “พระโรงงาน พระบริษัท” พอแมจะหา
วันบวชก็ตองถามที่โรงงาน และบริษัทเปนผูกําหนดให เลยกลายเปนประเพณีนิยมมากขึ้น ทําใหมีการบวชเปนระยะสั้นลง 

นอกจากนี้งานบวชที่เกิดขึ้นในปจจุบันยังกลายเปน “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่ผูมารวมงานตองการที่จะแสดงตัวตน
ผานการแตงตัว เครื่องประดับ แนวคิดการผลิตซ้ําตัวตนผานงานบวชเชนนี้ก็เพียงเพ่ือใหเกิดการยอมรับการมีพ้ืนที่ทาง
สังคมเฉกเชนผูที่ไดรับการสถาปนาวาเปน  “ผูมีอันจะกิน”  ในสังคม ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนเพียงวัฒนธรรมที่เปนผลมา
จากรากเหงาการแบงแยกทางชนชั้นผานระบบศักดินา เจาขุนมูลนายจะแสดงความเหนือกวาชนชั้นอื่นดวย งานพิธี เครื่อง
แตงตัว ของใช การทําบุญทําทาน  เปนตน และการจัดงานพิธีที่เพิ่มขึ้นคือมีการจัดงานที่หรูหรามากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอางอิง 
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การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

พระอธิการบุญสง  คุณสํวโร(จันทรมาตร) 
คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแกว (พระอารามหลวง) อําเภอสระแกวจังหวัดสระแกว 

 
บทคัดยอ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ๑)เพ่ือศึกษาหลักธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ๒) เพ่ือ
นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓) เพ่ือการนําทรัพยากรมนุษยตามแนว
พระพุทธศาสนามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  ๔) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  

ผลจากการศึกษาพบวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนศาสตรอีกแขนงหนึ่ง  ซึ่งผูเขียนเห็นวามี
ประโยชนเปนอยางมากควรที่จะมีการนํามาบรรจุในสายงงานการศึกษาเปนวิชาบังคับ ทั้งผูนําระดับบริหาร และเจาหนาที่
ทุกหนวยงาน จําเปนจะตองศึกษาและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในยุคปจจุบันมุงเนนที่จะแสวงหาผลประโยชนและ
กําไลใหกับองคกร โดยขาดทั้งคุณธรรม  จริยธรรม ตรงกับคําที่วา “มือใครยาว สาวไดสาวเอา” สังคมในยุคปจจุบันจึงเกิด
ปญหาตางๆมากมาย ตั้งแตสถาบันครอบครัวลุกลามไปถึงระดับประเทศ สรางปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศชาติเปนอยางยิ่ง 

ปญหาในการนําหลักพุทธธรรมมาประยุคใชในยุคสมัยปจจุบัน  เปนเพราะวาสังคมไทย ซึ่งแลเห็นไดจาก
ความสัมพันธระหวางคนกับคน ที่เคยอยูเปนกลุมเปนเหลา มาเปนความเปนอยูแบบปจเจก ความสัมพันธกับธรรมชาติที่มี
ความกลมกลืน มาเปนการแบงแยกและทําลาย และสรางสภาพแวดลอมเทียมๆ ขึ้นมาแทน สวนความสัมพันธกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติก็เนนแตไสยศาสตร และความเชื่อที่ขาดจริยธรรมและศีลธรรมคนไทยสวนใหญเปนคนพุทธปนไสยไปหมด การ
พัฒนาประเทศก็มุงแตเศรษฐกิจเพ่ือใหเกิดรายไดประชาชาติ โดยไมมีความสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนาในมิติของจิต
วิญญาณแมแตนอยการนําหลักธรรมมาเผยแผก็เปนเพียงแคอานหนังสือใหชาวบานฟง  ยังไมมีการนําพาปฏิบัติใหเขาถึง
พุทธธรรมคําสอนที่แทจริง  เปนเพียงตําราทางวิชาการเทานั้นในยุคปจจุบัน แตกตางจากวิทยาศาสตรหรือศาสตรแขนง
อ่ืนซึ่งสามารถนํามาใชใหเกิดผลประโยชนไดในชีวิตประจําวัน 
คําสําคัญ : การจัดการ, ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 
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 

 

บทนํา 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุกที่มีความสัมพันธกันอยาง
ตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร นั่นคือบุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและ
กรณีที่ทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยดวยวาสําคัญ
ยิ่งยวดมากนอยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ๑ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในพุทธศาสนาเกิดขึ้นตลอดเวลา นับแตพระสงฆรูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนา 
องคกรสงฆเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธองคไดตัดสินพระทัยที่จะเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหนึ่งในรัตนตรัยทั้งสาม 
ภายหลังจากที่พราหมณโกณฑัญญะไดเขาใจคําสอนที่ไมเคยไดยินไดฟงมาจากที่แหงใดและเขาถึงความเปนแกนแทของ
สัจธรรม ตัดสินใจบวชเปนพระสงฆ องคกรสงฆจึงไดถือกําเนิดขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน ๘  นับเวลาได ๔๕ ป กอนจะเกิด
พุทธศักราช ซึ่งนับเปนองคกรที่เกาแกมากที่สุดในโลก ปจจุบันองคกรสงฆก็คงดํารงอยูและมีหลักปฏิบัติที่ไมเคยเสื่อม
คลาย แสดงใหเห็นหลักปฏิบัติหรือหลักการบริหารที่มีพลังอยางยิ่งที่ยังคงเปนความยึดเหนี่ยวใหองคกรสงฆอยูไดอยาง
งดงามและนาเลื่อมใสมาจนถึงทุกวันนี้ แมจะผานรอนหนาวมาหลายพันป โดนมรสุมทางสังคม การเมือง ถูกบีบบังคับดวย
วิธีการตาง ๆ จนกระทั่งสูญเสียฐานที่มั่นสําคัญในแดนเกิด องคกรสงฆก็มางอกงามในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนา  
การบริหารจัดการแนวพุทธมีขอแตกตางที่สําคัญหลายประการจากการบริหารโดยทั่วไปที่สําคัญพุทธศาสนาไมเคยมี
เงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลดวยชาติกําเนิด หรือสมบัติที่ติดตัวมาแตเกิด และไมเคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะ
ภายนอก แตพุทธศาสนาไดจําแนกบุคคลตามที่เหตุแหงการปฏิบัติ และเจตคติที่เขามีตอสวนรวม   และที่สําคัญมากกวา
นั้น พุทธศาสนาเนนการพัฒนาและบริหารทางจิตเพ่ือใหเขาไปสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเห็นอกเห็นใจและมองทุกสิ่งอยาง
เปนองครวมที่แตละสิ่งตางก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหมด เพราะผลจากการกระทําของบุคคลหนึ่งอาจจะสงผลตออีกคนอ่ืน
ไดไมวาทางใดก็ทางหนึ่งพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับขั้นตอนกระบวนตาง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยาง

                                         

 
๑แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ(The Concept of Buddhist Human Resource Development)) 

 ๒สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๒ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)๔๗/๑๐๑ สํานักงาน ก.พ. อาคาร ๘ ช้ัน ๒ ถนนติวานนท ต.
ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐โทร. ๐-๒๕๒๗-๘๗๐๐ แฟกซ. ๐-๒๕๒๗-๗๐๕๐ e-mail : sorporror@gmail.com 



๒๖๕ 

 

ยิ่ง เพราะเจตจํานงของการตั้งองคกรสงฆก็เพ่ือใหองคกรดังกลาวทําหนาที่พัฒนาจิตใจคนในสังคมใหพนจากความทุกข ใน
ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาคนในองคกรสงฆใหเปนบุคลากรที่พรอมจะทํางานและพรอมที่จะเปนผูนําทางจิ ตวิญญาณ
ดังกลาว   

ในขณะที่โลกตะวันตกสมัยใหมกําลังฉงนและใหความสนใจอยางมากกับคําสอนในพุทธศาสนาที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
กับการคนพบความจริงของโลกวิทยาศาสตร  และนักวิชาการในหลายสาขาไดพยายามที่จะศึกษาคําสอนของพุทธศาสนา 
เพ่ือไขความจริงในการนําความรูมาใชกับศาสตรในแตละสาขา นับแต ศาสตราจารย ชูมัคเกอร (E.F Schumacher,)  นัก
เศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดคนพบและเรียนรูวิถีปฏิบัติของชาวพุทธในพมา เขาก็ไดเปดประตูวิชาการของโลกตะวันตกสู
โลกตะวันตกออก เปนผลใหมีนักวิชาการตะวันตกหันเขาหาทางเลือกใหมของโลกตะวันออกที่สงบ และดูเหมือนจะมี
ทางออกของปญหาที่ยุงเหยิงในการพัฒนาแบบตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ    การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรที่
เกี่ยวเนื่องกับมนุษยโดยตรงทั้งแงที่มนุษยก็ตองทํางานสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และในแงที่มนุษยเองตองทํางานภายใตสังคม
ที่โลกเต็มไปดวยคนที่ยังไมพนจากความทุกขทางใจ เพ่ืออยูรวมในสังคมและรวมมือกันพัฒนาสังคมใหเกิดความสงบ 
เปนไปในทิศทางท่ีจะประสานประโยชนรวมกัน  

สังคมไทยแมจะเปนประเทศที่นับถือพุทธศาสนา อยางนอยประชากรในประเทศไทยก็ไดชื่อวาเปนประเทศท่ีนับถือ
พุทธมากท่ีสุด  และเปนฐานที่มั่นสําคัญของพุทธศาสนาสายเถรวาท ซึ่งถือกันวาไดเปนสายที่ถือปฏิบัติตามคําสอนโดยตรง
ของพระพุทธเจา  แตการศึกษาแกนคําสอนหรือการประยุกตใชกับศาสตรตางๆ แทบจะเกิดขึ้นนอยมาก เมื่อเทียบกับ
การศึกษาตําราคําสอนของโลกตะวันตก  ในขณะที่โลกตะวันตกเองก็เริ่มหันเหใหความสําคัญกับคําสอนทางพุทธศาสนา 
แตการสวนใหญการศึกษาในประเทศไทยก็ยังมองวาพุทธศาสนาเปนเพียงศาสนา ไมใชหลักวิชาการที่จะนํามาปฏิบัติให
เกิดประโยชนได ในแงของการทํางาน การนําคําสอนตามหลักพุทธศาสนามาใชจึงถือเปนการแยกสวนกันอยางชัดเจน โดย
มองวาพุทธศาสนาเปนเรื่องของพระสงฆที่ตองศึกษาและเรียนรู คนภายนอกควรเรียนรูตําราสมัยใหมเพ่ือใชในการ
ประกอบอาชีพ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธนั้นเปนกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองวาสิ่งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มี
อยูและเปนไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเริ่มตนที่ตัวบุคคล กลาวคือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ นั้นไดกําหนดเอาบุคคลเปนจุดศูนยกลางแลวไดบูรณาการหลักธรรมตาง ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนาเขามาใชเปนสวนประกอบในการพัฒนาซึ่งสวนมากจะเนนเรื่องของ กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลักที่
นํามาใชในการพัฒนาดังกลาวคือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา ซึ่งทั้งสามนี้จะเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี๒ 
การบริหารจัดการตามแนวพุทธ ๓ 

การบริหารจัดการแนวพุทธเปนความพยายามในการนําเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตกับวิช า
สมัยใหมทั้งนี้ เพราะพุทธธรรมเปนนามธรรมสูงกวาความรูสมัยใหมใดๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตรไดท้ังหมด  
การทํางานใหสําเร็จและมีความสุข  
คนทุกคนยอมตองการทํางานใหสําเร็จ หากทํางานใหสําเร็จไมได การทํางานจะเต็มไปดวยความทุกขทรมานทั้งกายและใจ
คนที่จะสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จ และมีความสุขในการทํางานนั้น ควรยึดหลักธรรมะ ๕ ขอ ดังนี้ 
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๑. ศรัทธา คือ การเชื่อมั่นที่ประกอบดวยเหตุผลหรือปญญา เราตองศรัทธาในองคการ ผูนํา เพ่ือนรวมงาน และ
ตัวเราเอง เมื่อเรามีศรัทธาตอสิ่งใดแลว จะทําใหเรามีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น ซึ่งจะสงผลดีตอการทํางานเปนทีม เกิดพลังใน
การทํางาน รวมแรงรวมใจกัน การทํางานจึงมีความสุข 

๒. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความตองการในการทํางาน และทําใหดียิ่งขึ้น ฉันทะจึงเปนสิ่งสําคัญในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ และมีความสุข 

๓. วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความมุงมั่นทํางานสิ่งใดใหสําเร็จ ไมยอทอตออุปสรรคใดๆ งานตางๆ ไมอาจ
สําเร็จลงไดหากปราศจากความเพียร พระพุทธเจายังเคยตรัสไววา พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเพียรหมายความวา 
ความสําเร็จในธรรมของพุทธนั้น ตองอาศัยความเพียรอยางมาก 

๔. สมาธิ คือ การตั้งจิตมั่นอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางเดียว สมาธิเกิดจากศีลหรือวินัยในตน สามารถควบคุมจิตใหนิ่ง
จดจอกับการทํางาน สมาธิจึงกอใหเกิดสติปญญา รูแจงตามความเปนจริง สามารถทํางานไดอยางเฉลียวฉลาดได 

๕. สันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู พอใจในสิ่งที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงและความบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อมี
ความพอใจ จิตจึงสงบ เยือกเย็น และเปนสุข  

ผูบริหารจัดการแนวพุทธ ผูบริหารจัดการที่ดี ควรจะมีธรรมะท่ีเอ้ือตอการทําหนาที่นั้นๆ ดังนี้ 
 

ธรรมะสําหรับการนํา  
๑. ปญญา ผูนําจะตองมีปญญาที่เฉลียวฉลาด ไมวาจะเปนปญญาจากการฟง การคิด และการปฏิบัติ 
๒. การมีพลัง ผูนําจะตองมีพลังในดานตางๆ เชน พลังกาย พลังปญญา 

๓. ทศพิธราชธรรม คือ หลักธรรม ๑๐ ประการสําหรับนักปกครอง ดังนี้ ทาน ศีล ปริจาคะ ความซื่อตรง ความ
ออนโยนสามารถสละกิเลส ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความม่ันคงในธรรม 

๔. ราชสังคหวัตถุ คือ ความสามารถประเภทตางๆ ของผูนําที่ดี เชน ความฉลาดในการบํารุงผูใตบังคับบัญชา 
ความมีวาจาน้ําใจ 

 

ธรรมะสําหรับการบริหารจัดการ  
๑. หลักธรรมาธิปไตย คือ การมีหลักยึดเปนมาตรฐาน และดําเนินการตามหลักการอยางม่ันคง 
๒. หลักพรหมวิหาร คือ การใชความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

๓. การเลี่ยงความลําเอียงหรืออคติ 
๔. การเลี่ยงการทํางานท่ีมีโทษ เชน เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตร 

องคการสังคมแนวพุทธ องคการสังคมแนวพุทธ 

องคการแนวพุทธจะอาศัยทั้งวัฒนธรรมพุทธและพุทธธรรม และจะเนนหนักในดานจิตใจมากกวาวัตถุ อยางไรก็ดี 
องคกรทั้งสองแบบ คือ ทางโลกและทางธรรม ตองอาศัยกันและกัน องคการที่ใชทั้งสองแนวทางจะเกิดผลดีมากกวา การ
ที่องคการใดๆ จะมีความมั่นคงไดนั้น มีปจจัย ๗ ดาน ดังนี้ 

๑. คุณภาพของสมาชิก 

๒. คุณธรรมของสมาชิก 

๓. ความสงบสุขของสมาชิก 

๔. คุณภาพของผูบริหาร 

๕. คุณธรรมของผูบริหาร 

๖. ความสงบสุขของผูบริหาร 

๗. หลักการบริหารการนําองคการ 



๒๖๗ 

 

ปจจัยเหลานี้จะสงผลใหองคการดํารงคคงอยูเปนเวลานาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุมคา
กับทุนทรัพยและแรงกายแรงใจที่ลงทุน 
 
การพัฒนาองคการ  

เมื่อองคการมั่นคงแลว เราจะหยุดแคนั้นไมได จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกวา การ
พัฒนาองคการ สามารถทําไดทั้งทางโลกและทางธรรม สําหรับการพัฒนาทางโลกนั้น มีวิธีการทําไดหลากหลายรูปแบบ 
เชนReengineering, Human Resource Development หรือ Knowledge Management แตสํ าหรับการพัฒนา
องคการ 

ทางธรรม (Buddhist organization development) คือ การใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการ ตัว
แปรที่จะพัฒนานั้น ก็คือ องคประกอบหลักขององคการนั่นเอง ไดแก 

๑. สมาชิกองคการ สมาชิกองคการ ตองสงเสริมในดานคุณภาพ คุณธรรม และความสุขของสมาชิก 
๒. ผูนํา ตองพัฒนาเชนเดียวกันกับสมาชิก นั่นก็คือ ดานคุณภาพ คุณธรรม และความสุข 
๓. หลักการบริหาร หลักการบริหาร ตองสงเสริมหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เมื่อการพัฒนาทางโลกผสมผสานกับการพัฒนาทางธรรม ยอมทําใหองคการนั้น เปนองคการที่มีสันติภาพ เปน

องคการแหงการเรียนรู มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได รักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอม และเปนองคการ
ที่มีจิตวิญญาณหรือมีจิตสํานึกชุมชนนั่นเอง 
 
การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ  

การจัดการทรัพยากรมนุษยในทางโลกนั้น เปนเรื่องการจัดการคนในองคการ ซึ่งมุงกิจกรรมหลัก ดังนี้ การ
วางแผนดานกําลังคน การคัดเลือกบุคคลเขาสูองคการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรักษาคนดีมีฝมือไวในองคการ 
ในทางโลกมีทฤษฎีมากมายสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย ถาองคการใดนําหลักธรรมไปใชควบคูกันดวยแลว องคการ
นั้นจะเกิดประโยชนสูงสุด 

๑. แนวทางการคัดเลือก แนวทางการคัดเลือก สําหรับการคัดเลือกทางโลก กรรมการจะตองยึดหลักคุณธรรม
(Merit System) แตในทางศาสนานั้น จะตองใชหลักความไมมีอคติควบคูกันไปดวย นั่นคือไมลําเอียงเพราะชอบ ชัง หลง 
และกลัว พรอมกันนั้น ผูที่เขามาเปนกรรมการคัดเลือก ควรเปนคนรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักความพอดี รูจักเวลา 
รูจักชุมชน และรูจักความแตกตางของบุคคล 

๒. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแนวพุทธจะเนนยาในเรื่อง การเรียนรูตลอดเวลา หรือ
(Life is education) ซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป 

๓. การเก็บรักษาคนดีไวกับองคการ การเก็บรักษาคนดีไวกับองคการ นอกจากหลักทางโลก เชน สวัสดิการ 
ความสามัคคีในองคการ ฯลฯ ที่มุงใหบุคลากรอยูกับองคการแลว ทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักอปรหานียธรรม 
๗ ประการ ที่สงเสริมการรักษาคนดีไวกับองคการ ดังนี้ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย , มาประชุมกันพรอมเพรียง, ไมบัญญัติ
หลักใหมที่ขัดกับหลักเดิม, เคารพนับถือผูใหญ, คุมครองสตรี,เคารพสิ่งสําคัญของชาติ และคุมครองผูทรงธรรม 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ 

พุทธธรรมมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยความเชื่อที่วา ชีวิตคือการศึกษา (Life is education) มี
ชีวิตอยูก็ตองมีการศึกษาตลอดเวลา คนทุกคนที่เกิดมาตองไดรับการพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวจึงจะถือวาเปนสัตวประเสริฐ
อยางแทจริง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทั้งคนและองคการ บุคลากรพัฒนาเปนคนดี มีคุณภาพ มี
ความสุข องคการเขมแข็ง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะมุงพัฒนาคนแบบองครวม คือ วิธีไตรสิกขา หรือ บทเรียน ๓ เรื่องที่
มนุษยตองเรียนรูและฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ดังนี้ 



๒๖๘ 

 

๑. ศีลสิกขา ศีลสิกขา หรือ การพัฒนากาย (ศีล) เปนการเรียนรูและฝกทักษะเรื่องระเบียบวินัยของสังคม ทําให
กายและพฤติกรรมพัฒนา 

๒. สมาธิสิกขา สมาธิสิกขา หรือการพัฒนาจิต (สมาธิ) เปนการเรียนรูและฝกทักษะทางดานจิตใจ ทําใหจิตใจ
พัฒนา จิตอยูกับงานไมประมาท 

๓. ปญญาสิกขา หรือการพัฒนาปญญา สามารถทําไดโดย การคบหากับบัณฑิตการศึกษาหาความรู การคิด
พิจารณา และการปฏิบัติตามความรูทฤษฎี 
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความจําเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหดํารงอยูดวยความไมประมาท และธรรมะก็จะเปนยาใจที่รักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมี
การเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายนี้เปนกฎของธรรมของโลก เมื่อรูจักกฎของโลกแลว ถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอ
การดําเนินชีวิตที่ดีแลว ยอมจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ 

หลักธรรมที่นํามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในที่นี้ผูศึกษาจะวิเคราะหหลักธรรมซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือสุจริต การประพฤติชอบ การประพฤติดีหรือความประพฤติดี ใชคําวาการ เปนเรื่องของ
กายและวาจา สวนที่ใชคําวา ความ เปนเรื่องของจิตใจ มโนสุจริต การประพฤติที่เปนเหตุใหบุคคลเปนคนดี อันเปนที่พึง
ประสงค เปนที่ปรารถนาของอารยชน โดยเหตุที่คนเราจะมีคุณคาหรือมีความดีพอที่คนอ่ืนจะเห็นความสําคัญและให
ความสําคัญแลวยกยองนับถือหรือไวเนื้อเชื่อใจ ยอมคบหาสมาคมดวย ก็เพราะมีดีอยูในตัว เชน การประพฤติดี หรือความ
ประพฤติดี ดีประเภทนี้เปนความดีขั้นพ้ืนฐานในตัวคนเพราะคนที่มีความประพฤติดีเปนพ้ืนฐานแลว แมดีอยางอ่ืนจะ
บกพรองไปบาง ก็ยังจะเอาตัวรอดเปนที่ไวเนื้อเชื่อใจของคนอ่ืนได หรือยังพอที่จะแสวงหาความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง
ได พระพุทธศาสนาไดวางหลักสุจริตธรรมเปนเครื่องกําหนดวัดบุคคลวาเปนผูมีความประพฤติดี จําแนกตามทวารเปน ๓ 
ทางหรือสุจริต ๓ อยาง ดังนี้ 
 

๑. กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย การงดเวนคือไมใชกายทําความชั่วเลวทรามตอผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน จําแนก
เปน ๓ อยางคือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๒. วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา การงดเวนคือไมใชคําพูดที่ชั่วหยาบตอผูอ่ืน จําแนกเปน ๔ อยาง คือ เวน
การการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ เวนจากการพูดเพอเจอ 

๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ ความรูจักยั้งคิดไมปลอยจิตใหคิดชั่วรายปองรายทรัพยสินหรือชีวิตของผู อ่ืน 
แตใหคิดดีถูกตองตามหลักกุศลธรรม จําแนกเปน ๓ อยาง คือ ความไมโลภอยากไดของเขา ความไมพยาบาทปองรายเขา 
ความเห็นชอบตามคลองธรรม 

สุจริต ๓ อยางนี้เปนสิ่งที่มนุษยควรทํา ควรประพฤติใหเกิดข้ึนในตนเอง๔ เมื่อมนุษยปฏิบัติตามหลักธรรมดังกลาว
แลวจะทําใหมนุษยอยูอยางมีความประเสริฐสุขและหลักธรรมที่มนุษยควรพยายามเขาถึงใหไดสม่ําเสมอหรือสุขอันชอบ
ธรรมที่มนุษยพึงมี ซึ่งมนุษยจะสมบูรณไดก็เพราะสุข ๔ อยางนี้ คือ 

 

๑. อัตถิสุข สุขเกิดแตความมีทรัพย ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความ
ขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันทํางานเก็บเงินทองไวไดเปนจํานวนพอเพียง ยอมมีความสบายใจ
ภูมิใจในความพยายามของตน ถือวาเปนความสุขประการหนึ่ง 
 

                                         

 
๔
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗, อภิ.สํ.(ไทย) ๓๔/๘๔๐/๓๒๗.) 



๒๖๙ 

 

๒. โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบธรรมนั้นเ ลี้ยง
ชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน 

๓. อนณสุข สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร ความไมเปนหนี้
เปนสุขอยางไรนั้น คนที่ไมเปนหนี้เทานั้นรูสึกไดและความเปนหนี้เปนทุกข คนจะมีความสุขแทตองพ่ึงการงานที่ไมมีโทษ 
คือ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมเปนที่ครหาของปวงชน สุขขอที่ ๔นี้นับวามีคามากที่สุดกวาสุข ๓ ขอขางตน๕ เมื่อ
มนุษยมีความสุขทางโภคทรัพยแลวมนุษยควรระลึกถึงคุณธรรมประจําตัวของอุบาสก อุบาสิกา หรือองคคุณของอุบาสิกา 
อุบาสกอยางยอดเยี่ยม ซึ่งเรียกวา อุปาสก อุปาสิกาธรรม คือ 

๑. ประกอบดวยศรัทธา ตองมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอยางมั่นคงไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญ
และสูงสุด มีความเชื่อประกอบดวยปญญา คือเชื่อในบุคคลและสิ่งที่ควรเชื่อตามหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่กําหนด
ไว ๔ ประการ คือ เชื่อวาพระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจริง เชื่อวากรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริง เชื่อวาผล
แหงกรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริง และเชื่อวาสรรพสัตวมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

๒. มีศีลบริสุทธิ์ ตองมีศีล ๕ อันเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา ที่ไมดาง ไมพรอย ไมขาด ไมทะลุ รวมถึงมีความ
ประพฤติและเลี้ยงชีพเปนแบบอยางไดดวย 

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล ตองเปนผูมุงหวังผลจากการกระทําดวยเรี่ยวแรงความเพียร
พยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํา นาจดลบันดาล เพราะ
พระพุทธศาสนาสอนไมใหถือเชนนั้น แตสอนใหเชื่อวาเรามีกรรมเปนของของตน เราทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่ว 

๔. ไมแสวงเขตบุญนอกพุทธศาสนา ตองไมยอมเชื่อถือ ไมยินดี ไมปฏิบัติกิจหรือพิธีตาง ๆ อันมิใชหลักทาง
พระพุทธศาสนา โดยแสวงหาแตทักขิไณยบุคคลคือพระภิกษุสุปฏิปนโนในพระพุทธศาสนาที่ควรแกทักษิณาและจัดเปน
บุญเขตชั้นยอดของชาวโลก 

๕. บําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา ตองมีความริเริ่มกระทําการสงเสริมสนับสนุนกุศลกิจในพระพุทธศาสนาเปน
เบื้องตน โดยเปนผูออกนําในการอุปถัมภบํารุงคุมครองพระพุทธศาสนา เมื่อจะทําบุญกุศลมีทานเปนตน ก็ทําในภิกษุสงฆ
กอน แลวจึงควรทําบุญตามลัทธิศาสนาและประเพณีอ่ืน ๆ โดยไมผิดศีลธรรม๖ หลักธรรมที่ไดนํามากลาวถึงเปนหลักธรรม
ที่มนุษยควรนําไปปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความมั่นคงและเจริญตลอดไป 

 

การจัดการความรูเชิงพุทธ  
การจัดการความรู คือ การคัดเลือกหรือสราง แลวแพรกระจายความรูเขาไปในองคการ เพ่ือใหองคการมี

ประสิทธิภาพในทางพุทธนั้น ความรูที่เหมาะสําหรับการจัดการความรูบงได ๓ ประเภท คือ 

๑. ความรูทั่วไป ความรูทั่วไป คลอบคลุมความรูในดานตางๆ เชน ชีวิต ธรรมชาติ 
๒. ความรูสําหรับสมาชิกองคการ ความรูสําหรับสมาชิกองคการ เชน แนวทางสรางปญญา แนวทางสราง

ความสุข และแนวทางการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

๓. ความรูสําหรับองคการ ความรูสําหรับองคการ เชน สังคหวัตถุ สารานิยธรรม พรหมวิหาร จักรวรรดิวัตร พละ
ขั้นตอไปคือการถายทอดความรู ซึ่งควรประกอบไปดวยกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ (การคิดเปน) ทั้งสองสิ่งนี้ จะชวย
เสริมกันและกันใหการถายทอดความรูสําเร็จลุลวงไปได  
 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ๗ 

                                         

 
๕(แกว ชิดตะขบ, ๒๕๔๙ : ๑๓๒) 

 
๖(แกว ชิดตะขบ, ๒๕๔๙ : ๑๔๐) 

 
๗แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ(The Concept of Buddhist Human Resource Development)) 



๒๗๐ 

 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือกระบวนการในการพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรในองคการ
ดวยการพัฒนาองคการและการพัฒนาและฝกอบรม บุคลากรเพื่อจุดประสงคในการปรับปรุงผลงาน 

จากนิยามขางตนจะเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกระแสหลักจะมีจุดเนนอยูที่การพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงาน
ใหองคการโดยการเพ่ิมพูนความรูความเชี่ยวชาญเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีผลิตภาพ (Productivity) มากขึ้น 
ดวยสองแนวทางคือการพัฒนาฝกอบรม (Training and Development) และโดยการพัฒนาระดับองคการ 
(Organizational Development) ดังนั้นเมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธที่มีคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เปนฐานคิด นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงกําหนดเปน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธคือกระบวนการในการพัฒนามนุษยใน องคการโดยการนําคําสอนของ
พระพุทธเจามาเปนฐานคิด ใหมีความรูความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ 
และ ปญญา ดวยวิธีการพัฒนาองคการและการพัฒนาฝกอบรม มี จุดประสงคในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย
ไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิม 

หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคา มากกวาสองพันหารอยกวา
ป ในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการ
บริหารจัดการสมัยใหมวา ยังคงเปนแนวทางเดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบ
ทุนนิยมที่เนนการแขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การบ ริหารจัดการ
สมัยใหม ยังขาดอะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบตอสังคมและองคกร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยู
มากมาย เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแสดง ไวในสัปปุริสสูตร ( 
พระไตรปฎกเลมที่ 23) อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียง หลักธรรมหนึ่ง เพ่ื อประกอบการ
พิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไร หรือการแขงขัน เพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สราง
ความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการ มี 7 ประการ คือ  

1. ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รู
กฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการที่จะทํา ใหเกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการใน
องคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันวา “ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยูดับไป เปนธรรมดา “ โดยพิจารณา
หลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร  

2. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือ
รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก หมายถึง การ
บริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนของ องคกรที่นําไปสูความม่ันคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
องคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ  
 

3. อัตตัญุตา (Knowing Oneself) ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู 
ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในที่นี้หมายถึง 
รูจักองคกรที่เราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรให
ทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกตางที่จะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร  
 



๒๗๑ 

 

4. มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการ
จายโภคทรัพย ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอของ
องคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมทั้งการแขงขั้นที่รอบคอบและ
รูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร  
 

5. กาลัญุตา (Knowing the Propertime) ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลา
ในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสรางโอกาสของ
องคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้น ๆ วา ควรจะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใด
ควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดท่ีจะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอองคกรมากที่สุด  
 

6. ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเปนผูรูจัก ชุมชน คือ รูกริยาที่จะ
ประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จําเปนตอง ปฏิสัมพันธกับองคกรตาง ๆ ทั้งที่เปน
พันธมิตร และคูแขง การสรางสรร หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจ และ
พัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปน
ภาพลักษณที่ดีขององคกร  
 

7. ปุคคลัญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเปนผูรูจักบุคคล คือ 
รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใช
มอบงานที่เหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะตองมี
การพัฒนา และบริหารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม 
และเสมอภาคใหแก บุคลากรในองคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ดวยความเปน
มิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจตอกัน  
 

จากสาระของสัปปุริสธรรม ขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธของการบริหารจัดการ
เกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณคา พบไดในสั งคมมนุษย หรือปจจัยแหงสังคม
ในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่
บริหารจัดการองคการที่ดีได สําหรับในสวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และ
การแขงขนัใหองคกรบรรลุ สูเปาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรเขามา
ประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสูมิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้งสราง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเปนหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองคกรของตนอยางมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการดวยอีกโสตหนึ่งดวย 
 
บทสรุป 

 
ปญหาของ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธนั้นจะตองเริ่มที่องคกรกอนเปนอันดับแรกเมื่อองคกรมี

ความเปนเอกภาพ  มีความเขมแข็งก็จะสงผลมาถึงบุคลากรคือทรัพยากรมนุษย ปจจุบันทั้งในสังคมไทยและสังคมอ่ืน ๆ ที่
นับถือพระพุทธศาสนา กําลังเผชิญกับปญหานานาประการ ซึ่งพอสรุปไดเปน  ๓  ประเด็น คือ 

            ๑.ปญหาทาทายที่เกิดจากภายในหนวยงานพระพุทธศาสนา 



๒๗๒ 

 

            ๒.ปญหาทาทายที่เกิดจากการรุกรานของลัทธิความเชื่อและศาสนาอ่ืน ๆ  
            ๓.ปญหาทาทายที่เกิดจากระบบความเชื่อและคานิยมตามสื่อสมัยใหม 

พระพุทธศาสนาในปจจุบันไมมีเวลาพอที่จะรอการปฏิรูปหนวยงานจากคณะใดคณะหนึ่งแลว พุทธบริษัททั้ง ๔ 
ตองรวมมือรวมใจกันในการปฏิวัติหนวยงาน หลักการบริหาร หลักการดําเนินงาน การติดตามผล ทํางานเปนเครือขายทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก เพ่ือใหตอบสนองตอความเปนไปของสังคม หรือเราจะรอวัน
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากเมืองไทยมาถึง 

คณะสงฆในสมัยปจจุบันยังวิกฤติขาดแคลนผูเขามาบวชเรียนและสืบตออายุพระพุทธศาสนาสถาบันสงฆตอนนี้
ขาดความเขมแข็ง ๓ อยาง คือ 

๑. ทางดานจริยธรรม 
๒. ทางดานสติปญญา 
๓. ทางดานจิตวิญญาณ 
ความเขมแข็งทางดานจริยธรรม อะไรที่ไมถูกตอง คือเปนสัญลักษณของความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม มีคนเห็นวา

พระโกงกินเวียนเทียน บิณฑบาตไมโปรงใส หรือวาทําผิดแลวปกปดชวยเหลือกัน เวลาสอบนักธรรมก็โกงกันมาก นักธรรม
ในตางจังหวัดจะลือกัน เปนที่รูกันดี ทําใหพลังหรือความเขมแข็งทางดานจริยธรรมออน 

ความเขมแข็งทางดานสติปญญา พระสวนใหญมีความรูออนมาก การมีสติปญญาไมไดรวมถึงวุฒิการศึกษา หรือ
ตองผานระบบการศึกษาเทานั้น แตหมายถึงการที่จะสามารถเทาทันโลก หรือสามารถที่จะนําพาญาติโยมไปสูสิ่งที่ดีงาม
และตอบปญหาชีวิตเขาได  

ความออนแอทางดานจิตวิญญาณ ที่เห็นไดชัดคือการอยูภายใตการนําของระบบบริโภคนิยม เกิดแฟชั่นไลลา
สมณศักดิ์ หรือหารถประจําตําแหนง อันนี้คือสาเหตุของการเสื่อมโทรมของพุทธศาสนา ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูป
กันใหมาก 

เหลานี้คือสาเหตุที่ทําใหพุทธศาสนาเสื่อมลงไป แลวก็มีคนนับถือนอยลง แตขณะเดียวกันในแงหนึ่ง ปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําใหคนที่มีการศึกษา ชนชั้นกลางหันมาสนใจศาสนาพุทธมากขึ้น จะเห็นความตื่นตัว ความสนใจเรื่องการทํา
สมาธิภาวนามีมากขึ้น แตวาเปนศาสนาที่ไมสังกัดองคกร ไมสังกัดวัด เปนพุทธศาสนาแบบทุนนิยม คือ นับถือศาสนาแต
ไมเขาวัด ก็ดวยสาเหตุหลายอยาง เชน ไมมีเวลา ไมมีแรงดึงดูดใจเพียงพอ หรือวาอาจถึงขั้นตอตาน แตคนเหลานี้สนใจ
ศาสนาในเรื่องสมาธิภาวนา เปนเรื่องของปจเจกบุคคลมาก ปฏิเสธพิธีกรรมและการนับถือศาสนาตามครอบครัว หรือ
ชุมชน ทําใหเกิดชองวางระหวางวัดกับผูคน และวัดก็ไมใชเปนแรงบันดาลใจทางศาสนาหรือจริยธรรมอีกตอไป 

ปจจุบันคนที่เขาวัดก็คือคนที่ไมมีทางไปแลว เพราะคนที่มีทางไปก็จะเขาโรงเรียนทางโลกหรือไมก็ไปเมืองนอก 
สถาบันสงฆจึงขาดคนรุนใหม ขาดเรื่องใหมที่มีคุณภาพ คนที่อยูก็เพราะวาไมมีทางไป อยูแลวสบาย อาศัยวาเปนแหลงทํา
มาหากิน เปนพระแลวทําอะไรชาวบานก็เห็นสมควร และพระสวนใหญก็ทําไดแคประกอบพิธีกรรม เรื่องบรรยายธรรมก็
ไมมีความมั่นใจที่จะทํา ลึกๆแลวก็รูสึกไมคอยแนใจวาจะเทศนใหฆราวาสฟง เพราะฆราวาสมีการศึกษาสูงกวา   ก็เกิด
ความไมมั่นใจ ตรงนี้คือปญหาที่องคกรคณะสงฆควรหาทางเยียวยาแกไข  เพ่ือที่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะได
ยอนกลับเขามาสูจิตรวิญญาณของประชนตอไป  “ดังที่ทานพุทธทาสกลาวไววาหากศีลธรรมไมกลับมา  โลกาจะวินาส”  
 
เอกสารอางอิง 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ (The Concept of Buddhist Human Resource Development)) 

สัญญา สัญญาวิวัฒน และ ชาย สัญญาวิวัฒน (๒๕๕๐). การบริหารจัดการแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง
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๒๗๓ 
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๒๗๔ 

 

พระสงฆกับภาวะผูนํา 
 

พระใบฎีกาเพ็ง  เตชวโร  (สมุติรัมย) 
 คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดสระแกว (พระอารามหลวง) อําเภอสระแกวจังหวัดสระแกว 

 
บทคัดยอ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆ ๒) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําใน
องคกรตางๆนํามาประยุคใชกับบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆ ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะและแนว
ทางแกไขบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆ  

ผลจากการศึกษาพบวาการศึกษา  การลงมือปฏิบัติ การเผยแผ ตลอดกระทั่งการการปกครองของคณะสงฆไทย ใน
ปจจุบันนับวันแตจะถอยหลัง  หรือตกต่ําลงเรื่อยๆทั้งที่ เทคโนโลยี  อุปกรณเครื่องมือ หรือแมแตอาคารสถานที่ศึกษา 
นับวันแตจะพัฒนากาวหนาขึ้นเรื่อยๆถาเทียบกับในอดีต กวาพระสงฆ -สามเณรจะหาสถานที่ศึกษาใหจบนักธรรม หรือ
เปรียญธรรมไดในแตละชั้นเรียนหาสถานที่เลาเรียน  หาครูอาจารยแนะนําสั่งสอนยากมาก  บางที่ตองเดินทางขามจังหวัด  
ขามอําเภอก็มีเขามาขอจําพรรษาอยูในสํานักเรียน  อุปกรณการเรียนการสอนก็ไมพัฒนาเหมือนในสมัยปจจุบัน ตํารา
เรียนก็ดีอุปกรณในการจดบันทึกก็ดี  มีเพียงปากกา ดินสอและสมองที่จดจําไดแมนยํา เครื่องอํานวยความสะดวกแสง
สวางในการอานตําราก็ใชตะเกียงกับเทียนไขแตพระสงฆ-สามเณรที่จบนักธรรม  เปรียญธรรมในอดีตนั่นแหละที่นําความรู  
ความสามารถมาบริหาร  มาเผยแผมาขยายจนไดมีมหาวิทยาลัยสงฆขึ้นทั้งสองแหง  และกอตั้งสํานักเรียนบาลี  สํานัก
เรียนพระปริยัติธรรมทั้งของพระ – เณรและของคฤหัสถอีกเกือบทั่วประเทศ 

 การศึกษาทุกวิชาสาขา  ทุกศาสตร  ทุกแขนง ยอมมีประโยชน  ยอมมีคุณคาหากศึกษาอยางจริงจัง  ศึกษาใหเขาใจ
โดยถองแทแลวนํามาใชใหเกิดประโยชน  เกิดผลเพราะการศึกษาเทากับการพัฒนาจิตใจของมนุษย  มนุษยเมื่อมีการ
พัฒนาดานจิตรใจแลวจึงเปนผูที่ประเสริฐ  มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนธรรม คือเปนสัตวที่
พัฒนาได ขอนี้ถือวาเปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือวา
มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งทําใหจริยธรรมมีความหมาย
เทากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน
ทําใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความ
ประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเมื่อพัฒนาแลวสามารถเขาถึง
อิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึง
อิสรภาพและความสุขไดจริง 

 
คําสําคัญ : พระสงฆ, ภาวะผูนํา 
 
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 



๒๗๕ 

 

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 

 
บทนํา 
 พระสงฆมีบทบาททางภาวะผูนําสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความเจริญรุงเรืองเรื่อยมาถือไดวาเปนแกนกลาง
ที่ไดชวยนําสื่อแสงแหงพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาชวยพัฒนาจิตใจของประชาชนใหเปนคนดีมีศีลธรรมให
คําแนะนําชวยเหลือในการแกปญหาชีวิตประจําวันเหตุผลเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นความสําคัญและความสัมพันธ
ของพระภิกษุสงฆที่มีตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยและการไดศึกษาประวัติพระสงฆ๑ เปนสวนหนึ่งทําใหทราบ
บทบาทสําคัญที่ทานไดสรางคุณประโยชนแกชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเปนการนําเสนอใหรูจักธรรมะ
และพระดีทั้งนี้เปนการชวยยกระดับจิตใจใหพุทธบริษัทมีความรูตื่น เบิกบานใจเกิดกําลังและแสงสวางที่จะปฏิบัติตาม ใน
ยุคปจจุบันสังคมไทยยังขาดผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความเจริญอยางมั่นคงถาวรใหแกประเทศชาติ จึงควร
เริ่มตนที่จะพัฒนาผูนําใหเปนแบบอยางที่ดีโดยเริ่มจากผูนําในระดับองคกร เพ่ือสรางภูมิปญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(Wisdom for Change) ใหสังคมเกิดความสงบสุขตามหลักของนักปกครอง คือ สังคมที่มีธรรม มีการใหความเอ้ืออาทร 
เอ้ือเฟอเสียสละ เปนสังคมแหงการแบงปน ตามหลักการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในดานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม และเมื่อพระสงฆมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาภาวะผูนําที่มีจริยธรรมในองคกร คือผูนําในสถานศึกษา 
ผูนําในองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมใหผูนําเหลานี้มีศิลปะในการครองตน ครองคน ครองงาน เพ่ือสรางและ
เปลี่ยนแปลงองคกรที่ปกครองใหเกิดความสุข และประสบความสําเร็จ ดังคําที่ว า “มองขางหนาก็มีหวัง มองขางหลังก็มี
สุข” และการพัฒนาที่ดีจะเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จได ตองเริ่มที่ตัวเรา ดังปรัชญาการพัฒนาที่วา “จะปลูกพ้ืน ตอง
เตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนาตองเตรียมการ จะพัฒนาอะไรก็ติด ถาไมคิดพัฒนาตน” ดังนั้น พระสงฆตอง

                                         

๑กวี วงศพุฒ. (๒๕๓๕). ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: เชษฐ สตูดิโอ. 
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พัฒนาภาวะผูนําทางจริยธรรม ใหเกิดข้ึนกับตนเองกอน และพระสงฆจึงจะนําความรูและประสบการณที่มีสงผานไปสูผูนํา
องคกรในยุคปจจุบันได จากการวิเคราะหและสังเคราะหผูนําที่มีจริยธรรม มีดังนี้คือ 

ผูนําองคกรที่ดีและมีจริยธรรมควรเปนแบบอยางตอองคกร ๒ควรถือแนวทางธรรมาธิปไตยคือใหเหตุผลขอเท็จจริง
มาพิจารณาตัดสินเรื่องราวตางๆและจะตองหลีกเวนการนําหลักอัตตาธิปไตยมาใชบริหารงานเพราะเปนแนวทางที่เสี่ยงตอ
การลมเหลวขององคกรและงานนอกจากนั้นยังตองเวนจากการใชเสียงขางมากโดยไมชอบธรรมหรือที่เรียกวาโลกาธิปไตย
ตองมีธรรมะในการครองตนผูนําที่ดีพึงศึกษาภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา และทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล แลวนํามา
ประยุกตใชในความเปนผูนําที่ทันสมัยและรูทันโลกอยูเสมอผูนําที่ดีและมีจริยธรรมพึงรูจักบุคคลกลุมคนบริษัทองคกรเพ่ือ
กําหนดสถานการณตางๆใหเปนไปเพ่ือประโยชนขององคกรที่ตนบริหารและนําพาองคกรกาวสูความสําเร็จ 

 

ความหมายของผูนํา 
                เปนที่ยอมรับกันแลววา ผูนํา ( Leader )  เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งขององคกร  เพราะผูนํามี
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผน  สั่งการ  ดูแลและควบคุมใหบุคลากรขององคกรปฏิบัติงาน
ตางๆใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
                McFarland กลาววา  ผูนํา คือ บุคลที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตางๆที่
ตองการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ( McFarland , 1979 : 214-215 )๓ 
                ผูนํา  คือ  ผูที่สามารถในการชักจูงใหคนอื่นทํางานใหสําเร็จตามตองการ ( Huse , 1978 :277 )๔ 
                ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผูตองปฏิบัติภาระหนาที่ของตําแหนงผูนําที่ไดรับ
มอบหมาย  บุคคลอ่ืนในกลุมที่เหลือก็คือ ผูตาม  แมจะเปนหัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตางๆก็ตาม ( 
Yukl , 1989 : 3-4 )๕ 
                ผูนํา  คือ  บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง หรือการยกยองขึ้นมาของกลุม เพ่ือใหนําหนาที่เปนผู
ชี้แนะและชวยเหลือใหกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
                กวี  วงศพุฒ ( 2535 : 14-15 )๖  ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับผูนําไว  5  ประการ 
                ( 1 )  ผูนํา  หมายถึง  ผูซึ่งเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม  เปรียบเสมือนแกนขงกลุม 
เปนผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอื่นมากกวาทุกคนในกลุม  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง 
                ( 2 )  ผูนํา  หมายถึง  บุคคลซึ่งนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไว แมแตเพียง
ชี้แนะใหกลุมไปสูจุดมุงหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนํา  ทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุมออกนอกลูนอกทางดวย 
                ( 3 )  ผูนํา  หมายถึง  บุคคลซึ่งสมาชิกสวนใหญคัดเลือก หรือ ยกใหเขาเปนผูนําของกลุมซึ่งเปนไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได 
                ( 4 )  ผูนํา  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยาง คือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากที่สุด 
                ( 5 )  ผูนํา  หมายถึง  บุคคลซึ่งสามารถนํากลุมไปในทางที่ตองการ เปนบุคลที่มีสวนรวมและเกี่ยวของ
โดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูนํา 
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                บุญทัน  ดอกไธสง ( 2535 : 266 )๗ ไดสรุปเกี่ยวกับผูนําไววา  ผูนํา ( Leader )  หมายถึง 
                ( 1 )  ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพ่ือใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามความตองการ 
                ( 2 )  เปนผูนําและแนะนํา เพราะผูนําตองคอยชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถ 
                ( 3 )  ผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังที่คอยแตวางแผนและผลักดัน แตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและ
นํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
                สรุปไดวา  ผูนํา ( Leader )  คือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกยองจากกลุมใหทํา
หนาที่ของตําแหนงผูนํา เชน การชี้แนะ  สั่งการ และชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
ไดมีการเขียนชื่อผูนําแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานและองคกรที่อยู  เชน   ผูบริหาร  ผูจัดการ  ประธาน
กรรมการ  ผูอํานวยการ  อธิการบดี ฯลฯ  
ความหมายของภาวะผูนํา ( Leadership ) 

พระสงฆกับความเปนผูนํา๘ 

ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยเกี่ยวของกับพระสงฆตลอด เชน งานแตงงานก็ตองนิมนตพระสงฆมาในงานแตง
ดวย วันเกิดก็ตองนิมนตพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรทําบุญวันเกิด เจ็บปวยก็ไปหาพระทําบุญ และบางแหงพระอาจ
เปนหมอกลางบาน เปนเจาของตําราหมอยาพ้ืนบาน ตามภูมิปญญาชาวบาน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น แตอยางไรก็
ตาม ที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียงขอเสนอ (Suggestion) ไมใชคําตอบสําเร็จรูป แตเปนเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่มี
ความสนใจในงานของพระสงฆ ในบทบาทของพระสงฆ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ ใหเปนประโยชน
ตอสังคม และใหสังคมมองเห็นประโยชนนั้นเดนชัดมากขึ้น๙ ผูนําหรือผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ชักนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตามไดดั่งใจประสงคและเกิดความพึงพอใจ ชื่อวา ผูมีภาวะนําที่มีจริยธรรม พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงภาวะผูนําไว
วา ผูนําตองมีคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน ชํานาญงานและเปนผูมีอัธยาศัยดีเปนที่วางใจของผูอ่ืน มี
บุคลิกนาเชื่อถือ สงางาม และตองรูจักนําหลักธรรมไปบูรณาการใชอยางเหมาะสม หลักธรรมเหลานั้น ไดแก หลักอธิปไตย 
3 รูระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแกองคกรและชุมชน , พรหมวิหาร 4 รูจักใชพระเดชและพระคุณ, สังคหวัตถุ 4 
รูจักหลักการผูกมิตรไมตรีตอคนอ่ืนไดดี, พละ 5 รูจักบริหารตนเองอยางชาญฉลาดและมีความมั่นคงทางสติปญญาและ
อารมณ๑๐สวนทฤษฏีภาวะผูนําทาง พระพุทธศาสนาและทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ๑๑หากนํามาบูรณาการอยาง
เหมาะสมยอมกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอองคกรและสังคม และเม่ือจะกลาวถึงบทบาทของการพัฒนาภาวะผูนําที่มี
จริยธรรม พระสงฆถือวามีบทบาทสําคัญเพราะพระสงฆเปนผูนําทางดานจิตใจ 

 
พระสงฆ คือใคร 
พระสงฆ คือ ผูซึ่งสละแลวซึ่งสภาวะความเปนปจเจกภาวะ แตมีชีวิตเพ่ือสังฆภาวะ เพ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือ

ชุมชน ตองมีความรู สึ กที่ เปนชุมชน (Community) เพราะชีวิตตองมีความเกี่ ยวของ มีกา รติดตอสื่ อสาร
(Communication) กันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณดวยแลว วัดหรือพระสงฆกลายเปนศูนยกลางของชุมชนไปในตัว วัด

                                         

 ๗บุญทัน  ดอกไธสง ( ๒๕๓๕ : ๒๖๖ ) 
 ๘พระครูสังฆรักษณรงคฤทธิ์ ฐานวโร (ตะนะวัน). (๒๕๕๔). ศึกษาภาวะผูนําของพระราชธรรมโสภณ (จําป จนฺทธมฺโม)เจา
คณะจังหวัดรอยเอ็ดวิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (รายงานผลการวิจัย) , บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
 ๙(พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลน) 
 ๑๐(พระครูสังฆรักษณรงคฤทธิ์ฐานวโร, ๒๕๕๔) 
 ๑๑(แพรภัทร ยอดแกว, ออนไลน) 



๒๗๘ 

 

เปนศูนยกลางของการเรียนรูของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด มารวมกิจกรรมทางศาสนา เชนมาทําบุญ
ใสบาตรที่วัด ในวันสําคัญทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันสําคัญอ่ืน ๆ 
และวันที่มีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการใหผูนําหมูบานอยางกํานัน ผูใหญบาน เมื่อไดรับเรื่องราวขาวสารจากทาง
ราชการมาก็มาประชุมกันที่วัด บทบาทเหลานั้นยังคงดํารงอยูหรือไม ภาวะผู นําชุมชนของพระสงฆสูญหายไปไหน 
พระสงฆถูกวางบทบาทใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมตางๆ และเปนที่พ่ึงทางใจของบุคคลทั่วไป
(พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลน) และในปจจุบันบทบาทของพระสงฆเริ่มมีความเดนชัดมากขึ้นเพราะสังคมไทยใน
ปจจุบันถามหาผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปกครองชุมชนและองคกรใหเกิดความสงบสุขเพราะไมวาสังคมหรือองคกร
ถามีผูนําที่ประพฤติธรรม ผูตามก็จะประพฤติธรรมตามเรียกวาเกิดความสุขในองคกร และในบทความนี้จะกลาวถึงผูนําทุก
ระดับในองคกรภาครัฐและเอกชน เชนผูนําในสถานศึกษา ไมใชผูนําทางการเมือง บทบาทภาวะผูนําของพระสงฆ คือรูจัก
การใชหลักอธิปไตย 3 คือ ครองตน ครองคน และครองงาน ใชความเมตตา ดังคําวา โลกจะโสภีเพราะมีเมตตา โลกจะ
โสภาเพราะเมตตาค้ําจุน ที่สนับสนุนภาวะผูนํา ในดานการปกครอง สงผลใหเกิดความเสมอภาคในองคกร , ทําใหมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา, การใชหลักความเมตตาในการปกครองสงผลใหการบริหารคนและงานของคณะสงฆมี
ความสะดวกราบรื่น และความฉลาดในการบริหารอยางมืออาชีพเพ่ือประโยชนตอองคกรและสังคม 

บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาผูนําในองคกร๑๒ คือ 

เนนเรื่องที่ตัวเองถนัด นําความเชี่ยวชาญเหลานั้นมาถายทอดใหผูนําที่เราตองการพัฒนาสรางกลุมบุคคลใกลชิดที่
คอยชวยไมใหลืมตัว บุคคลกลุมนี้อาจเปนคนใกลตัวที่รักเราแทจริง อยางไมมีเงื่อนไขพรอมเปนกระจกสะทอนความเปน
จริงของเรา กลาที่จะทักทวงในสิ่งที่ผิดและไมสมควรทําเฉพาะงานที่สําคัญ ในองคกรตองมีการวิเคราะหและเลือกแบง
เวลาใหเหมาะสมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาภาวะผูนําที่มีจริยธรรม ปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการ
สรางองคกรระดับ 5 คือสรางและรักษาบรรยากาศที่ผูนําในระดับ 1-4 มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาศักยภาพและ
ผลงานตลอดเวลา สรางโอกาสใหผูนําคนอ่ืน ๆ สามารถไตขึ้นในระดับสูงสุดได เพราะถาไมเปดโอกาสในระดับสูงสุดผูนํา
ระดับ 5 อาจไมเจอผูนําในระดับเดียวกันอีกเลยก็เปนไดสรางสุดยอดผูนํา คนหาผูนําที่มีศักยภาพ ใกลเคียงหรือสูงกวา 
และเขาไปเปนพ่ีเลี้ยงแบบตัวตอตัววางแผนรับชวงตอ ไมมีใครที่จะอยูค้ําฟาได หากตองการที่จะใหสิ่งที่สรางไวยังดํารงอยู
ตอไปตองคิดเรื่องในขอนี้และดําเนินการเสียตั้งแตวันนี้ หากยังไมพบเจอผูเหมาะสมใหลงคนหาและพัฒนาในทันทีวางแผน
มอบสิ่งดีๆ ใหแกคนรุนหลัง มรดกที่มีคาสูงสุดคือการเปนแบบอยางทางจิตวิญญาณ ,ทัศนคติที่ดี, ความคิดที่ดี,ความ
ขยันหมั่นเพียร ซึ่งมีคามากกวาตําแหนงหรือทรัพยสินใดๆใชความสําเร็จในดานภาวะผูนํา สรางสิ่งที่เปนประโยชนทิ้งไวแก
สังคม ดังคําวา ทําความดีเพ่ือตนอยูแคสิ้นลม ทําความดีเพ่ือสังคมอยูตลอดกาลนาน 

 
สภาวะชุมชนไทยในปจจุบัน 

หลังจากเมืองไทยเราไดนําแนวคิดพัฒนามาจากคําวา (Development) ซึ่งเปนตะวันตกมาใชเปนฐานในการพัฒนา 
มีความยุงยาก สลับซับซอน (Complexity) ในดานของเงื่อนไข เหตุปจจัย หากไมมีการศึกษาเรียนรูใหเกิดความรูความ
เขาใจในเหตุปจจัย ในเงื่อนไขใหรูเทาทันแลว คงยากที่แกปญหาของสังคมของชุมชน อยางที่เคยนําไปบรรยายในหลายๆ 
ที่วาในสังคมเรามีปญหา โดยไดกลาวใหมีคําพูดที่สัมผัส เพ่ือใหจํางาย แตไมไดหมายถึงเรียงความสําคัญกอนหลัง เชน  
ดานการปกครอง  

ในสวนของบทบาทดานนี้โดยมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเอง เปนการปกครองในเชิงของธรรมาภิ
บาล คือ ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก อาจารยปกครองศิษย ดังปรากฏตัวอยางที่เปนตนแบบใหเห็น
ชัดเจน คือ หนาที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติตอพระอุปชฌาย และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก 

                                         

 
๑๒พระครูสุนทรธรรมโสภณ .(ม.ป.ป.). บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน คนเม่ือ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕, จากhttp://www.src.ac.th/web๒/jurnal/issu

๖/role.htm. 



๒๗๙ 

 

ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกันและกัน ใหพระอุปชฌายสําคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร ให
สัทธิวิหาริกนับถือพระอุปชฌายฉันบิดา เมื่อเปนเชนนี้ ตางจะมีความเคารพเชื่อฟงกันและกัน ยอมถึงซึ่งความเจริญงอก
งามในธรรม ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและสัทธิวิหาริกใหเอ้ือเฟอประพฤติชอบตอกัน หนาที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระทําตอ
พระอุปชฌายเรียกวา อุปชฌายวัตร และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก เรียกวาสัทธิวิหาริกวัตรและ 
อาจาริยวัตร หนาที่ของศิษยที่จะพึงปฏิบัติตออาจารย อันเตวาสิกวัตรหนาที่ของอาจารยจะพึงปฏิบัติตอศิษย ทั้งสองฝาย
ตางก็เอ้ืออาทรตอกัน มีไมตรีจิตตอกัน๑๓ 

ประเด็นที่สําคัญของการปกครองของพระสงฆนั้น จะตองปกครองเพ่ือใหเกิดการศึกษาไดสะดวก ที่เรียกวา สัป
ปายะ การปกครองที่ดีท่ีเปนไปตามพระธรรมวินัยตองใหเกิด ธรรมสัปปายะ คือ ใหสะดวกแกการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม 
คือการปกครองตองใหเอ้ือตอการศึกษา ปกครองเพ่ือใหเกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษาเปนเครื่องมือสราง
สัมมาทิฏฐิใหเกิดขึ้นไดแลวก็จะทําใหการปกครองงายขึ้น สะดวกขึ้น บทบาทของพระสงฆในดานการปกครองนี้ นอกจาก
จะมีความสงบสุข มีความสันติสุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการปกครองไดเปนอยางดีดวย 

 

ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห 
ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันพระสงฆไดทําหนาที่ใหความอนุเคราะหในดานการศึกษา ทั้งสวนที่จัดการศึกษาเอง

โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศึกษาบริการไดทั่วถึง อันไดแก กลุมประชากรที่ดอย
โอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอาศัยพระสงฆใหการศึกษา 
ในขณะที่ศึกษาก็ไมตองใชงบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งท่ีอยูอาศัย อาหารและในการใชจาย 
แมจะมีสวนหนึ่งที่เรียนจบแลว ที่ทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลวทานเหลานั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปทํางานใหทาง
รัฐบาล โดยที่รัฐไมตองลงทุน หากมองอยางนี้แลวจะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือสงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตได
ชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมที่ดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆในการศึกษา
สงเคราะหนี้ อาจมองไดทั้งที่เปนระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แนนอน และอีกที่จัด
อยางไมเปนระบบ อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนการศึกษา การใหทุนในสรางอาคารเรียน ใหทุนซื้อสื่อการเรียน
การสอน อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ใหทุนการศึกษาแกเด็กผู
ขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ 

 

 

 

ดานการเผยแผ 
 บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลวบทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับมอบหมายจากองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาที่ของพุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอนใหเกิดความรูความเขาใจ 
แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลวตองสอนผูอื่นใหปฏิบัติตามดวย นี่จึงไดชื่อวาพระสงฆสาวก  

 

ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห  
บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลวนับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหง

ความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูในทีดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่ง
ความเปนพุทธ คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมาจากรากฐานของความ

                                         

๑๓(สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ๒๕๓๕, หนา ๔๓) 
 



๒๘๐ 

 

เปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไว 
เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย           

 

ดานสาธารณสงเคราะห 
 บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ 

ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ อนามัยตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพัก
ริมทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน ฯลฯ 

 หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในดานจิตใจ พระสงฆไดพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดให
เลิก จากที่เคยติดเหลาใหเลิกเหลา จากที่เคยติดการพนันใหเลิกจากการพนัน จากที่เคยลุมหลงในไสยศาสตร ที่เคยงมงาย
ใหรูใชสติปญญา จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ใหมีความเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให
ขยันหมั่นเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนใหขยันเก็บออม ประหยัดใชจายอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย หรูหรา 
หลงตามคานิยมที่ผิดๆ (คานิยมที่ไมนานิยม) สอนใหคนที่อยูสังคม แตสอนใหรูจัดเลือกคบคน โดยใหเลือกคบกับบัณฑิต 
ใหหลีกเวนจากคนพาล และสอนใหวางตนใหเหมาะสมกับภาวะแหงตน รูจักฐานะของตน 

 

ผูนํามีความหมายอยางไร๑๔ 
 ภาวะผูนํานั้น พูดดวยภาษาชาวบาน แปลงายๆ ก็คือ “ความเปนผูนํา” นั่นเอง 
 คนเรานั้นมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชน เปนสังคม แตที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึก

ลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง แตมักจะรวมกันแคเพียงภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจาย 

 ที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยางหลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตาง
ความนึกคิด ตางความตองการ ตางความรู ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน เมื่อมีความแตกตางและ
กระจัดกระจายอยางนี้ก็มีปญหาวา ทําอยางไรจะใหคนทั้งหลายประสานกัน ทําการทํางานตางๆ ไปดวยกันได และพากัน
ไปดวยดี ใหผานพนภัยอันตราย อุปสรรค ขอติดขัดทั้งหลาย ดําเนินไปจนบรรลุถึงประโยชนสุข หรือความสําเร็จที่เปน
จุดหมาย 

 ที่วานี้ก็หมายความวา เราตองการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาชวยประสานใหคนทั้งหลายรวมกันหรือรวมกัน ทั้ง
รวมกันอยูและรวมกันทํา เพ่ือจะใหอยูกันดวยดี และทําการดวยกันไดผลบรรลุจุดหมาย ประสบความสําเร็จ 

 เมื่อพูดอยางนี้ ก็มีคําตอบงายๆ วาเรา “ตองการผูนํา” นั้นเอง และเม่ือพูดตามสภาพของสังคมมนุษยอยางนี้ 
ก็จะไดความหมายของผูนําวา คือบุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม 
หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม 

 ที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตราย
อยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งขอเติมอีกหนอยวา “โดยถูกตองตามธรรม” 

 ขอหลังบางทีเราอาจจะมองขาม เราอาจจะนึกแตเพียงวาใหบรรลุจุดหมายที่เราตองการก็แลวกัน จุดหมาย
นั้นถาไมดีงามและไมเปนไปโดยถูกตองตามธรรม ก็จะไมใชประโยชนสุขที่แทจริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน แมวาจุดหมายนั้น
ตามปกติเรายอมตองการสิ่งที่เปนประโยชนสุข แตประโยชนสุขท่ีแทก็คือสิ่งที่เปนธรรม หมายความวา เปนความจริงความ
แท ความถูกตอง และไดมาโดยธรรม 

 เหมือนอยางวา ถาเปนผูนําคือหัวหนาโจร นําหมูโจรไปปลนสําเร็จไดสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนมา อยางนี้ก็ไม
ถูกตองตามธรรมเพราะไมเปนผลดีแกชีวิตแกสังคมและแกโลก หรือพาพวกไปทําสิ่งที่เปนอบายมุขไดสําเร็จ พวกที่ไป

                                         

๑๔ภาวะผูนํา โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 



๒๘๑ 

 

ดวยกันทั้งหมดอาจจะสนุกสนานบันเทิงใจ และคนอ่ืนก็เหมือนจะไมเดือดรอนอะไร แตไมเปนผลดีแกชีวิตของตัวเองเลย 
ก็ไมเปนภาวะผูนําที่กําลังพูดถึงนี้ เพราะฉะนั้น จะตองถูกตองตามธรรมดวย 

 โดยนัยนี้ ภาวะผูนํา ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําให
คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม ดังที่กลาวขางตนนั้น 

 เมื่อพูดถึงผูนําอยางนี้ จะเห็นวามีองคประกอบหลายอยางในความเปนผูนํา หมายความวา คุณสมบัติของผูนํา
มีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนําจะตองเกี่ยวของ คือ ผูนําจะตองมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นทุกอยางใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ 

 

 1. ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว 
 2. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม หรือเราอาจจะไมเรียกวา “ผูตาม” ในพุทธศาสนาก็ไมไดนิยม

ใชคําวา ผูตาม เราอาจจะใชคําวา “ผูรวมไปไดดวย” 

 3. จุดหมาย โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกันกับจุดหมายเชนจะตองมีความชัดเจน เขาใจถองแท และแนวแน
ในจุดหมายเปนตน 

 4. หลักการและวิธีการโยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับหลักการ และวิธีการที่จะทําใหสําเร็จผลบรรจุจุดหมาย 

 5. สิ่งที่จะทําโยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสิ่งที่จะทํา 
 6. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยูภายนอก วาทํา

อยางไรจะผานไปไดดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน ปญหา เปนตน 

 นี่คือ องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับผูนําที่จะตองพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติที่จะทําใหเปนผูพรอมที่
จะปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี 
 

ผูนําสื่อสารใหผูโดยสารรูเห็นทางสวางตาสวางใจไปดวยกัน 
 ที่กลาวมานี้ เปนการพูดอยูในขอบเขตของหลักธรรมที่เรียกวา พรหมวิหาร 4 ประการ โดยโยงเขากับ

คุณสมบัติที่เรียกวา “ปโย” หรือ “ครุ” ซึ่งอยูในหลักที่เรียกวา “กัลยาณมิตรธรรม” หรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 
ประการ เปนอันวาในหลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนี้ไดกลาวไปแลว 2 ประการ คือ ปโย และครุ นาเคารพแลว โดยได
ย้ําวาจะตองให 2 อยางนี้มาดุลกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ โดยเฉพาะจะตองพยายามเอาทั้งคนทั้งงาน ใหได
ทั้งสองประการมาประสานนั้น 

 นอกจากนี้ 2 ขอนี้แลงยังมีคุณสมบัติของกกัลยาณมิตรเหลืออยูอีก 5 ประการ คือ ตอจาก ปโย นารัก และ
ครุ เคารพแลว ยังมีภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทําใหผูที่รวมอยูรวมไป เชน คนทั้งหลายที่อยูใน
องคกรนั้น มีความภาคภูมิใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา วาเปนผูที่มีการศึกษาจริงไดพัฒนาตนแลว 
เปนผูมีสติปญญา มีความสามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยางขอนี้ก็เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งที่จะ
ชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวมมือดวย 

 ตอจาก ภาวนีโย ก็คือ วัตตา เปนผูรูจักพูด หมายความวา รูจักพูดใหไดผล รูวาในสถานการณไหน และกับ
ใคร ควรพูดอะไร อยางไร เปนตน พูดงายๆ วา เปนนักสื่อสารที่ดี  และเอาใจใสสื่อสารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ เพ่ือใหรู
เขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งที่ทํา เปนตน แตรูจักพูดนั้น บางที่ยิ่งกวาสื่อสารเกงอีก คนที่รูจักพูดนั้นจะพูดใหเขาเขาใจก็ ได 
พูดใหเขาเห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูดเขาใจ พูดใหเขาไดประโยชน  และพูดใหเขาชวยกันสรางสรรคประโยชน ตาง
จากจิตวิทยาทุนนิยม ที่เนนในแงการพูดใหตนเองไดผลประโยชน หรือพูดหาผลประโยชนใหแกตน 

 

พระพุทธเจาทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสารหรือสักสั่งสอนที่ดีไว 4 อยาง คือ 



๒๘๒ 

 

 1. พูดแจมแจง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับ
ตา (สันทัสสนา) 

 2. พูดจูงใจ คือ พุดใหเห็นคุณคาและความสําคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําปฏิบัติ 
(สมาปนา) 

 3. พูดเราใจ คือ ปลูกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมีกําลังใจหาญกลา กระตือรือรนที่ จะทําให
สําเร็จโดยไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก (สมุตเตชนา) 

 4. พูดใหราเริง คือ ทําใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตาไมตรี ความหวังดี และความรูสึกที่สดชื่นราเริง เบิกบาน
ผองใส แชมชื่นใจดวยความหวังในผลดีและทางที่สําเร็จ (สัมปหังสนา) 

 ตอไปก็ วจนักขโม คือรูจักฟงดวย ทานใชคําวา วจนักขโมแปลวา ทนหรือควรตอถอยคํา (ของคนอ่ืน) ไมใชวา
เอาแตพูดแกเราอยางเดียวโดยไมยอมรับฟงใคร ตองยอมรบฟง เพราะการรูจักรับฟงเปนสวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารให
ไดผล แมวาเขาพูดมาจะไมถูกใจอะไรก็ทนได ทั้งนี้ก็เพ่ือใหงานการและประโยชนที่จะทํานั้นสําเร็จ เชน ครูอาจารยถูกลูก
ศิษยซักไซไลเลียงไตถาม ถามจุกจิก ถามเรื่องที่ครูคิดวานาจะรูแลว ถาครูอาจารยไมมีความอดทนในการับฟง เดียวก็จะ
เบื้อ หรือรําคาญ ทานบอกวาตองมีคุณธรรม ขอนี้จึงจะแกไขได ตองทําใจใหสบาย อดทนรับฟงเขาเพ่ือใหเขาใจเขาและ
ชวยเขาไดดี 

 ตอจากนั้นตอง คมภีรัญจะ กะถึง กัตตา แปล รูจักแถลงเรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็
เอามาชี้แจงอธิบาย ชวยทําใหคนที่รวมงานมีความกระจางแจง เรื่องที่ลึกที่ยากก็ทําใหตื้นใหงายได และพาเขาเขาถึงเรื่อง
ทีย่ากและลึกลงไปๆ อยางไดผล 

 ตอไปขอสุดทาย คือ โน จัฎฐาเน นิดยชะเย แปลวา ชักนําในเรื่องที่ไมใชเรื่อง ที่ไมเปนประโยชน ไมใชสาระ 
ที่ไมเก่ียวกับจุดมุงหมาย 

 ธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ นี้เปนคุณสมบัติที่มาประกอบเสริมนั้น และมาประสานเขากับพรหมวิหาร 
4 ประการ ที่พูดไปกอนแลว 

 ที่กลาวมาท้ังหมดเปนหลักการในบทบาทของพระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆท่ีถูกตอง
ตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในดานหลัก๑๕ 

 ดานการปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิบาล ปกครองเพ่ือเกื้อหนุนใหเกิดการศึกษา  ดาน
การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ทั้งท่ีพระสงฆเองสอนพระเณรดวยกันเอง และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดา เพ่ือใหไดรับ
การศึกษาที่ถูกตอง พรอมทั้งวิชาความรู จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธีคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ การเรียนรูคู
ความสุข (Learning And Happines) 

 ดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานที่นําคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสูประชาชน 
เปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิตอยางพรหม อัน
เปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง พระสงฆตองเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินชีวิต สังคมสงฆตองเปนสังคมลําลอง สังคม
แบบอยางหรือสังคมตนแบบของสังคมชาวบานที่ดีใหได สังคมสงฆตองเปนระเบียบ ตองมีการจัดระเบียบสังคมสงฆใหดี 
ไมใชใหรัฐมนตรีมาจัดระเบียบวัด ใหกระทรวงมหาดไทยมาจัดระเบียบใหกับพระสงฆ  

เหตุเพราะพระสงฆเราไดเสียสถานะของความเปนผูนําไปแลวโดยสิ้นเชิง เพราะวัดเต็มไปดวยการพนัน หวยเถื่อน 
ยาบา วัดกลายเปนแหลงเสื่อมโทรม ทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ เมื่อสังคมสงฆยังชวยตัวเองไมไดแลวจะไปชวยพัฒนา
ชาวบานไดอยางไร เพราะแทนที่จะใชวัดใหเปนสถานที่บําบัดผูติดยาเสพติด แตวัดบางแหง กลายมาเปนสถานที่รวบรวม
ของผูติดยาและขายเสียเอง จึงเปนประเด็นนาเปนหวงใยเปนอยางยิ่ง พวกเราตองมาชวยกูสถานภาพในประเด็นนี้ใหไดใน
ยุคของพวกเรา 

                                         

๑๕สมร  ไชยชาติ /สรุปบทความภาวะผูนํา, Goto know.com 



๒๘๓ 

 

สังคมปจจุบันเปนชวงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเกาเขาสูสังคมใหม  เพ่ือกาวใหทันเทคโนโลยีสมัยใหมบทบาท
และความสัมพันธระหวางพระสงฆกับฆราวาสจึงเปนไปใน 2 ลักษณะ  คือ สังคมแบบเกา  และสังคมแบบใหมกลาวคือ๑๖ 

สังคมแบบเกา  พระสงฆมุงศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองใชวัดเปนฐานในการเผยแพรหลักธรรมคําสอน ยึดมั่นในธรรม
เนียมประเพณีปฏิบัติ 

สังคมแบบใหม  พระสงฆมุงศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  นําความรูสูกลุมเปาหมายดวยวิธีการ และชองทางตางๆ  
รวมถึงการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเผยแพรหลักธรรมคําสอน 

พระสงฆควรสรางภาวะผูนําทางปญญาของสังคมใน  3 ประการคือ 

1) ศีลธรรมจริยธรรม   2 )สังคมพหุวัฒนธรรม และ 3)เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระสงฆในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณของสังคม  ตองยึดมั่นใน ศีลธรรมจริยธรรม  โดยการปฏิบัติเปนแบบอยาง
และมีหนาที่ในการแนะนํา  สั่งสอน  อบรมแกฆราวาส 

พระสงฆตองสรางความสัมพันธอันดีกับฆราวาส  จึงจําเปนตองมีความเขาใจใน 

สังคมพหุวัฒนธรรม  คือ ความแตกตางของบุคคลในสังคม  อันไดแก เพศ   วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา 

วัฒนธรรม  ประเพณี  การศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ และชั้นทางสังคม  เพ่ือจะไดสรางการสื่อสารที่ตรงกัน
ระหวางพระสงฆกับฆราวาส 

แนวทางและวิธีการสงเสริม/พัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆควรดําเนินการใน 3 ลักษณะคือ 1)จัดการอบรมใน
กรณีที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน  2)การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ในกรณีที่ตองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  3)สงเสริม
การพัฒนาตนเองของพระสงฆ 

พัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของพระสงฆอันประกอบดวย  1)ความรูความสามารถในภารกิจที่กระทํา 2)
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเปนพระสงฆ  3)ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ 4)พัฒนาใหพระสงฆมีทักษะทาง
สังคม 

พระสงฆตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนที่เชื่อมโยงสังคมแบบเกาเขากับสังคม
แบบใหม  นําไปสูสังคมท่ียั่งยืน 

ผลที่เกิดที่คาดวาจะเกิดขึ้น  จากการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ 
พระสงฆที่ไดรับการพัฒนาภาวะผูนํา  จะมีความรูความสามารถในการชี้แนะ  และดลใจใหฆราวาสประพฤติ

ปฏิบัติไปสูเปาหมายที่ตองการของศาสนา คือ   การเปนคนดีของสังคม   เพ่ือรวมกันพัฒนาประเทศชาติใหมีความ
เจริญรุงเรืองสืบไป / 

 

 

บทสรุป 
ผลจากการศึกษาพบวา  ปจจุบันจํานวนพระสงฆในประเทศไทยสํารวจเมื่อปพ.ศ. ๒๕๕๗  มีอยูจํานวนทั้งสิ้น 

๒๙๐,๐๑๕ รูป แบงเปนมหานิกาย  ๒๕๖,๘๒๖ รูป  ธรรมยุต  ๓๓,๑๘๙ รูป ประชากรทั่วประเทศมีจํานวน 
๖๕,๗๒๙,๐๙๘ ประชาขน ๘๕ เปอรเซ็น นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเทียบสัดสวนแลวบุคคลากกรในการเปนผูนําทางจิตร
วิญญาณ  หรือเปนผูนําในองคกรสงฆจึงมีอยูนอยมาก  ซ้ําสวนมากเปนพระสังฆาธิการที่มีอายุกาลแตขาดองคความรู  
หรือการศึกษาในทางโลกที่จะสามารถเผยแผพุทธธรรมคําสอนใหเขาถึงจิตรใจชาวบานได  กอรปกับวัตถุทางเทคโนโลยี
หรือทางโลกไดแพรกระจายเขาสูวิถีการดํารงคชีวิตของประชาชนชาวบานไดงายขึ้น พุทธบริษัทสี่ยังแปลงเปนเดียรถีย
นอกรีดหลอกลวงตมตุนชาวบาน  ผูนําบางองคกรยังกีดกันไมสนับสนุนใหพระสงฆไทยมีการศึกษาวิชาชั้นสูง  ตามปณิธาน

                                         

๑๖มจร.หองเรียนสุราษฎรธานี  วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) 



๒๘๔ 

 

ของพระมหากษัตริยไทยใสรายวาพระสงฆไทยศึกษานอกรีด  เบียดบังงบประมาณการศึกษา งบประมาณในการพัฒนา

ประเทศของแผนดิน       
ภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา ผูนํากับภาวะผูนํามีความหมายตางกัน ผูนําหมายถึงคน สวนภาวะผูนํา

หมายถึงสภาพที่เปนนามธรรม เชน ความสามารถหรืออิทธิพลในการนํา เปนตน ผูนําแนวพุทธกําเนิดจากการที่มนุษย
ตองการบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีศีลธรรมและคุณธรรม มาปกครองดูแล จนเกิดคําวา มหาชนสมมติ   พระสงฆใน
ฐานะผูนําทางดานจิตรใจ  จิตรวิญญาณ  บางครั้งบางคราว  บางพ้ืนที่ ก็ติดมหาชนสมมติจนหลงลืม ศีลและธรรม ปลอย
ใหอวิชชา  กิเลส  ตัณหาโลกิยะเขาครอบงํา จนลืมทําหนาที่ของผูนําดานจิตรวิญญาณที่ดี ที่ถูกตอง  เพราะยังขาด
การศึกษา  อบรมพัฒนาจิตใจใหประเสริฐ ใหเปนผูนําที่ดีไมได  จึงตองเปนหนาที่ของเราทุกคนทุกทานที่จะชวยกันมุงมั่น 
ขวนขวาย  ศึกษา ทั้งวิทยาศาสตร  และหลักพุทธศาสตรใหเขาใจอยางถูกตองถองแท เพ่ือเปนภูมิคุมกันภัย  ไมวาจะเปน
โรคภัยทางรางกายก็ดี  โรคภัยทางดานจิตรใจก็ดี  เมื่อถึงคราวอับจนหรือคับขันจะไดรูเทาทัน อุปทวะภัยคุกคามทั้งหลาย
เหลานั้นได  ดังพุทธภาษิตทานกลาวสอนเตือนสติพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวา “อตฺตาหิ  อตฺตโน นาโถ แปลความวา  ตน
เทานั้นแล  เปนที่พ่ึงแหงตน” ฉนั้นจึงสมควรที่ทุกภาคสวนจะไดมีการชวยกันสงเสริมทํานุบํารุง  เรื่องการศึกษาทั้งของ
พระสงฆ – สามเณร หรือญาติโยมคฤหัสถใหเปนรูปธรรมมากขึ้นกวานี้  อยาเพียงแคยกขึ้นอางวาเปนวาระแหงชาติ
เทานั้น คนไทยจะไดไมชื่อวาดอยพัฒนาอีกตอไป  
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๒๘๕ 

 

เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา 

พระปลัดวัลลภ  โชติโย (อํ่าขา) 
คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทคัดยอ 

การเขียนบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ๑)เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา๒) เพ่ือชวย
อนุรักษสืบทอดประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาไวใหเปนมรดกของชาติ ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขประเพณีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา 

ผลจากการศึกษาพบวาสาเหตุหรืออุปสรรคสําคัญในการสืบทอดความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เทศกาลของชาวไทยสูรุน ลูก หลานมีสาเหตุหลายประการที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการสืบทอดความคิด ความเชื่อใน
ปจจุบัน  

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ความแตกตางของความสนใจสวนบุคคล พฤติกรรมสวนบุคคลการรับรู การถายทอดเปน
ตน ทําใหลูกหลานบางคนไมสนใจเรื่องราวเกี่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาล เพราะมองวาไมมีความสัมพันธกับ 
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน ไมมีประโยชน แตสนใจกิจกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปนไปตามยุคสมัยและวัยของตนเอง  

ปจจัยตอวิถีชีชิตประจําวัน การดําเนินวิถีชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากในอดีตที่เคยเปนสังคม
ครอบครัวใหญ ปจจุบันเปนครอบครัวเดี่ยวอยูแบบตัวใครตัวมัน จะอยูรวมกันไดก็โดยมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ  ไม
วาจะเปนประเพณีข้ึนบานใหม  บวชลูกหลาน  แตงงาน หรือแมแตงานเผาศพ ตองมีการแจกซองเรียนเชิญแขกทานผูนั้น 
ทานผูนี้มารวมงานเพ่ือเปนเกียรติแกคณะเจาภาพ ดังนี้เปนตน 

ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทงทั้งโดยรูปแบบ  และวัตถุประสงค ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจากที่เคยรดน้ํา ประ
พรหมน้ําหอมขอพรผูสูงอายุ เขาวัดถวายน้ําสงฆสรงน้ําพระ ขนทรายเขาวัด กลายเปนการประกวดการแตงกาย  การเตน
ยั่วเยาอารมณ ฯลฯ การลอยกระทง  ประทีปโคมไฟ เพ่ือเปนการบูชา/ขอขมาหรือขอโทษที่ไดลวงเกินแมพระธรณี ก็
กลายเปนธุรกิจประกวดประชันแขงขันกันไปเปนการเผาเทียน  เลนไฟประกวดแขงขัน มหกรรมไฟ แสง สีเสียง ฯลฯไมได
ใหความเคารพทั้งตอสถานที่ บุคคล วัฒนธรรมที่ดีงาม บรรพชนที่ไดปลูกฝงถายทอดสืบตอกันมาเปนการทําลาย
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามที่เปนมรดกสืบทอดกันมาหลายรอยป  เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมสามารถจะสรรหาสิ่งใด
มาทดแทนได  หากชนในชาติปจจุบันไมชวยกันอนุรักษสืบสานตไวไหคงอยูตราบนานเทานาน  
คําสําคัญ : 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. 

 

Keyword : Festivals, religious ceremonies 
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เทศกาลในโลกใบนี้มีมากมายทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับศาสนา บางเทศกาลก็ทน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกไมได หรือปรับตัวไมทัน ก็ตองตายไปแมจะมีเทศกาลที่ตายไปบางตามกาลเวลา 
ขณะเดียวกันก็มีเทศกาลใหมๆ เกิดขึ้นทดแทนอยางไมขาดสายเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเทศกาลเพ่ือการทองเที่ยว มักจะ
เกิดขึ้นใหมทุกๆ ป เทศกาลที่มีลักษณะเพ่ือการทองเที่ยวนั้นมักจะเปนเทศกาลเพ่ือการเฉลิมฉลอง หรือเพ่ือรื่นเริงบันเทิง
ใจ พรอมกันนั้นก็มักจะมีจุดเริ่มตนอยูที่เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจตามชวงฤดูกาล หรือตามโอกาส ขายความงดงาม ความตาง
หรือแปลก เปนตน ถึงกระนั้น ก็อาจจะยังมีอยูบาง ที่เปนเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อ แตตอมาก็ประยุกตเพ่ือการ
ทองเที่ยวไป ลดความเขมขลังลง ตัดความศักดิ์ออก และพิธีกรรมที่มีอยูในเทศกาลลักษณะนี้ก็เปนเพียงพิธีกรรมเพ่ือความ
ยิ่งใหญ เพ่ือความงดงาม เพ่ือความสวยงาม ไมมีเพ่ือความเขมขลัง หรือเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ และมีระเบียบแบบแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติไมคงท่ี ขึ้นอยูกับยุคสมัยความเหมาะสมเปนสําคัญสวนเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามีจุดเริ่มตนจาก
ความเชื่อหรือศรัทธาตอศาสนานั้นๆเปนสําคัญ เทศกาลและพิธีกรรมจึงเปนการแสดงออกตอความเชื่อนั้นๆ เมื่อความเชื่อ
นั้นๆ ถูกรักษาเอาไวโดยการปฏิบัติสืบตอกันมา พรอมทั้งจัดใหมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นๆ ขึ้น ในชวงเวลา
ใดเวลาหนึ่งอยางเปนเอกลักษณเฉพาะแลว ก็กลายเปนเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ขึ้นมา ความเชื่อมีมากมาย พิธีกรรมก็มี
มากมายตามไปดวย ถึงอยางไรก็ตาม ประเด็นที่เราจะศึกษากันก็เฉพาะเทศกาลพิธีกรรมที่สําคัญของ ๕ ศาสนา ที่รัฐบาล
ใหการอุปถัมภเทานั้น ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข 
คําวา “พิธีกรรม” ประกอบกันขึ้นจาก ๒ คํา คือ “พิธีกับ กรรม” คําวา “พิธี”เปนคํานาม หมายถึง งานที่จัดขึ้น ตามลัทธิ
ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียมความขลังหรือความเปนสิริมงคล เชน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคล
สมรส พิธีประสาทปริญญาแบบอยางธรรมเนียม เชน พิธี ทําใหถูกพิธีการกําหนด เชน ก็ อยูจนสิ้นชนมายุสวนคําวา 
“กรรม” เปนคํานามเชนกัน หมายถึง การงาน การกระทําเมื่อนํา ๒คํามารวมกัน เปนคําวา “พิธีกรรม” มีความหมายวา 
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การบูชา แบบอยาง หรือ แบบแผนหนวยงานที่ปฏิบัติในทางศาสนา หรือหมายถึง การงานที่เกี่ยวของกับพิธีและแบบ
หนังสือทางการทูต กรรมวิธีทางการทูต เมื่อกลาวโดยสรุปตามความหมายของภาษาไทย คําวา “พิธีกรรม” นั้นจึง
หมายถึง “แนวทาง หรือ วิธีทํางานพิธีตางๆ ตามท่ีไดกําหนดไวใหถูกตอง” 
 
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนา๑ 

คําวา “เทศกาล” มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีสันสกฤต คือ เทศะ กับ กาละเทศะ เปนภาษาสันสกฤต แปลวา 
ประเทศ หรือ สถานที่ หรือ ทองถิ่น หรือ การแสดงออก สวน กาละเปนภาษาบาลี แปลวา ชวงเวลาที่กําหนด หรือ คราว 
หรือ สมัย เมื่อนํา ๒ คํามารวมกันเปน เทศกาล มีความหมายวา “เปนชวงเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทองถิ่นใด
ทองถิ่นหนึ่งกําหนดใหมีกิจกรรมประเพณีบุญหรืองานรื่นเริงอยางหนึ่งอยางใดในประเทศนั้นๆ หรือในถิ่นนั้นๆ”เทศกาล 
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Festival วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(Wikipedia, the free encyclopedia)๒ไดใหความหมายไววา 
เทศกาล หรือ งานเฉลิมฉลอง เปนชวงเวลาหนึ่งที่จัดใหมีงานรื่นเริง ซึ่ งตามปกติจะถูกจัดขึ้นโดยชุมชนทองถิ่นเปนสําคัญ 
เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองเอกลักษณเฉพาะของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา และมักจะจัดใหเปนวันหยุด 
ของทองถิ่นหรือของชาติดวย ความหมายตามพจนานุกรม Longman, Dictionary of ContemporaryEnglish (2001, 
p. 513)๓ไดใหความหมายไววา เทศกาลหมายถึง ๑) คราวที่มีการจัดใหมีการแสดงการละเลน หรือ ดนตรี เปนตน ๒) 
โอกาสพิเศษที่มีผูคนเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอยาง เชน งานทางศาสนา และมักจะเปนวันหยุดราชการ (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, หนา ๒-๓)๔ไดใหความหมายไววา เทศกาลหมายถึง เวลา ชวงเวลา ระยะเวลาในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการ
กําหนดหมายกันเพ่ือทํากิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน บางครั้งพบวามีการนําเอาคําวาเทศกาล และประเพณีมาใชใน
ความหมายเดียวกัน ทั้ง ๒ คํา มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยางใกลชิด แตเมื่อพิจารณาใหละเอียดลงไปก็พบวาเทศกาล 
มักจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเปนตัวกําหนด เชน เทศกาลลอยกระทง ไมสามารถท่ีจะลอยกระทงในเดือนอ่ืนๆ ได นอกจากวัน
เพ็ญ เดือน ๑๒ เทานั้น ขณะที่ ประเพณี ไมตกอยูภายใตเงื่อนไขเรื่องเวลา เชน ประเพณีงานศพ ประเพณีแตงงาน 
ประเพณีขึ้นบานใหม เปนตนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หนา ๕๔๐)๕ ไดใหความหมายไว
วา “เทศกาล” หมายถึง คราว หรือ สมัยที่กําหนดใหเปนประเพณี เพ่ือทําบุญและงานรื่นเริงในทองถิ่น คราวสมัยที่
กําหนดไวเปนประเพณีเพ่ือทําบุญและการรื่นเริงในทองถิ่นที่วานั้น เชนตรุษสงกรานต เขาพรรษา วันสารท และเทศกาล
นั้น เทศกาลมักเกี่ยวของกับประเพณี ความเชื่อ หรือศาสนาของชุมชน ตัวอยางเชน สงกรานต ลอยกระทง สารทไทย 
สารทจีน ตรุษจีน กินเจ อีสเตอร ฮัลโลวีน คริสตมาส เปนตน 
ประเพณี 

 สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๑, หนา ๑๐๖) ๖ไดกลาวถึงประเพณีวา ประเพณีนั้นมีในทุกชาติทุกภาษาแตจะมีลักษณะแตกตาง
กันออก ขึ้นอยูกับสภาพของแตละทองถิ่นหรือของสังคมนั้นๆ เชน ประเพณีไทยกับจีนตางกันในหลาย ๆ ดาน ตั้งแตเรื่อง

                                         

 ๑ประเพณี – พิธีกรรมในสังคมไทย – หนาบานจอมยุทธ   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, 
หนา ๒-๓) 
 ๕พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หนา ๕๔๐) 
 ๖สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๑, หนา ๑๐๖) 



๒๘๘ 

 

กิริยามารยาท การเลือกคู การหมั้นหมาย การแตงงาน เปนตน สังคมไทยนั้นจะมีอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเขามา
เกี่ยวของ เชน ประเพณีการบวช เขาพรรษา ออกพรรษา 
สงกรานต ลอยกระทง เทศนมหาชาติ เปนตนประเพณี เปนเรื่องของพิธีปฏิบัติสืบๆ มามีการเปลี่ยนแปลงแกไข คงไวบาง 
ประเพณีไทยแสดงถึงความสัญลักษณของชาติ (แปลก สนธิรักษ , ๒๕๒๓, หนา ๑๙๓) ๗ประเพณีจึงเปนสิ่งที่คนในสังคม
สวนรวมสรางขึ้นใหเปนมรดกที่ผูเปนทายาทจะตองรับไวและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งๆ ขึ้นไปรวมทั้งการเผยแพร แกคนใน
สังคมอ่ืนอีกดวย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หนา ๕๖๙)๘ไดใหความหมายของประเพณีไววา คําวา 
ประเพณีหมายถึง ขนบธรรมเนียม แบบแผนรวมความวา ประเพณีหมายถึง ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นวาดีกวา
ถูกตองกวาหรือ เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม และมีการปฏิบัติสืบตอ ๆ กันมา เชน การเกิด การตาย การหมั้น
หมายสมรส บวช ปลูกบานใหม ขึ้นบานใหม เปนตน 
ประเพณีนั้นหากจัดเปนประเภทแลวสามารถที่จะจําแนกได ๔ ประเภท ไดแก 

๑) ประเพณีปรัมปรา (tradition) หมายถึง ประเพณีที่เกากอน สืบ ๆ กันมา มีมานาน จนเปนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตที่ผูคนปฏิบัติตามๆ กันไป ถึงไมปฏิบัติก็ไมเกิดความเสียหาย แตมักจะปฏิบัติเพราะถือกันวาเปนสิ่งที่มีคาสูงสง 
ซึ่งไมอาจที่จะยกเลิกหรือฝาฝนได ยกเวนแตวาการปฏิบัตินั้นภายหลังกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกผูปฏิบัติและสังคม
สวนรวม หรือขัดตอสิทธิมนุษยชน หรือขัดตอสมัยนิยม สุดทายก็จะสูญสิ้นไปเอง เปนตนวา การบูชา บวงสรวงเซนสังเวย
ผีสางเทวาดา บางแหงก็ชักจะไมมีแลว หรือประเพณีปรัมปราที่มีลักษณะเปนขอหาม เชน หามเผาผีวันศุกร (หามเอาผี
ออกปาวันศุกร) หามโกนจุกวันอังคาร หามแตงงานวันพฤหัสบดี เปนตน 

๒) จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม (mores) หมายถึง ประเพณีที่มีศีลธรรมเขามารวมดวยเปนขอกําหนดทาง
ศีลธรรม ดี ชั่ว เปนเรื่องของความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนกฎที่มีความสําคัญตอสวัสดิภาพของ
สังคม เพ่ือความสงบสุข ความเจริญ และเพ่ือความอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนเรื่องความผิดความถูก ความนิยมที่ยึดถือ
และถายทอดสืบตอกันมา เชน การเลนชู ถือวาประพฤติชั่วไมเหมาะสมผิดศีลธรรม เปนตน ในบางกรณีไดมีการนําเอา
จารีตประเพณีมาบัญญัติไวในกฎหมาย เปนตนวา เรื่องมรดก หรือความสัมพันธทางครอบครัว 

๓) ขนบประเพณี(institution) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ที่สังคมตั้งขึ้น มีการกําหนดวิธีปฏิบัติตามคติความเชื่อ
ของสังคม กําหนดไวใหปฏิบัติรวมกันทั้งทางตรง และทางออม ทางตรงไดแก ประเพณีที่มีการกําหนดเปนระเบียบแบบ
แผนในการปฏิบัติอยางชัดแจงวาบุคคลตองปฏิบัติอยางไร เชน การไหวครูการศึกษาเลาเรียน ศาสนา เปนตน ทางออม 
ไดแก ประเพณีที่รูกันโดยทั่วไป โดยไมไดวางระเบียบไวแนนอน แตปฏิบัติได เพราะมีการบอกเลาสืบตอกันมา หรือจาก
การที่ผูใหญหรือบุคคลอื่นปฏิบัติ เชน แหนางแมว การจุดบองไฟของภาคอีสาน เปนตน 

๔) ธรรมเนียมประเพณี(convention) หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา ๆ ไมมีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมีความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนประเพณีท่ีประพฤติปฏิบัติตามความนิยมของ
คนในสังคม โดยการยอมรับตามๆกันมา เพ่ือใหเขาอยูรวมกับสังคมได เชนการแสดงกริยามารยาท บุคลิกภาพ การแตง
กาย การทักทายปราศรัย ธรรมเนียมประเพณีถึงแมไมปฏิบัติตามก็ไมมีความผิดหรือมีโทษ เปนแตเพียงคนสวนใหญปฏิบัติ
กัน และเราก็ปฏิบัติตาม แตอาจจะไมเหมือนกับอีกหลายสังคมเปนเพียงธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติกัน เชน คน
ไทยใชชอนกับชอนสอมในการรับประทานอาหาร แตฝรั่งใชมีดกับสอมในการรับประทานอาหาร เปนตน 
พุทธศาสนา มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนอยางมากตั้งแตเกิดถึงตายทีเดียว เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ที่คูกับชาติไทยมาแตยาวนานจึงทําใหเกิดประเพณีหลาย ๆ ประการในสังคมที่มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาเกี่ยวของดวย 
บอเกิดของพิธีกรรม 

                                         

 ๗(แปลก สนธิรักษ, ๒๕๒๓, หนา ๑๙๓) 
 ๘พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หนา ๕๖๙) 



๒๘๙ 

 

ความเห็นหรือจิตนาการน าไปสูความเชื่อ ความเชื่อนําไปสูการปฏิบัติตามความเชื่อนั้นการปฏิบัติตามความเชื่อ
อยางมีขั้นตอนหรือแบบแผน กลายไปเปน “พิธีกรรม” พิธีกรรมดังกลาวนั้นจัดใหมีขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดเปนประจํา
เนื่องๆ กลายเปนเทศกาล ความเชื่อของมนุษยไดถูกพัฒนาการมาจากการบอกกลาวตอๆ กันมา จนกลายเปนนิยาย
ปรัมปรา (Myth) แลวยึดถือวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตกลายเปนลัทธิ เมื่อลัทธิความเชื่อเหลานั้นไดพัฒนาเติบโต
เปนองคกรใหญขึ้นมีองคประกอบมากมายกลายมาเปนศาสนา การประกอบพิธีกรรมก็กลายมาเปนพิธีกรรมทางศาสนา
(คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หนา ๕- ๑๑)๙ ปจจุบันศาสนาไดแบงออกเปน ๒ ประเภท
ใหญๆ คือ 

๑) ศาสนาเทวนิยม (theism) เปนศาสนาที่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจา (God)ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนายูดาย 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาสิกข ศาสนาบาไฮ ศาสนาไซโรอัสเตอร และ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

๒) ศาสนาอเทวนิยม (atheism) ศาสนาประเภทนี้ ไมเชื่อในการมีอยูจริงของพระเจา โดยเชื่อวาโลกและสรรพสิ่ง
เกิดข้ึนเองตามกฎของธรรมชาติ เชื่อวามนุษยเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทุกสิ่งเปนไปตามเหตุปจจัย ไดแก ศาสนา
พุทธ และ ศาสนาเชนอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนศาสนาที่เชื่อในพระเจาและไมเชื่อในพระเจาก็ตามองคประกอบหนึ่งที่
ศาสนาทุกประเภทตองมีคือ พิธีกรรม อีมีล เดอรไคม (Emaile Durkheim) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส (สนิท สมัครการ, 
๒๕๓๙, หนา ๔)๑๐ ไดกลาวไววา พิธีกรรม เปนองคประกอบที่สําคัญและมีคายิ่งของศาสนา เพราะพิธีกรรมทําใหมนุษยได
แสดงออกถึงความเปนอัตลักษณของศาสนานั้นๆ ไดอยางชัดเจน และพิธีกรรมทางศาสนานั้นยังสามารถที่จะทําใหเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของพิธีกรรมที่เครงครัดและสรางความนาเชื่อถือไดเปนอยางดี 

 
บอเกิดของพิธีกรรมตะวันออก 

พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก อันมีแหลงกําเนิดมาจากอารยธรรมที่เจริญโดยเฉพาะแหลงอารยธรรมที่
เกิดบริเวณลุมแมน้ําสินธุ ไดแก ประเทศอินเดียปจจุบัน ซึ่งถือไดวาเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญทางตะวันออก เปน
แหลงกําเนิดศาสนาและปรัชญา พรอมทั้งพิธีกรรมมากมายโดยเฉพาะพิธีกรรมอันเกิดจากความเชื่อทางลัทธิ และศาสนา 
โดยเฉพาะศาสนาพราหมณไดถือกําเนิดขึ้นในชมพูทวีป เมื่อกวา ๓,๐๐๐ ปมาแลว มีความเคารพศรัทธาในองคพระผูเปน
เจาทั้งหลายที่มีอํานาจอยูเหนือสรรสิ่ง โดยเฉพาะพระพรหม – ผูสราง พระวิษณุ- ผูรักษา และพระศิวะ- ผูทําลายซึ่งเรียก
รวมกันวา ตรีมูรติ ซึ่งศาสนาพราหมณ เปนศาสนาที่ไดเกิดมีมาชานานแลว ในประเทศอินเดียเปนศาสนาของชนเผา
อารยัน หรือ อินโดยูโรเปยน (Indo-European) บรรพบุรุษของพวกอินโด-อารยัน ตั้งรกรากอยูเหนือเอเชียตะวันออก
ตอนกลางของทวีปเอเชีย (Central Asia) โดยไมมีที่อยูเปนหลักแหลง กลุมอารยันตองเรรอนทํามาหาอาหารเหมือนกับ
ชนเผาอ่ืนๆ ในจุดนี้เองที่ทําใหเกิดการแยกยายถิ่นฐาน เกิดมีประเพณี และภาษาที่แตกตางกันออกไป กลุมอารยันดังกลาว 
มี ๓ กลุมที่พากันอพยพไปยังสวนตางๆ กลุมที่สําคัญที่จะกลาวถึง คือ กลุมที่อพยพมาสูลุมแมน้ําสินธุแลวไดไปพบกับชน
พ้ืนเมืองที่เรียกวา ดราวิเดียน (Dravidin) หรือ มิลักขะ (คนปา) บางครั้งก็เรียกวา ทัสยุ (ทาส) ซึ่งหมายถึง ทาส ของ
อารยันนั่นเองกอนที่จะถูกชนชาติอารยันเขามารุกรานนั้น พวกทัสยุ หรือ ทาส นี้ ที่อยูในแถบลุมแมน้ําสินธุมีความเชื่ อ มี
วัฒนธรรม และมีศาสนาของตนอยูกอนแลว ซึ่งการเริ่มตนศาสนาของพวกอารยันก็ไดนําเอาศาสนาของพวกทัศยุมา
ผสมผสานดวยเปนอันมาก ศาสนาของชาวอารยันนั้น เกิดขึ้นไดดวยมีมูลเหตุอยางหนึ่งคือ ความไมรูจักภูมิศาสตร 
หมายถึงวา ชาวอารยัน ดั้งเดิมนั้นมิไดมีความรูในมูลเหตุแหงธรรมชาติ จึงไดยกยองธรรมชาติประเภทตางๆ ขึ้นเปนเทวะ 
(เทพเจา) และแบงออกเปนหมวดสูงต่ําเพ่ือสะดวกแกการนับถือและการทําบัตพลี หรือ จัดพิธีกรรมถวาย หมวดสูงต่ําแหง
เทวะท่ีวานี้ไดจัดใหมีท้ังสิ้น ๓ หมวด คือ 

หมวดที่ ๑ เทวะบนสวรรค เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร 

                                         

 ๙(คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หนา ๕- ๑๑) 
 ๑๐สนิท สมัครการ, ๒๕๓๙, หนา ๔) 



๒๙๐ 

 

หมวดที่ ๒ เทวะบนพ้ืนอากาศ เชน วายุ วรุณ (ฝน) 
หมวดที่ ๓ เทวะบนพ้ืนโลก เชน อัคคี (ไฟ) ธรณี (แผนดิน) 

ตอมา ศาสนาฮินดู ไดมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากศาสนาพราหมณเมื่อ ๗๐๐-๑,๐๐๐ B.C. เกิดมีคัมภีร เรียกวา ไตรเภท 
และวรรณคดีทางศาสนาขึ้นมามากมาย ปรัชญาตางๆ ก็แตกแขนงออกไปมากมายเชนเดียวกัน ความเชื่อดังกลาวนั้น
กอใหเกิดพิธีกรรม จึงไดมีการเขียนคัมภีรเกี่ยวกับพิธีกรรมขึ้น เรียกวา อาถรรพเวท เปนพระเวทยที่ ๔ ซึ่งเขียนขึ้นมาใน
ภายหลัง ประกอบดวยบทสวดเกี่ยวกับไสยศาสตร เปนพระเวทยชนิดพิเศษเรียกวา “ฉันท” อันมิไดถูกจัดอยูในไตรเวท
เพราะไมมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบพิธีบูชายัญแตอยางใดความเชื่อใน ๒ศาสนานี้ก็ไดประยุกตประสมประสาน
ระหวางหลักคําสอนกับพิธีกรรมของทั้ง ๒ ศาสนา เขาดวยกันในหลายเรื่อง พระพุทธศาสนาที่วานี้คือพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน พิธีกรรมในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน สามารถจําแนกออกได ดังนี้ 

๑) พิธีอภิเษก คือ พิธีรับเขาหมูหรือรับเปนศิษยของพุทธตันตระ เปนการครอบวิชาใหเพราะในคติลัทธินี้ แมพระ
โพธิสัตวตองผานการอภิเษกจากบรรดาพระพุทธเจากอนจึงจะบรรลุภูมิได 

๒) พิธีมันตระ หรือ ธารณีคือ การสังวัธยายมนตรหรือการบริกรรมคาถา ตองออเสียงใหถูกตอง อักขรวิธีอยาใหอักข
รวิบัติ ซึ่งการเชื่อถือเวทมนตรคาถาอาคมขลังของไทย ก็คงมาจากพุทธตันตระนี้เอง แตเรียกรวมวาพิธีกรรมทางไสย
ศาสตร พุทธตันตระนั้นดึงเอาวิธีการของไสยศาสตร 
ทางศาสนาพราหมณมา แตเปลี่ยนเทพเปนพระพุทธเจา และพระโพธิสัตวแบบมหายาน 

๓) พิธีมุทรา คือ แสดงทาตางๆ ดวยนิ้วมือ หรือแสดงอาการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนเครื่องหมายประจําองค
พระพุทธเจา และพระโพธิสัตวทั้งหลาย เชน สมาธิมุทรา ธรรมจัทรมุทรา วิตรรกมุทรา วัชระมุทธา เปนตน ที่เรียกวา ปาง 
เชน ปางสมาธิ ปางแสดงธรรมจักร ปาง 
ประทานอภัย เปนตน โดยพวกตันตระถือวาผูใดท ารูปกายของตน ใหมีอาการดุอาการ หรือมุทราของพระพุทธเจา หรือ
พระโพธิสัตว หรือเทพองคใดก็เทากบเชิญทานดังกลาวนั้นใหมาอยูกับตน ทามุทรานี้เดิมเปนของฮินดูตันตระตอมาพุทธ
ตันตระฝายซายนํามาใช 

๔) พิธีสมาธิคือกําหนดจิตใหจดจออยูกับพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวหรือเทพองคใดองคหนึ่งจนปรากฏวาเรา
กลายเปนพระหรือเทพนั้นๆ นี้คือจุดหมายสูงสุดของพุทธตันตระ 

 
ลักษณะสําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 

 สุริยา รัตนกุล (๒๕๕๕, หนา ๔- ๕)๑๑ ไดกลาวถึงองคประกอบของพิธีกรรมในศาสนาที่ขาดไมไดวา มีอยู ๒ อยาง 
คือ 

๑) ความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) และ 
๒) ความสูงสง (Holy) 

อธิบายวา ความคิดเรื่องการท าพิธีกรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีความคิดวาศักดิ์สิทธิ์และสูงสงอยูรอบตัวเขา ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่
เขาจับตองไมได แตรูสึกได รูปแบบ (Form) ของสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสงแตกตางกันไปแลวแตปริบทางวัฒนธรรม 
(Cultural context) และภูมิปญญาที่อารยธรรมนั้นๆตั้งอยูแตสิ่งที่เหมือนกันที่ตองมีแนนอนคือแนวความคิดเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) และสูงสง (Holy) ถาพิธีกรรมใดมิไดทําเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์และสูงสงก็ไมใชพิธีกรรมทางศาสนาการที่
จะกําหนดวาศักดิ์สิทธิ์จะตองทําอยางไรนั้น ก็แลวแตภูมิปญญาที่ผูอยูในศาสนาตางๆ มีอยูศาสนาปฐมฐานหรือศาสนา
ปฐมบรรพ (Primitive religions) ก็เปนอยางหนึ่ง ศาสนานับถือพระเจาหลายองค (Polytheism) ก็เปนอีกหลายอยาง 
แลวแตวานับถือพระเจาองคไหน ศาสนาใหญในโลกที่มีศาสนิกมาก เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ฯลฯ ก็
เปนอีกแบบหนึ่ง แตสารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหลายในโลกแลว ไมมีพบเลยที่มีการทําพิธีเพ่ือความไม

                                         

 ๑๑สุริยา รัตนกุล (๒๕๕๕, หนา ๔- ๕)๑๑ 



๒๙๑ 

 

ศักดิ์สิทธิ์หรือทําพิธีไปอยางนั้นๆ เอง ศาสนาตางๆ ในโลกมีการทําพิธีเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น สวนการทําพิธีกรรมจะ
เปนองคประกอบหลักของศาสนาหรือไม ก็แลวแตภูมิปญญาของผูสอนศาสนาและผูนับถือศาสนานั้นๆ เทาที่สังเกตเห็น
นั้นสวนมาก ศาสนาที่มีคําสอนทางศีลธรรมและจริยธรรมลุมลึก มักจะไม เนนเรื่องพิธีกรรม สวนศาสนาที่มีคําสอนทาง
จริยธรรมและศีลธรรมนอย ก็มักใหความสนใจกับการประกอบพิธีกรรมเปนอยางมาก เพราะถาไมประกอบพิธีกรรมแลวก็
ไมสามารถจะแยกเรื่องโลกของโลกียชน (the profane) กับโลกของศาสนา (the sacred) ไดดวยอะไรสวนเรื่องความ
สูงสง (Holy) นั้นเปนของคูกับความศักดิ์สิทธิ์ แตไมใชเปนคูแบบแนบแนนแยกกันไมได ในพิธีกรรมของศาสนาปฐมฐาน
บางสวนที่เรียกวาไสยดา (black magic) นั้น ผูประกอบพิธีและผูเขารวมพิธีตองการใหมีความศักดิ์สิทธิ์ แตเราไมอาจจะ
เรียกวาพิธีกรรมของเขาวาเปนพิธีที่สูงสง (Holy) ได เพราะเขาทําพิธีที่ต่ําชา เชน การปลอยมีดโตเขาทองคน หรือการทํา
เสนหยาแฝด หรือพิธีกรรมที่ต่ําชาพิสดารเกินกวาจินตนาการของคนปรกติจะคิดไปได เชน การตระเวนเอาศพแหงของ
ทารก (กุมารทอง) บรรจุไปในกระเปาของเขาเองไปตามที่ตางๆ ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะศั กดิ์สิทธิ์หรือไม ไมใชเรื่องจะมา
อภิปรายกัน ณ ตรงนี้ แตที่จะใหเรียกวาเปนพิธีกรรมที่สูงสง (Holy) นั้นคงจะไมมีผูใดที่มีจิตใจปกติธรรมดาจะยอมเรียก
ให หรือเห็นวาสูงสงคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หนา ๑๒-๑๓)๑๒ ไดกลาวไววา 
พิธีกรรม มีองคประกอบหลายประการที่สามารถอธิบายได ดังนี้ 

๑) ความเชื่อ (believe) หรือ ความศรัทธา (faith) พิธีกรรมจักเกิดขึ้นไดตองอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาตอลัทธิ
ศาสนานั้นๆ เชนเชื่อวามีพระเจา เชื่อวาไดกระทําเปตพลีแลว ญาติที่ลวงลับไปแลวจักไดรับกุศลที่ไดอุ ทิศไป หรือแมแต
เชื่อวาถาปวยมีโรคโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นอยูเสมอ ใหนิมนตพระสงฆมาพิธีสืบชะตาก็จักหาย เปนตน 

๒) ผูประกอบพิธีกรรม มักจะหมายถึง เจาพิธี หรือ ผูที่สามารถที่จะสื่อสารโลกมนุษยนี้ไปยังสภาวะที่ลี้ลับ หรือ
อํานาจลึกลับ ที่คนธรรมดาไมสามารถที่จะสื่อไปได จึงตองอาศัยผูประกอบพิธีกรรมเปนผูสื่อความตองการไปสูอํานาจ
ลึกลับนั้น เชน พระเจา เทพเจา เทวดา ผี เปนตน 

๓) ภาษา การสื่อสารระหวางมนุษยกับอํานาจลึกลับหรือพระเจา เทพเจา ผูประกอบพิธีมักจะใชภาษาที่ผิดไป
จากภาษามนุษยสามัญกลุมนั้นๆ ใชหรือบางครั้งก็จะใชสัญลักษณและการทํานายเปนการสื่อสารจากอํานาจลึกลับนั้นมาสู
มนุษย 

๔) สรางขวัญและกําลังใจพิธีกรรมนั้นๆ จะตองมีผลตอจิตใจ กลาวคือ ผูที่ไดกระทํากิจกรรมตามพิธีกรรมทาง
ศาสนาแลว จะรูสึกมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดกําลังใจที่จะตอสูปญหาอุปสรรคตางๆ ที่ตนเองประสบอยูได 

๕) สัญลักษณการจัดพิธีกรรมแบบตางๆ จะตองมีอุปกรณ เชน ดอกไม ธูปเทียนเครื่องเซนตางๆ ตลอดจนการ
แสดงกิริยาทาทาง เชน ทารายรําการประนมมือ การไหว เปนตน 

๖) สื่อการใชสื่อตางๆ เชน สื่อทางเสียง มีการขับรอง บรรเลงดนตรี เพ่ือใหเกิดความสงบและเอิบอ่ิมใจ เพ่ือให
พิธีกรรมนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 
 

ประเภทของพิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีกรรมตาง ๆ สามารถแยกประเภทออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท(กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๐)๑๓คือ 

๑) พิธีที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน ไดแก พิธีแตงงาน พิธีขอขมา พิธีบายศรี พิธีศพ พิธีเลี้ยงผี ฯลฯ 
๒) พิธีเกี่ยวกับศาสนา ไดแก การทําบุญบาน พิธีสิบสองเดือน ฯลฯ  นอกจากพิธีกรรมที่จัดเปนประเภทใหญ ๆ 

เหลานี้แลว ยังสามารถแบงเปนประเภทยอยๆ อีก ๑๐ ประเภท คือ 

                                         

 ๑๒คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หนา ๑๒-๑๓) 
 ๑๓(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๐) 



๒๙๒ 

 

  ๑) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําวัน อาทิ สวดมนต บําเพ็ญภาวนา สรรเสริญ กราบไหวครูอาจารย หรือเทพยดา 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักหรือโบสถ ฯลฯ 

๒) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเปนครั้งคราว เปนการกระทําในกรณีที่สถานการณยังไมอํานวย หรือพิธีกรรมที่กระทําเปน
ปฐมฤกษ เชน พิธีการวางศิลาฤกษ พิธีการบวงสรวงพระภูมิเจาที่ พิธีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตชั่วคราวแลวเชิญกลับ 
ฯลฯ 
  ๓) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการชําระลางบาป เปนพิธีกรรมที่มีเกิดขึ้นในประเทศจีนและอินเดีย วันกระทําพิธีจะเปน
วันกอนวันเพ็ญและเดือนแรมในแตละเดือน และในชวงกอนกระทําพิธีกรรมที่สําคัญ 
  ๔) พิธีกรรมทีเ่กี่ยวกับการเลี้ยง ราชบัณฑิต พราหมณ หรือนักปราชญ ในวาระสําคัญของผูประสงคเปนเจาภาพ 
  ๕) พิธีกรรมที่เก่ียวกับผูที่ลวงลับไปแลว 
  ๖) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเบิกปฐมฤกษดวยการกระทําในฤกษงามยามดีสําหรับสถานที่การทํางาน หรือของนั้น
อันเปนการแสดงถึงการเริ่มตน 
  ๗) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีเปนพิธีที่หนวยงานราชการ หรือประชาชนสวนใหญเปนผูกําหนดวัน โดยประชุม
กัน เชน วันพืชมงคล ประเพณีทําขวัญขาว ฯลฯ 
  ๘) พิธีกรรมเฉพาะบุคคล จะเปนการกระทําในโอกาสอันพึงเกิดความปติ เชนการตั้งศาลพระภูมิเจาที่ โกนจุก 
แตงงาน ฯลฯ โดยมากมักถือเอาวันฤกษดีซึ่งถูกโฉลกกับผูเปนเจาของงานพิธีนั้น ๆ เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจ 
  ๙) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการออนวอนพระเจา เพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคลและสมหวัง เชน พิธีการบนบานศาล
กลาว พิธีกรรมบูชาเพ่ือขอบุตร ฯลฯ 
  ๑๐) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการพลีสุกรรม หรือการบูชาครูหรืองานพิธีประจําปจะกระทํากันเพียงปละหนึ่งครั้ง เชน 
พิธีตรียัมพวาย พิธีพลีสุกรรมของพรหมสถาน ฯลฯ โดยพิธีตรียัมพวายเปนวันที่มหาเทพเสด็จสูโลกมนุษยและวันพลีสุ
กรรมเปนวันขึ้นปใหมของไทยโบราณคณจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย (๒๕๕๔, หนา ๑๓ – ๒๗)๑๔ 
กลาววา “พิธีกรรม” เกิดจากวิวัฒนาการแหงความเชื่อของมนุษยที่ตองการที่จะใหความเชื่อนั้นมีทั้งหลักปฏิบัติที่
เหมือนกัน และสรางความนาเชื่อถือเคารถตอความเชื่อของมนุษย ซึ่งหลักปฏิบัติตางๆ เมื่อมีรูปแบบ แบบแผนที่ตายตัว
และยังใหคุณและโทษแกผูปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามก็ได ซึ่งพิธีกรรมสามารถที่จะแยกออกเปนพิธีกรรม ออกเปน ๔ 
ประเภท ไดแก พิธีกรรมศาสนา พิธีกรรมลัทธิความเชื่อพิธีกรรมจากจารีตประเพณี พิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณี มีอธิบาย 
ดังนี้ 

๑) พิธีกรรมในศาสนา ไดแก พิธีกรรมที่ปฏิบัติตอศาสนา พระเจา คําสอนไดแก การถวายสังฆทาน ถวายผากฐิน 
การท าบุญตักบาตร การับศีลจุม การสวดออนวอนพระเจาการบูชารูปเคารพ ( Images) พิธีลางบาป พลีสุกรรม บูชาครู 
พิธีตรียัมปวาย (เปนวันที่พระมหาเทพเสด็จสูโลกมนุษย) เปนตน ซึ่งพิธีดังกลาวจะเปนขอปฏิบัติตามพิธีกรรมของศาสนา
ตางๆ ตามแตผูปฏิบัติจะนับถือศาสนาใด 

๒) พิธีกรรมในลัทธิความเชื่อ ไดแก พิธีกรรมที่มีความเชื่อวาตัวเอง มีพอเกิด แมเกิด พอแถน ยาแถน หรือ เชื่อวา 
ชีวิตคนขึ้นอยูกับ ดวงเกิดเสนลายมือ ตลอดจนความเชื่อที่นอกเหนือจากศาสนาที่ตนนับถือแตไดเชื่ อถือและปฏิบัติสืบๆ 
ตอกันมา เชน พิธีครอบครู พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือ พิธีกรรมบายศรีสูขวัญ เปนตน 

๓) พิธีกรรมในจารีตประเพณี ไดแก พิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อที่มีขอปฏิบัติสืบๆ กันมา ใครไมปฏิบัติตามก็
อาจจะมีการลงโทษหนัก-นอย-เบาแลวแตจารีตที่แตละกลุมหนัก-นอย-เบา ชนตั้งขึ้น เชน พิธีกรรมขอขมาผีบานผีเรือนที่
หนุมไปจับตองหญิงสาว พิธีกรรมการแตงงรนพิธีกรรมลักพาสาวหนีของชาวเขา ซึ่งพิธีกรรมประเภทนี้ไดรวมไปถึง พิธี
กรรมการท าบุญงานศพ การฝง การเผาศพ อีกดวย พิธีกรรมจารีตประเพณีนี้เรามักไดยินคนอีสานเรียกพิธีกรรมประเพณี
วา “ฮีต”เชนเดียวกับคนภาคเหนือ 

                                         

 ๑๔คณจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หนา ๑๓ – ๒๗) 



๒๙๓ 

 

๔) พิธีกรรมในวัฒนธรรม ไดแกพิธีกรรมที่เกิดจากการวางระเบียบของสังคมนั้นๆใหมีการปฏิบัติตอกัน เชน พิธี
ปฏิญาณตนสวนสนามของทหาร พิธีการกราบ การไหว การับของจากผูใหญ เปนตนนอกจากนี้พิธีกรรมยังสามารถแย ก
ประเภทตามฐานะ ชนชั้นไดอีก โดยแบงออกเปน๔ ประเภท ดังนี้ 

๑) พระราชพิธี (royal ceremony; royal rite) หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ก าหนดไวเปนประจ าตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธี กอนถึงงานพระราช
พิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีหมายกําหนดการพระราชพิธี ที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพระราช
กรณีกิจ 

๒) รัฐพิธีหมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาใหทรงรับไวเปนงานรัฐพิธี มีหมายกําหนดการที่
กําหนดไวเปนประจําซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมีผูแทนพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธาน ซึ่งเห็นไดวาแตกตางจากพระราชพิธีที่วา แทนที่
พระมหากษัตริยจะทรงกําหนดกลับเปนวารัฐบาลเปนฝายกําหนด แลวขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชดําเนิน 
๓) ศาสนพิธี หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา ที่พึงปฏิบัติตอความเชื่อทางศาสนาของตน ดังนั้น เมื่อพิธีนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาก็จะเรียกวา “พิธีกรรมพระพุทธศาสนา” ถาเปนของศาสนาคริสต ก็จะเปนพิธีกรรมคริสตศาสนา เปนตน 
ซึ่งจะมีขอปฏิบัติที่แตกตางกันไป 

๔) ประเพณีพิธี หมายถึง ประเพณีที่ประชาชนปฏิบัติตามความเชื่อ ลัทธิศาสนาและปฏิบัติตามๆ กันมารุนแลว
รุนเลา ประเพณีพิธีที่เห็นไดชัดก็คือ พิธีรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต หรือประเพณีพิธีการขึ้นบาน
ใหม การตายตองทําพิธีศพ การเก็บอัฐิ ทําบุญ ซึ่งสวนใหญจะเปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวัน ประจําวัยของ
ประชาชนที่ยึดถือปฏิบัติมา 

พิธีกรรมที่พบในสังคมไทยอาจแบงออกไดเปน ๔ ประเภท (บานจอมยุทธ, ๒๕๔๒) ๑๕คือ 
๑) พิธีกรรมตามเทศกาล 
๒) พิธีกรรมที่เก่ียวกับวงจรชีวิต 
๓) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการทํามาหากิน และ 
๔) พิธีกรรมที่เก่ียวกับชุมชนหรือทองถิ่น 
๑ พิธีกรรมตามเทศกาล รอบปหนึ่ง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระสําคัญมากมาย เชน ในราชสํานักก็จะมีพระราชพิธี

สิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เปนตน พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมักเปนพิธีกรรมชุมชนหรืออาจ
เปนพิธีกรรมเกี่ยวกับการทํามาหากินก็ได สามารถทราบกําหนดเวลาของงานไดชัดเจน ในขณะที่เราอาจรูกําหนดการจัด
พิธีกรรมวงจรชีวิตไดในบางพิธีเทานั้น เชนเรากําหนดวันบวชวันแตงงานได แตกําหนดวันถึงแกกรรมไมได ยกเวนบางราย
แตก็เปนสวนนอยมาก พิธีกรรมตามเทศกาลจึงตองทําทุกป ในขณะที่พิธี กรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตอาจไมทําทุกปใน
ครอบครัวเดียวกัน พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหนึ่งเปนการวางแผนการดําเนินชีวิตในแตละปดวยเสมือนวามีแผนหลัก 
(master plan) ไว เชน ในชวงหนาหนาวจะมีประเพณีถวายฟนใหทางวัดเพ่ือคลายอากาศหนาว (ประเพณีไทยใหญทาง 
จ.แมฮองสอน เปนตน)นอกจากนี้ พิธีกรรมตามเทศกาลเฉพาะที่ปรากฏในสังคมไทยซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นั้น นาสังเกตวาในแตละปจะมีเทศกาลถือศีลเปนระยะเวลาตอเนื่อง ดวยเหตุผลในเรื่องของการรักษาจิตใจใหสงบ ไม
โกรธ ไมอิจฉาริษยา พรอมกับการรักษาสุขภาพกายไปในตัวโดยเฉพาะการงดบริโภคอาหารบางจําพวก หรืองดเปน
ชวงเวลา เชน ในกลุมพ่ีนองชาวอิสลามจะมีพิธีถือศีลอด (ตลอดเดือน เรียกเดือนรอมฎอน) งดบริโภคอาหาร -น้ํากอน
ตะวันตกดินไปจนถึงตะวันขึ้นของอีกวันหนึ่ง ในขณะที่พ่ีนองชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีเทศกาลกินเจ งดการบริโภคเนื้อสัตว
เปนเวลาสิบวันสวนพ่ีนองชาวไทยนั้นมีเทศกาลเขาพรรษาที่พุทธศาสนิกชนจะถืออุโบสถศีล (ศีลแปด ซึ่งมีขอหามในการ

                                         

 
๑๕พิธีกรรมที่พบในสังคมไทย(บานจอมยุทธ, ๒๕๔๒) 



๒๙๔ 

 

บริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภคเครื่องดองของเมา บทบัญญัติในศาสนาเหลานี้ทําใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่ตองการให
มนุษยหยุดสํารวจตนเองท้ังกายและใจ อยางนอยก็อาจเปนกุศโลบายใหระบบ 

ยอยอาหารในรางกายไดมีโอกาสพักฟนการท างานลงบาง เปนที่นาสังเกตวา เทศกาลถืออุโบสถศีลนี้เริ่มจาก
เขาพรรษาในชวงกลาง ๆ ป ไปจนถึงออกพรรษาในชวงตน ๆ ของปลายป ซึ่งจะซอนเหลื่อมหรือไลเลี่ยกับเทศกาลกินเจ
กับเทศกาลถือศีลอดรอมฎอน อยางไรก็ตามเทศกาลเหลานี้ก็ควรไดรับการพิจารณาทบทวนวาดําเนินไปอยางที่ไมกระทบ
กับการดําเนินชีวิตโดยปกติของคนสวนใหญ หรือทํากันเปนคานิยมหรือตื่นตามกระแสใหพืชผักมีราคาสูงกวาปกติมาก 
และเครื่องประกอบอาหารเจบางชนิดก็เขาสูกระแสธุรกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น จนเกิดการโฆษณาแขงขันกันอยางมาก สิ่ง
เหลานี้ทําใหเกิดการบิดผันเจตนารมณของการกินเจไปเปนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกิดกลุมผูไดรับผลประโยชนและเสียผลประโยชน
อันไมตรงกัวัตถุประสงคดั้งเดิมของกุศลจิตในเรื่องกินเจ 

 

๒ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต ชั่วชีวิตของคนเราตั้งแตเกิดไปจนกระทั่งตายยอมจะตองผานเหตุการณที่ถือวา
เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของชีวิตหลายชวงดวยกัน ดังนั้น จึงตองมีพิธีกรรมในแตละชวงหัวเลี้ยวหัวตอหรือชวง
เปลี่ยนผานนี้เพื่อเสริมความม่ันใจ กลาวคือ เมื่อแรกเกิดก็ตองมีพิธีทําขวัญเด็กเพ่ือใหแนใจวาเด็กที่เกิดมานั้นจะมีชีวิตรอด
ไดไมตายเสียใน ๓ วัน ๗ วัน เมื่อโตขึ้นยางเขาสูวัยรุนก็มีพิธีโกนจุกเพ่ือแสดงวาเด็กนั้นกําลังกาวเขาสูความเปนผูใหญ ตอง
มีภาระรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะไดเปนคนที่มีกําลังใจมั่นคง และประพฤติแตสิ่งที่ชอบที่ควร เฉพาะผูชายยังตองเขาพิ ธีบวช
เรียนอีก ๓ เดือนเมื่ออายุ ๒๐-๒๑ป จากนั้นก็ถึงระยะของการสรางครอบครัว ตองเขาพิธีหมั้นและแตงงาน เมื่อเจ็บไข
หรือประสบเคราะห 
ก็ยังตองประกอบพิธีเรียกขวัญหรือสะเดาะเคราะห เชนภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงคตออายุ สวนทางภาคเหนือมีพิธีสืบ
ชาตา และเม่ือตายไปก็ยังตองทําพิธีเกี่ยวกับงานศพ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือการปลอบประโลมญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู
นั่นเอง พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะชวยเสริมความเขมแข็งสามัคคีในหมูเครือญาติไดดี 
 

๓ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทํามาหากินชนบทไทยซึ่งสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรมนั้น การทํามาหากินอัน
เกี่ยวของกับธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญที่สุด ชาวไรชาวนาตองพ่ึงพาผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรรมชาติจึงเปน
วิถีชีวิตสําคัญของพวกเขา ดังนั้นจึงตองประกอบพิธีกรรมเพ่ือเอาอกเอาใจหรือออนวอนสิ่งเหนือธรรมชาติเพ่ือดลบันดาล
ใหมีน้ําเพียงพอแกการเพาะปลูก และใหมีผลผลิตอุดมสมบูรณ จึงมีพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานาและทําขวัญขาวในชวงเวลา
ตาง ๆ ของการทํานา นอกจากนี้ในภาคเหนือที่มีภูเขามากมาย จึงมีความจําเปนตองควบคุมน้ําที่ใชในการเพาะปลูกไมให
มีมากหรือนอยจนเกินไป ซึ่งเรียกวาระบบเหมืองฝาย เขาจึงตองทําพิธีเลี้ยงผีฝาย หรือในภาคอีสาน เมื่อมีความแหงแลง
เกิดข้ึนในฤดูทํานาก็ตองทําพิธีจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนจากพญาแถน เพราะตองอาศัยน้ําฝน สวนชาวประมงในลุมแมน้ําโขงทาง
ตอนเหนือเมื่อถึงฤดูกาลลาปลาบึกก็ตองประกอบพิธีกรรมเพ่ือขจัดอุปสรรคในการจับปลา ในขณะที่คนทํานาเกลือแถบ
สมุทรสงคราม สมุทรสาครยังมีศาลผีประจํานาเกลือ เปนที่สักการะบูชา เปนตน ทั้งนี้ก็เพ่ือสรางความม่ันใจในธรรมชาติที่
อยูเหนือการควบคุมของตนใหการทํามาหากินของตนสะดวกข้ึนปลอดภัย และไดผลผลิตมาก  
 

๔ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับทองถิ่นหรือกลุมชน พิธีกรรมนี้มักจะเกี่ยวของกับเทวดา หรือผีที่ปกปกรักษาและคุมครอง
หมูบาน เปนพิธีกรรมที่ชาวบานทุกครัวเรือนในหมูบานจะตองมีสวนรวม เพ่ือสวัสดิภาพ ความมั่นคง ความเจริญของหมู
คณะ อยางเชน การเลี้ยงผีเจาเมืองของชาวไทยใหญในจังหวัดแมฮองสอน การทําพิธีไหวเสาอินทขิลของชาวเชียงใหม พิธี
เลี้ยงศาลผีปูตาของชาวอีสาน พิธีไหวพระจันทรของชาวจีน หรืองานท าบุญเดือนสิบของชาวปกษใต ในแถบอําเภอบาง
พลี จ.สมุทรปราการ ก็พบวามีพิธีสงเรือสะเดาะเคราะหที่ชาวบานจะปนดินเหนียวเปนรูปคนและสัตว (เชน วัว ควาย หมู 
หมา) เทาจํานวนชีวิตในแตละบาน ใสเรือที่ทําจากวัตถุที่หาไดในทองถิ่น ขนาดลําไมใหญนัก พรอมขาวปลาอาหารตาม
สมควร นํามารวมกันในชวงหลังสงกรานต แลวทําพิธีเลี้ยงผีประจําถิ่นของตน จากนั้นก็จะลอยเรือนี้ไปตามสายน้ําเสมือน
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วาไดสงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในบานใหภูติผีแลว เชื่อวาเปนการสะเดาะเคราะหใหและจะทําเชนนี้เพ่ือหลอกผีเปนป ๆ ไปจะ
เห็นวาพิธีกรรมทั้ง ๔ ประเภทนี้อาจคาบเกี่ยวกันก็ได เชน ประเพณีวิ่งควาย เปนทั้งประเพณีตามเทศกาล (เขาพรรษา) 
และเปนทั้งประเพณีในชุมชน (จ.ชลบุรี) หรือประเพณีกินเหนียว (แตงงาน) เปนทั้งประเพณีในวงจรชีวิต ในขณะเดียวกันก็
เปนประเพณีทองถิ่นชาวไทยมุสลิม (ภาคใต) หรือประเพณีแซยิดวันเกิดของชาวจีนที่เปนการแสดงความยินดีในวาระที่
ผูใหญมีอายุครบปนักกษัตร เชน ๖๐ ป ๗๒ป ก็มีความคาบเกี่ยวระหวางประเพณีวงจรชีวิตกับประเพณีในกลุมชนชาวจีน 
เปนตนสําหรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมในรอบปนั้น มีขอนาสังเกตวาระยะหลังยังมีการกําหนดวันสําคัญตาง ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
เนนย้ําถึงความสมานสามัคคีและความจงรักภักดีตอชาติและพระมหากษัตริย เชน วันฉัตรมงคล วันจักรี เปนตน ประเพณี  
   – พิธีกรรม หรือกิจกรรมตามวันสําคัญตาง ๆ เหลานี้ มีบทบาทในการทําใหสมาชิกมีความรู สึกรวมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และเปนโอกาสที่จะไดรวมทําบุญทําทาน กินเลี้ยง และรื่นเริงสนุกสนานรวมกัน หนุมสาวก็มีโอกาสพบปะกัน 
อีกท้ังยังเปนเหตุใหมีการรวมญาติรวมมิตรที่อาศัยอยูหางไกลไดมารวมสังสรรคกัน ทั้งหมดนี้คือ พิธีกรรมที่จะทําใหทุกคน
รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในที่สุด นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน หากใชสิ่งเหลานี้ให
เปนประโยชนก็เทากับวาเราไมตกเปนทาสของพิธีกรรม แตเปนนายของพิธีกรรม แตมีขอนาสังเกตวา เทศกาลสงกรานต
ในระยะหลังมานี้ กลับกลายเปนเทศกาลของการเดินทางไกล และทําใหเกิดอุบัติเหตุมากจนนาทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางฝายรัฐบาลและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
บทสรุป 

เพราะประเทศไทยยังขาดผูนําที่มีวิสัยทัศน ผูรู ผูที่มีอํานาจที่จะสามารถอนุรักษสืบทอดสิ่งที่ดีตางๆเหลานี้ไวไห
เปนทรัพยสมบัติตออนุชนรุนหลังไดภาคภูมิใจในทรัพยสินมรดกปญญาทางวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีของชนชาติไทยเราไว
ได ทั้งเทศกาลและพิธีกรรมที่บรรพชนไดสรางขึ้น  ไดถายทอดสืบตอกันมาเปนเวลาชานานลวนมีจุดมุงหมาย มีกุศโลบาย
ที่แฝงคติ แฝงขอคิดมุมมองตางๆใหชนรุนหลังไดศึกษา  ประพฤติปฏิบัติตาม  แตในสังคมปจจุบันมนุษยปุถุชนมุงแสวงหา
แตผลประโยชนสวนตัว  ความสุขสวนตัวจนหลงลืม จริยธรรม  คุณธรรม  คุณคาคุณประโยชน ตอประเพณี วัฒนธรรมสิ่ง
ที่ดีๆเหลานี้ที่ปู ยา ตา ยายไดสั่งสมไวใหเปนมรดกแกลูกหลานไทย แตนี้ไปเราคงไมมีมรดกที่ดีๆเหลานี้ไหไดภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยไดอีกแลว 
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จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเปนประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม  
 

พระครูสุนทรเขมาภินันท(รัตนรัตน  เขมธัมโม) 
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการ นวบ.มจร. จันทบุรี 
 

บทคัดยอ 

จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม
ไดอยางไร  เปนบทความที่ผูเขียนตองการเขียนเพ่ือเปนปฏิการะกตัญูกตเวทิตา เปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงอนุเคราะหเกื้อกูลยังประโยชนสุขใหเกิดแกชาวโลก อีกทั้งก็เพ่ือตองการที่จะสนองพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปจจุบัน ที่ทรงงานหนักเพ่ือประโยชนสุขของราษฎร
มาตลอด 69พรรษา ทรงเปนดั่งพระโพธิสัตว เปนพระมหากษัตริยผูหนุนนําธรรมะตามรอยบาทของพระศาสดามาสูปวง
อาณาประชาราษฎรชาติไทยทรงมีพระราชศรัทธาในพระราชปณิธานอันไดทรงตั้งไวดีแลวอยางแรงกลาทรงประยุกตนํามา
เปนหลักวิธีการเพ่ือบริหารประเทศชาติทรงทุมเทพระวรกายและมีน้ําพระหฤทัยอันมุงมั่นที่จะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม  ความเจริญที่บังเกิดมีแกชาติบานเมืองลวนเกิดจากแรงบันดาลใจในพระราชศรัทธาที่
พระองคทรงมีตอพระพุทธศาสนาเปนเบื้องตนอีกทั้งก็ไดทรงมีพระราชจริยาวัตรปฏิบัติพระองคในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาอยางจริงจังอันเปนพื้นฐานทําใหเกิดความเจริญอยางมั่นคงตอพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

ผู เขียนมีความมุงมั่นที่จะนําพระปณิธานของ 2 ธรรมราชา คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปจจุบันมาแสดงใหประชาชนซึ่งเปนมหาชนชาวสยาม ไดมองเห็นถึง
ความตั้งใจในการกระทําความดีแกมนุษยและสรรพสัตวดวยจิตแหงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งปรากฏทั้งทางโลกและทาง
ธรรม เพียรเพ่ือเกื้อกูลอนุเคราะหโลก เปนแนวทางแหงสัมมาปฏิบัติเกิดแกบุคคลทั่วไปนับเปนพุทธจริยศาสตรปญหา
อยางหนึ่งของคนในยุคสังคมสมัยปจจุบันที่กําลังขาดแคลนมนุษยในอุดมคติผูความสมบูรณดวยอุดมการณ  ทําใหผูที่คิด
จะเริ่มตนทําความดีไมมีบุคคลตนแบบที่ตองการทําความดีใหกับโลกดวยจิตบริสุทธิ์อยางแทจริง 

คําสําคัญ :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. บทนํา 

มนุษยเมื่อเริ่มตนตั้งใจที่จะกระทําความดี สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหมนุษยตองหันเหออกไปจากการทําความดีก็
คือ การขาดอุดมการณอันเปนแนวหลักสําคัญเพ่ือนําคติของชีวิต ขาดความเปนผูมีจิตใจที่มั่นคงเพ่ือเปนแรงยึดเหนี่ยว จึง
ทําใหมนุษยผูมีจิตที่คิดจะทําดีเพ่ือสังคมไมอาจที่จะทําความดีใหสําเร็จไดตามความตองการของตน  เชนนี้แลวบุคคลที่มี
หัวใจดุจดั่งพระโพธิสัตวที่มีอุดมการณอันยิ่งใหญเพ่ือชวยเหลือและนําโลกใหเกิดสันติสุขจึงนับวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยาก  
ดังนั้นสังคมโลกในยุคสมัยปจจุบันจึงเปนสังคมที่กําลังขาดผูนําที่มีหลักคุณธรรมที่ตองการกระทําความดีโดยไมตองการสิ่ง
ใดตอบแทน  บุคคลที่จะกระทําเชนนี้ไดตองเปนเสมือนพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญสรางบารมีเปนผูมีอุดมการณอันสูงสงในชีวิต
อยางแรงกลาที่จะกลาฝาฟนอุปสรรค และพรอมที่จะเปนบุคคลตนแบบที่จะดําเนินชีวิตของตนเพ่ือชวยเหลือหมูชน  
พรอมที่จะเปนผูทําหนาที่ในการปลุกนําหมูชนในสังคมใหตื่นรูในสัจธรรมความเปนจริงของชีวิตดวยจิตแหงเมตตา   

ทําอยางไรที่มนุษยทั้งหลายจะมีแรงพลังแหงความตั้งใจ ที่เรียกวา “ปณิธาน” และเปนผูมีความปรารถนาอยาง
แรงกลา มีอุดมการณอันสูงสงที่จะดําเนินชีวิตของตนไปใหถึงจุดเปาหมายแหงความสําเร็จเพ่ือสรางความสุขแกมวล
มนุษยชาตินั้นได  เมื่อไปศึกษาในศาสตรองคความรูแหงพระพุทธศาสนาแลวพบวามีคําตอบอยูในพุทธวิทยา ซึ่ง
พระพุทธเจาไดทรงกําหนดเปนหลักการอุดมการณและวิธีการไวเพ่ืออนุเคราะหเกื้อกูลเปนประโยชนแกชาวโลกผูตองการ
หนทางไปสูสันติสุขอันไพบูลย  มวลมนุษยผูซึ่งปรารถนาที่จะกระทําความดีควรเริ่มตนดวยการมีหลักปณิธานอันเปนความ
ตั้งใจ มีอุดมการณบางอยางไวในใจและมีกระบวนการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติอันชอบธรรมแนวหลักแหงพุทธ
ปณิธานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาสูรูปแบบของปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถือ
วาเปนแนวคิดที่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอบทพระธรรมคุณที่วา “สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม....อกาลิโก” ซึ่ง
แปลวา พระธรรมเปนที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว....เปนสิ่งที่ไมจํากัดกาล” ดังที่พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต) ไดกลาววา “พระพุทธศาสนาไมขัดแยงกับวิทยาศาสตร อีกท้ังกอใหเกิดการเติมเต็มใหแกกันและกัน” (พระเทพโสภณ 
ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2545: 6) 

มีเกร็ดความรูอันกลาวถึงที่มาเกี่ยวกับบทปฐมบรมราชโองการสําคัญบทนี้ซึ่งไดรับการถายทอดมาจากทาน
ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี เลาสรุปใหฟงไววา “บทปฐมบรมราชโองการนี้ นายเกษม บุญศรี ในสมัยที่ดํารงตําแหนง
เปนอดีตประธานสภาผูแทนราษฎร ในนามของคณะรัฐบาลเมื่อปพุทธศักราช 2493 ไดเปนผูที่กราบทูลเกลานอมถวาย
พระปฐมบรมราชโองการแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยางโบราณราช
ประเพณี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 โดยไดนําพระพุทธพจน “จรถภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชน 

สุขาย โลกานุกมฺปาย”(พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 4: 40) มาปรับประยุกตใหเปนพระราชปณิธานหรือปฐมบรมราช
โองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบทวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขเพื่อมหาชนชาว
สยาม” 

จ า ก พุ ท ธ ป ณิ ธ า น สู 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 จ า อ ยู หั ว  เ ป น บ ท ค ว าม 

ที่ผูเขียนมีความประสงคที่จะนําเสนอแนวคิดวา ทําอยางไรที่มนุษยทั้งหลายจะมีแรงพลังแหงความตั้งใจ ที่เรียกวา 
“ปณิธาน” เปนผูมีความปรารถนาอยางแรงกลา มีอุดมการณอันสูงสงที่จะดําเนินชีวิตของตนไปใหถึงซ่ึงจุดเปาหมายสูงสุด
แหงความสําเร็จเพ่ือมวลมนุษยชาตินั้นได ซึ่งเรื่องนี้ในพระพุทธศาสนามีคําตอบอยูในพุทธวิทยา (Buddhology) สามารถ
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ที่จะนําแนวคิด “ปณิธาน” เปนการสรางทางเลือก (Alternatives) อีกรูปแบบหนึ่งในฐานะเปนเครื่องมือ (Tool) หรือเปน
แกนหลัก (Buddhology) ที่จะนําไปใชไดจริงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Buddhology) เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  ทั้งนี้
ผูเขียนมีความเชื่อมั่นวาบทความนี้สามารถที่จะยกระดับเขาสูการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบและสามารถนําไปปฏิบัติได
จริงในการแกไขปญหาสังคมที่กําลังขาดตนแบบมนุษยในอุดมคติ “มาตรฐานความเปนคนดี” ในยุคสมัยปจจุบัน นับเปน
ปญหาสําคัญทางพุทธจริยศาสตรอีกอยางหนึ่งที่รอการแกไขอยางเรงดวนอันจะทําใหโลกนี้มีบุคคลตนแบบคุณธรรมที่
ตองการจะกระทําความดีเพ่ือชวยเหลือมวลมนุษยชาติอยางแทจริงเพ่ิมมากข้ึน สังคมก็จะเกิดสันติสุขรมเย็น 

2. ความหมายและประเภทของปณิธานในพระพุทธศาสนา 

คําวา ปณิธาน(Panidhāna) [ปะ-] น. ประณิธาน. (ป.; ส. ปฺรณิธาน)(ราชบัณฑิตยสถาน,2546 :1273)หมายถึง
การตั้งใจ (determination, aspiration, longing) (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557 :335)  หรือการตั้ง
ความปรารถนา (wish, will, desire, resolution) (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2557 : 200) คือ การตั้งจิต
เพ่ือกําหนดหรือตั้งเปาหมายตามความปรารถนาของตน แลวกระทําการปฏิญาณตนตามเหตุเจตนาดวยความมุงมั่น ตั้งมั่น 
และเชื่อม่ันในสิ่งที่จะกระทํานั้นอยางจริงจังและจริงใจ เชน มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข โดยไมเลือกวา
เปนใคร ที่ไหนและเวลาใด ประกอบจิตดวยความมีเมตตาตอสรรพสัตวทั้งหลายเต็มเปยมไมยอทอ ไมหยอนยาน ดวย
ความมั่นคง ไมหวั่นไหว ไมโยกคลอนเปนความตั้งใจที่แนวแนมั่นคงตอเนื่องไมขาดตอน เปนปณิธานที่มั่นคงยิ่งเสียกวาภู
ผาสิงขรทั้งหนักแนนและมั่นคง 

อีกนัยหนึ่งหมายถึงการแสดงความตั้งใจและการตั้งเปาหมายในอุดมการณที่แสดงความปรารถนาอันยิ่งใหญที่จะ
บรรลุสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งทั้งนี้พระโพธิสัตวก็จะตองเปนผูที่มีเงื่อนไขหลักคุณธรรมและวิธีการที่สําคัญบาง
ประการที่จะตองยึดหรือวางเปนรูปแบบเพื่อปฏิบัติตนเปนพิเศษมากกวาบุคคลใดๆ ในโลก 

        2.1ประเภทหรือลักษณะการตั้งปณิธานในพระพุทธศาสนา 

ในคัมภีรสารัตถทีปนีฏีกา  ไดกลาวถึงประเภทหรือลักษณะของการตั้งปณิธาน การสั่งสมบารมีของมนุษยปุถุชน
ไปสูความเปนพระโพธิสัตว เพ่ือที่จะสําเร็จเปนพระพุทธเจานั้นจะตองตั้งปณิธานมีความปรารถนา แบงเปน 3ชวง
ระยะเวลาคือ 

ระยะเวลาที่ 1: บําเพ็ญมโนปณิธานเปนบารมีตอนตนนับแตเริ่มแรกทรงดําริอยูในพระทัยวา “เราปรารถนาจักได
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาสักพระองคหนึ่ง” แลวก็ไดตรึกนึกอยูแตในพระทัยเชนนี้ โดยมิไดออกโอษฐหรือเอยพระวาจา
ออกมาใหบุคคลใดไดทราบ 

ระยะเวลาที่ 2: บําเพ็ญวจีปณิธานเปนบารมีในชวงตอนกลาง คือหลังจากทรงดําริอยูในพระทัยจนครบแลวจึง
ทรงออกโอษฐปรารถนาพระพุทธภูมิวา “เราจักเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลใหจงได” แลวก็สรางพระบารมีเรื่อยไป
อยางไมหยุดยั้ง ตั้งพระทัยออกพระวาจาปรารถนาอยูเชนนี้ 

ระยะเวลาที่ 3: บําเพ็ญกายวจีปณิธานเปนบารมีในชวงตอนปลายคือ หลังจากออกโอษฐ ปรารถนามาจนครบ
แลว จึงจักไดมีโอกาสที่จะรับลัทธยาเทศ คือ คําพยากรณจากสํานักของพระพุทธเจ าซึ่งเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแลวในโลกวา 
“ทานจักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางเที่ยงแทแนนอน”พระโพธิสัตวเมื่อไดรับลัทธยาเทศเปนครั้งแรกแลวก็จะไดชื่อวา
เปนพระนิยตโพธิสัตว จากนั้นก็ตองใชเวลาสั่งสมบมบารมีแหงพระโพธิญาณใหแกกลาขึ้นไปอีกจนถึงการตรัสรู สําเร็จเปน
พระพุทธเจา (สารัตถทีปนีฎีกาบาลี,เลม 3: 495) 

พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตร เปนตนแบบตัวอยางของมหาบุรุษนักตอสูในการตั้งปณิธานเพ่ือวางเปาหมาย
ชีวิตที่ยิ่งใหญและเพ่ือนําไปสูความสําเร็จอันใหญยิ่ง  นั่นก็คือการบรรลุอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธองคไดทรงตรัส
กับภิกษุทั้งหลายถึงการที่พระองคทรงบรรลุธรรมไววา “เราไดรูธรรมถึง 2 อยาง คือ ความไมรูจักพอในกุศลธรรม และ
ความเปนผูไมถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งปณิธานแหงความเพียร คือ ความไมถอยหลังวา แมวาจะเหลือแตหนัง 
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เอ็น กระดูก เนื้อและเลือดในรางกายเหือดแหงไปก็ตามที เมื่อยังไมบรรลุถึงประโยชนที่บุคคลจะบรรลุไดดวยกําลังของ
บุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว เราจักไมหยุดพากเพียรเราตรัสรูไดเพราะความไมประมาท 
ไดบรรลุถึงธรรมที่ปลอดภัยจากกิเลสผูกมัดสัตวอันไมมีสิ่งอ่ืนยิ่ งกวา ก็เพราะความไมประมาท" พระโพธิสัตวเปนผู
ประกอบไปดวยความเพียรอันมั่นคงไมยอทอตอความลําบาก ที่เกิดขึ้นในวัตรปฏิบัติของตน เปนผูซื่อตรงมั่นคงตอ
เปาหมายสูงสุด ดวยความรักความปรารถนาตอจุดมุงหมายสูงสุดคือพระโพธิญาณจึงทําใหพระโพธิสัตวเปนผูมีความ
อุสสาหะ ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ดวยคุณธรรมเฉพาะตน ไมมีจิตคิดสยบตอมารคือกิเลสเปนตน อันเปนความชั่วที่คอยยั่วยุ
หรือขัดขวางไมใหบําเพ็ญความดีอยางเต็มที่ เปนผูขามพนปญหาตาง ๆ ดวยความอุตสาหะยิ่ง และเพราะการจะบรรลุถึง
ความเปนพระพุทธเจาเปนสิ่งที่ไดโดยยาก แตหากพระโพธิสัตวสามารถขามพนความยากลําบากนั้นไปไดดวยความมุงมั่น
ไมยอมแพ พระโพธิสัตวก็สามารถบรรลุถึงความสําเร็จคือความเปนพระพุทธเจาไดอยางแนนอน ดังคําอุปมาซึ่งแสดงให
เห็นถึงความยากลําบากในการที่จะไดบรรลุถึงพุทธภาวะที่ปรากฏในอรรถกถาตอนหนึ่งที่วา "ผูใดสามารถที่จะใชกําลัง
แขนของตนวายขามหวงแหงจักรวาลทั้งสิ้นอันเปนน้ําผืนเดียวกันหมดแลวถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุถึงความเปน
พระพุทธเจาได” (พระไตรปฎกภาษาบาลี, เลม3 : 25) 

พระพุทธศาสนามองวาพระสัมมาสัมพุทธเจา (The Load Buddha) โดยแรกเริ่มเกิดขึ้นมาจากการที่พระ
โพธิสัตว (Bodhisattva) เปนผูที่มีมหาปณิธาน (Great Wish) มีอุดมคติธรรม (Ideal Dhamma) อันสูงสงยิ่งยวด เปน
ความตั้งใจหรือความปรารถนาอันยิ่งใหญที่ประกอบความประจักษปญญาเขาใจ (cognitive)มีจิตที่ประกอบดวยความ
มุงมั่นแนวแนยั่งยืน(มโนปณิธาน-วจีปณิธาน-กายวจีปณิธาน) ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในเจตนารมณอันเปนอุดมคติ
ธรรมวา “เราขามไดแลวจะใหผูอื่นไดขามดวยเราพนแลวจะใหผูอ่ืนไดพนดวย เราตรัสรูแลวจะใหผูอ่ืนไดรูดวย” (ปรมัตถ
ทีปนี จริยาปฎกวัณณนา :329)ในการบําเพ็ญบารมีพระโพธิสัตวจะตองผานการสะสมคุณความดีผานการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจิตใจ(attitude)จนเกิดพัฒนาการพฤติกรรมในเชิงบวก(performance)เปนความดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) และ
ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) การสั่งสมความดีหรือบําเพ็ญบารมีนี้ตองใชเวลานานมากกวา 4 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป 
เพ่ือสงผลใหปณิธานความตั้งใจและความปรารถนาของพระองคไดทรงบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาไดในที่สุด ดังนั้น
ภาพลักษณของพระโพธิสัตวจึงเปนภาพของบุคคลที่มีเปาหมายหรืออุดมการณชีวิตอยางสูงสุด เปนผูที่มีความประสงค
ตองการที่จะชวยเหลือหมูสัตวใหพนจากความทุกขในสังสารวัฏ (พระไตรปฎกภาษาบาลี เลม28 :177– 244) 

กวาที่พระโพธิสัตวจะบรรลุสําเร็จเปนพระพุทธเจาไดสักหนึ่งพระองค ตลอดระยะอันยาวนานทรงตองเปนผูที่มี
ค ว า ม ก ล า ห า ญ แ ล ะ เ สี ย ส ล ะ ไ ด แ ม เ พี ย ง ชี วิ ต ข อ ง พ ร ะ อ ง ค เ อ ง เ พ่ื อ เ ข า แ ล ก ใ ห ไ ด ม า ซึ่ ง 

บารมีทั้ง 30 ทัศนการตั้งปณิธานอยูในฐานะเปนเครื่องมือเพ่ือแสดงถึงความตั้งใจในการกําหนดตั้งเปาหมายในอุดมการณ
อันสูงสุดเปนการแสดงความปรารถนาอันยิ่งใหญที่จะบรรลุสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งทั้งนี้พระโพธิสัตวก็จะตอง
เปนผูที่มีเงื่อนไขประกอบดวยหลักคุณธรรมอีกทั้งก็ตองมีวิธีการที่สําคัญบางประการที่จะตองยึดหรือวางเปนรูปแบบเพ่ือ
ปฏิบัติตนเปนพิเศษมากกวาบุคคลใดๆ ในโลก ถือวาเปนพระมหากรุณาธิคุณน้ําใจอันยิ่งใหญของบุคคลผูเปนพระโพธิสัตว
ยากท่ีปุถุชนบุคคลธรรมดาทั่วไปจะกระทําได  เปนบุคคลตนแบบตัวอยางของโลกในการทําความดีเพ่ือมวลมนุษยชาติโดย
ไมหวังสิ่งใดตอบแทน เพียงเพ่ือตองการที่จะนําพาตนเองและหมูสัตวไปสูพระนิพพาน 

ดวยเหตุดังกลาวนี้การตั้งปณิธานจึงมีความสําคัญมาก  เปนแกนหลักของการสรางวัฒนธรรมในองคการ (Core 
Value) นับตั้งแตการวางแผน การตั้งวัตถุประสงค การดําเนินงาน การทําโครงการตามแผนนโยบาย  แกนหลักนี้มีความ
เกี่ยวของและชวยในการเชื่อมประสานสัมพันธกับศาสตร (Sciences) ทุกศาสตรเพ่ือใหเกิดองคความรู (Body of  
Knowledge) ทุกแขนง  โดยผูศึกษาตองมีความศรัทธาและความตั้งใจที่จะศึกษาการตั้งปณิธานมีนัยสําคัญสอดรับกับ
ศาสตรตางๆ ที่พระพุทธเจาไดเคยศึกษามาแลว เมื่อครั้งยังทรงเปนพระโพธิสัตวสิทธัตถะราชกุมารโดยพระองคไดทรงมี
พระราชปณิธานมีความตั้งใจที่จะศึกษาศาสตรตางๆ ถึง 18 ศาสตร (พระพรหมคุณาภรณป.อ.ปยุตฺโต, 2553 : 390) 
ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคไดทรงบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ไดทรงนําเอาหลักแหงพุทธศาสตร คือ ศาสตรแหงการ
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ตรัสรูตื่นเบิกบาน มาประยุกตเขากับศาสตรตางๆ ไดอยางแยบคลายและเกิดประโยชนสุขและเกื้อกูลแกมหาชน (หิตาย สุ
ขาย) ไดมากแกนหลักนี้เรียกวาเปนพุทธปณิธานศาสตรที่มีความเปนสากลอยูในตัวเอง โดยทุกระบบขององคกรทั้งในและ
ตางประเทศลวนแลวที่จะตองนําปณิธานไปเปนเครื่องมือชวยเพื่อกําหนดกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) 
ทั้งหมดของโครงงาน กิจกรรมทั้งในระยะสั้นระยะยาวอีกทั้งก็อาจนําไปสูพัฒนาการของวิทยาการสมัยใหม (Modern 
Sciences) ทั้ง 3 มิติ คือ (1) มิติดานวิทยาศาสตร (2) มิติดานสังคมศาสตร และ(3) มิติดานมนุษยศาสตร  

 อีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา การตั้งปณิธาน เปนเครื่องมือในการตั้งความคิดหลักเพ่ือปลุกสํานึกในการทําความดี
เปน “หัวใจโพธิสัตว” ในพระพุทธศาสนาได เพราะทําใหเกิดกระบวนทัศนในการปรับจิตใจเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) 
และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเชิงบวก (Performance) ตามความตั้งใจเดิมหรือพันธสัญญาเดิม 
(Ole Testament) ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดเคยตั้งสัตยาอธิษฐานตรอกย้ําความปรารถนาทุกภพทุกชาติ ซึ่งในสังคม
ปจจุบันอาจนําความคิดหลักนี้มาประยุกตใชเพ่ือทําการปลุกคนในสังคมใหมีหัวใจตื่นรูในการทําหนาที่เปนคนดีที่โลก
ตองการ และรวมถึงการทําความดีขามภพขามชาติเพ่ือปรารถนาเปนพระโพธิสัตวในวัฎฏะสงสารอันยาวไกล 

บุรพมหากษัตริยาธิราชเจาของชาติไทยหลายๆ พระองคของแผนดินไทยที่ผานมาเชน ในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา กรุงธนบุรี และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ลวนแลวแตทรงมีพระราชปณิธานเปนหลักชัยในการทรงขึ้นครองราชย
ทั้งสิ้น ดังเชนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดมีพระราชดํารัสไววา “ตั้งใจจะ
อุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรีฯ”ทรงยึดถือเอาพระราชปณิธานนี้
เปนแนวทางรูปแบบในการทรงครองราชย เพ่ือปกครองแผนดินและปวงประชาราษฎรพระราชปณิธานเปนดุจดั่งกรอบ
แนวความคิดหลักใหญในการที่จะกําหนดออกมาเปนพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดําริตางๆ 
โดยมีความสอดคลองกับหลักราชธรรม 10 ประการ หรือทศพิธราชธรรมมาชวยสงเสริมเขากับการทํางานเพ่ือมุงใหเกิด
ประโยชนโดยตรงกับมหาชนไดโดยงาย (สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์,2556: 21)สมดังที่มีกลาวไวในพหุชนหิตสูตร คือ 
พระสูตรวาดวยบุคคลเกื้อกูลชาวโลก กลาวไววา บุคคล 3 จําพวกคือ พระพุทธเจา พระอเสขสาวกของพระพุทธเจา และ
พระเสขสาวกของพระพุทธเจา เมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึ้นแกคนหมูมาก เพ่ือความสุขแกคนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะห
ชาวโลก เพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลม 25: 24) 

 

3.จากพุทธปณิธาน : อุดมการณเพื่อสรางความสุขและประโยชนสุขแกหมูชาวโลก 

ในพุทธประวัติเลาวา เจาชายสิทธัตถะเมื่อพระชนมายุได 29 พรรษา ไดเสด็จออกจากศากยราชสกุลเพ่ือทรง
ผนวช แลวบําเพ็ญเพียรทุกรกิริยาอยูในปาถึง6 พรรษา จึงไดบรรลุธรรมตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในการประกาศ
พระสัทธรรมโปรดเวไนยสัตวตลอดระยะเวลา 45 พรรษา เปนชวงเวลาที่พระพุทธองคไดทรงมีพุทธปณิธาน มีอุดมการณ
ที่สําคัญเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกหมูชาวโลก ดวยการบําเพ็ญพุทธจริยา 3 ประการคือ 1. โลกัตถจริยา พระพุทธจริยา
เพ่ือประโยชนแกโลกและหมูสัตว 2. ญาตัตถจริยา พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชนแกพระญาติ และ3. พุทธัตถจริยา พระ
พุทธจริยาที่ทรงบําเพ็ญประโยชนตามหนาที่ของพระพุทธเจา (พระไตรปฎกภาษาบาลี เลม 30: 322)  โดยเฉพาะใน
พรรษาแรกแหงพุทธกาลมีเหตุการณสําคัญที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ครั้งนั้นภายหลังการแสดงปฐม
เทศนา พระพุทธองคไดทรงมีพุทธมหาปณิธานหรืออุดมการณแกพระอรหันตสาวกรวม60รูปในการเผยแผศาสนาเปนครั้ง
แรกดวยพระดํารัสวา  

“...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย พวกเธออยาได
ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และ
มีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ
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ครบถวน สัตวทั้งหลายที่มีธุลีนอย มีอยู ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุ
ทั้งหลาย แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” (พระไตรปฎกภาษาไทย 
เลม 4: 40) 

พระพุทธดํารัสอันเปนพุทธปณิธานนี้ทรงมีพระประสงคมุงหวังใน 3 ประการคือ 

1.อัตถายะ เปนไปเพ่ือประโยชนแกชนจํานวนมาก คือ ทรงเห็นวาพระธรรมจะนําคุณคาที่เปนจุดหมายของชีวิต
มาสูผูปฏิบัติ ไดทั้งประโยชนชั้นตน คือ ความเปนผูมีสุขภาพดี มีครอบครัวที่มั่นคง เปนที่ยอมรับในสังคม  ไดประโยชน
เบื้องหนาคือ เปนผูมีความสุขทางจิตใจ และไดประโยชนอยางสูงสุด ซึ่งเปนเปาหมายของพระพุทธศาสนา คือ สามารถ
นําพาหมูชนไดเขาถึงมรรค ผล นิพพาน 

2.หิตายะ เปนไปเพ่ืออนุเคราะห (เก้ือกูล) แกชาวโลก คือ พระธรรมจะเปนเหตุชวยสงเสริมสนับสนุนใหคุณธรรม
ที่ดีงามเกิดข้ึน และชวยปองกันบรรเทาสิ่งที่ไมดีงามไมใหเกิดขึ้นได 

3.สุขายะ เปนไปเพ่ือความสุขแกชนจํานวนมากคือ สภาพธรรมที่เปนประโยชนมีลักษณะเกื้อกูลนั้น จะตองมีผล
ออกมาในรูปของความสุขใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติตามสมควรแกองคธรรมนั้นๆ 

ดังนั้นจุดเปาหมายอันเปนหลักปณิธานในการประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา จึงหมายถึงการ
สรางประโยชน สรางความเกื้อกูล สรางความสุขแกพหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และเกื้อกูลตอสังคมโลก (โลกา
นุกมฺปาย)สิ่งเหลานี้จึงเปนจุดเดนหรืออุดมการณสําคัญที่ตั้งเปนปณิธานหรือเปาหมายหลักสําคัญของการเผยแผศาสนา
เปนการวางจุดเริ่มตนที่ฐานแรก คือ การพัฒนาความเปนมนุษยเปนแกนกลาง โดยกําหนดตัว “คุณภาพ-สัมฤทธิผล” หรือ
มุงท่ีประโยชน เกื้อกูล และความสุข เปนเปาหมายหรือสาระสําคัญของการพัฒนามนุษย ซึ่งในหลักนี้พระพุทธศาสนามอง
วา มนุษยมีศักยภาพมีธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาได มนุษยเปนสัตวที่ฝกได  

นอกจากนี้พระพุทธองคยังทรงไดวางหลักพุทธปณิธานหรืออุดมการณอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาเปนครั้งที่ 
2ไวใหแกพระอรหันตสาวกจํานวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันในวันมาฆบูชา ทรงแสดงหลักธรรมที่ เรียกวา
โอวาทปาติโมกข เปนโอวาทที่กลาวถึงหลักธรรมใหญของพระพุทธศาสนา อันเปนที่รวมของคําสอนหลักไวประกอบดวย
หลักการ 3 อุดมการณ 4 วิธีการ 6(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2557 : 954) ซึ่งสะทอนแงมุมของความงดงามที่
พระพุทธเจาไดทรงประกาศความเปนอัตลักษณของพระพุทธศาสนา เพ่ือใหกลุมคนตางๆ ไดทราบจุดยืนของ
พระพุทธศาสนา อีกทั้งทรงใหพระสาวกไดใชเปนแนวในการออกไปประกาศพุทธธรรมใหแกกลุมคนที่มี หลักการ 
อุดมการณและวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันถือไดวาเปนหลักครูหรือหลักของผูสอนนําไปปรับปรุงตนทั้งคุณสมบัติ
ภายในและคุณสมบัติภายนอกเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีและเพ่ือชวยเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้คือ 

1. หลั กการ  3  เ ป นหั ว ใ จหลั กของพระ พุท ธศาสนา  เพร าะ เป นคํ า สอนหลั กการดํ า เ นิ นชี วิ ต 

ที่ ถู กต อ งแก พุทธ ศ าสนิ กชน  ได แก  1 .  ก า ร ไม ทํ าบ าปทั้ ง ปว ง ไม ว า จ ะด ว ยก าย  ว าจา  ใ จ  
2. การทํากุศลใหถึงพรอม ก็คือการทําความดีทุกอยางนั่นเอง 3. การทําจิตใจใหผองใส ดวยการละบาปทั้ง
ปวง ถือศีล บําเพ็ญกุศล ใหถึงพรอมดวยการปฏิบัติสมถะและวิปสสนา จนบรรลุอรหัตผลซึ่งถือเปนความผอง
ใสอยางแทจริง หลักการนี้คือนอกจากจะไมทําความชั่วแลว ยังตองกระทําความดี ทําประโยชนแกสังคมโลก
ดวย และการทําจิตใจตนเองใหบริสุทธิ์สะอาดไดก็นับเปนการทําความดีที่สําคัญยิ่ง 

2. อุ ด ม ก า ร ณ  4  ไ ด แ ก  1 .  ค ว า ม อ ด ท น  คื อ อ ด ก ลั้ น ใ น ก า ร ไ ม ทํ า บ า ป ทั้ ง ก า ย  ว า จ า  ใ จ  
2. ความไมเบียดเบียน คืองดเวนทําราย รบกวน เบียดเบียนผูอ่ืน 3. ความสงบ คือการปฏิบัติตนใหสงบทั้ง
กาย วาจา ใจ 4. นิพพาน คือการดับทุกขซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนา ดวยการดําเนินชีวิตตามมรรค
มีองค 8คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งมั่นชอบ 
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3. วิธีการ 6 ไดแก 1. ไมวารายคือไมกลาวใหรายใคร 2. ไมทํารายคือไมเบียดเบียนผู อ่ืน 3. สํารวมใน
ปาติโมกขคือเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 4. รูจัก
ประมาณ คือรูจักพอดี พออยูพอกิน 5. อยูในสถานที่ที่สงัด คืออยูในสถานที่ที่สงบและมีสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม 6. ฝกหัดจิตใจใหสงบคือการฝกจิต หมั่นทําสมาธิภาวนา 

 พุทธมหาปณิธานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดทรงดําริไวทั้ง 2 ครั้ งนี้ ในคราวแหงการประกาศ
เผยแผพระพุทธศาสนา และในวันมาฆบูชาเสมือนหนึ่งธรรมนูญแหงพุทธศาสนาใหพุทธศาสนิกชนไดยึดถือเปนหลัก
สําหรับประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหพนทุกขและยังเปนพุทธทายาทในการชวยเผยแผพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสถาวรตอไป ได
สรางความเปนปรึกแผนใหกับพระพุทธศาสนาและวางหลักการใหกับพระสงฆสาวกทุกยุคทุกสมัยไดถือปฏิบัติสืบทอดกัน
มาเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกมหาชนซึ่งเปนมวลมนุษยชาติทั้งมวลจนตราบเทาทุกวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของพระ
พุทธองคที่ไดทรงอนุเคราะหเกื้อกูลแกชาวโลกนั้น ไดทรงแสดงออกในพุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค 
ซึ่งเห็นไดชัดวา วันเวลาที่ผานไปแตละวันนั้น เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของผูอ่ืนๆ ทั้งนั้น มี 5 อยางคือ (พระราชวรมุนี 
ประยุทธ ปยุตฺโต, 2539: 28) 

1.เวลาเชา  เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว 
2.เวลาเย็น  ทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
3.เวลาค่ํา  ทรงประทานพระโอวาทแกพระภิกษุ 

4.เวลาเที่ยงวัน  ทรงตอบปญหาเทวดา 
5.เวลาเชามืด  ทรงตรวจดูสัตวโลกที่ควรเสด็จไปโปรด 

พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการนี้เปนกิจวัตรประจําวันมิไดวางเวนตลอด 45 พรรษา  พุทธกิจนี้เปน
การสงเสริมใหพุทธปณิธานในการประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีความเดนชัดมาก
ขึ้น และสามารถอนุเคราะหเกื้อกูล สรางประโยชนและความสุขแกพหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และสังคมโลก 
(โลกานุกมฺปาย)ไดมาก 

4. สูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 

 พระราชาเปนประมุขของประชาชน ความหมายและความสํ าคัญของพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้  
(พระ ไตรป ฎกภ าษาบาลี  เ ล ม  5 : 124 )  ต อ งการสอน ให เ ร า เ ห็ น คว ามสํ า คัญขอ งพระมหากษั ต ริ ย   
ผูเปนพระราชา ผูทําหนาที่ในการปกครองประเทศ ในฐานะเปนประมุขของประชาชน เมื่อทรงเปนพระมหากษัตริยแลว ก็
ทรงมีพระราชปณิธานที่จะประกอบคุณงามความดีดวยการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกทวยราษฎรและทํานุบํารุงพระบวร
พระพุทธศาสนา  ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยของไทยทุกๆ แผนดิน ทุกรัชสมัยจึงทรงเปนพระธรรมราชา หรือพระธรรมิก
ราชาในสายตาและจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผนดิน สมกับที่พระองคทรงเปนพระเจาแผนดิน  

 ในคําปรารภหนังสือเฉลิมพระเกียรติคุณ ในการทูลถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แหง
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 ด พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว ภู มิ พ ล  

อดุลยเดช เรื่อง “พระผูทรงเปนปราชญแหงพระพุทธศาสนา” ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการประกาศพระราชสดุดี เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนพุทธมามกะ และท้ังยังทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก เมื่อ 
พ.ศ.2545  ครั้งนั้นพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี  ไดกลาวไววา 

 ตลอดระยะเวลา 56 ปนับแตที่ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนตนมา พระบาทสมเด็จ
พระเจาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ไดทรงปกครองแผนดินดวย
ทศพิธราชธรรมและธรรมที่สําคัญอ่ืนในพระพุทธศาสนา  สมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรม
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ราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” (นวลวรรณ  
พูนวสุพลฉัตร, 2556: 7) 

 พระราชปณิธานดังกลาวนี้ปวงพสกนิกรประชาชนชาวไทยลวนแลวแตปลื้มปติยินดีทั่วแผนพ้ืนพสุธาสุวรรณภูมิ
ของไทย ดวยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานนี้ เสมือนเปนพุทธ
ปณิธานศาสตรเปนแบบแผนในการทรงครองตน ทรงครองงาน ทรงครองราชย และทรงปกครองแผนดิน  ทําใหทวย
ราษฎรทั่วทั้งแผนดินได พ่ึงพิงอาศัยพระองคเหมือนดั่งรมโพธิ์รมไทรไดอาศัยรมเงาแหงพระบารมีที่ทรงเปน
พระมหากษัตริยทรงทศพิธราชธรรม สิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยพระราชปณิ ธานที่ทรงมีพระราชศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนา ตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสมือนไดทรงบําเพ็ญพระบารมีสืบตามรอยแหงปณิธานมหาบุรุษ
นั่นเอง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขึ้นครองราชยเปนรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2489 ตอมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493ณ พระที่
นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ในมหามงคลวโรกาสนี้ พระองคไดทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการเปนพระ
ราชสัตยาธิษฐานตอพระองคและตอมหาสมาคม ณ ที่นั้นวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” 

ประโยคเพียงประโยคเดียวนี้ เปนที่มาทั้งมวลของรัฐธรรมนูญฉบับประเพณีสังคมวัฒนธรรม กลาวคือ ไดเชื่อม
สถาบันพระมหากษัตริยเขากับประชาชนหรือมหาชนชาวสยาม โดยมีจุดหมายสุดทายคือ “ประโยชน” และ “สุข” ของ
ประชาชน ซึ่งทรงยึดมั่นในพระราชจรรยามาตั้งแตบัดนั้นจนบัดนี้(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ศ.ดร., 2547:7 – 12)พระปฐม
บรมราชโองการนี้ถือวาเปนพระราชปณิธาน ประจํารัชกาลที่ทรงยึดเปนแนวในการบริหารปกครองบานเมือง โดยเฉพาะ
คําวา “ครองแผนดินโดยธรรม” ในที่นี้หมายถึง “ครองแผนดินโดยทศพิธราชธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงยึดเอาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนแบบอยางตามธรรมเนียมแหงจารีตประเพณีสืบสันตติวงศ
ตามโบราณนานมาที่พระเจาแผนดินทุกสมัยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะดํารงตนอยูในฐานะขององคอัครศาสนูปถัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนาดวยอีกสวนหนึ่ง (มนูญมุกขประดิษฐ, 2547 : 50)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเปนพระมหากษัตริยที่เสด็จดํารงสิริราชสมบัติมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตรชาติ
ไทยแมเวลาที่ไดทรงรับพระบรมราชาภิเษกจะลวงเลยมาถึง69ปแลวแตพระปฐมบรมราชโองการที่มีพระราชดํารัสในพระ
ราชพิธีนั้นยังสถิตแนบแนนอยูในสํานึกของประชาชนชาวไทยสะทอนความเปนพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศผู
มีความเคารพในพระศรีรัตนตรัยมีธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาเปนเครื่องกํากับพระชนมชีพโดยเฉพาะในการปฏิบัติ
พระราชภารกิจในฐานะพระประมุขของชาติพระราชาตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงผูไดรับการสมมติหรือคัดเลือกให
เปนผูปกครองที่เรียกวาพระมหาสมมติราชคติเรื่องพระมหาสมมติราชนี้ทําใหพระราชาในพระพุทธศาสนาไมใชเทพอวตาร
แบบเทวราชาพระมหาสมมติราชผูเปนพระราชาพระองคแรกในโลกคือพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีตอมาจนสําเร็จเป น
พระพุทธเจาของเราพระราชาทุกพระองคไมวาจะเปนพระโพธิสัตวหรือไมก็ตามลวนตองปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางความยินดี
พอใจแกประชาชนผูใตปกครองสมกับตําแหนงราชาที่แปลวาผูทําใหประชาชนยินดีพอใจเมื่อพระราชาปฏิบัติธรรมจึงได
ชื่อวาเปนธรรมราชา 

คําวาธรรมราชาหมายถึง (1) ธรรมิกราชคือพระราชาผูประพฤติธรรมเพ่ือสรางความยินดีพอใจแกประชาชนและ
(2) ธรรมาธิปไตยคือผูถือธรรมเปนใหญและใชราชธรรมกํากับการใชพระราชอํานาจในความหมายแรกธรรมราชาทรงถือ
วายศและอํานาจไมไดมีไวเพ่ืออัตตหิตสมบัติคือสําหรับสรางความยิ่งใหญและประโยชนสุขสวนพระองคเทานั้นแตยศและ
อํานาจมีไวเพ่ือปรหิตปฏิบัติคือเปนเครื่องมือสําหรับสรางประโยชนสุขแกประชาชนจํานวนมากธรรมราชายอมรับวาการ
สงเคราะหประชาชนเปนธรรมคือหนาที่ของพระองคดังนั้นธรรมราชาผูยิ่งใหญทั้งหลายจึงถือเปนหนาที่ที่จะตองผูกใจ



๓๐๔ 

 

ประชาชนดวยราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรและทศพิธราชธรรม (สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2539 : 12 – 
14) 

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลปจจุบันเนื่องในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพ.ศ. 2493ที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”
นับเปนการประกาศอยางเปนทางการครั้งแรกวาพระองคจะทรงทําหนาที่ของธรรมราชาดวยการประพฤติทศพิธราชธรรม
เพ่ือประโยชนสุขของมหาชนชาวไทยและดวยการดําเนินตามหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญตลอดเวลากวา60ปที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลปจจุบันไดทรงงานหนักเพ่ือประโยชนสุขแหงพสกนิกรพระองคจึงทรงเปนพอหลวง
ของปวงชนชาวไทยและทรงเปนแบบอยางแหงธรรมราชายุคปจจุบันที่ทรงใชนโยบายในรูปแบบของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริกวา4,000โครงการเพ่ือเอาชนะความทุกขยากของประชาชนชาวไทยความรวมมือใดๆ ที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานในโครงการหลวง จึงเปนเสมือนเปนการตอบสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่
จะทรงมีพระดํารัสที่ทรงเนนอยูเสมอ 2 ประการ ไมวาจะมีพระราชดํารัสที่ใดหรือเมื่อใดก็ตาม นั่นก็คือทรงคํานึงถึง 
“ความผาสุกของประชาชน และความม่ันคงของประเทศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามพระราชปณิธาน 
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543: 25-28) 

 พระราชปณิธานดังกลาวนี้ปวงพสกนิกรประชาชนชาวไทยลวนแลวแตปลื้มปติยินดีทั่วแผนพ้ืนพสุธาสุวร รณภูมิ
ของไทย ดวยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานนี้ เสมือนเปนพุทธ
ปณิธานศาสตรเปนแบบแผนในการทรงครองตน ทรงครองงาน ทรงครองราชย และทรงปกครองแผนดิน  ทําใหทวย
ราษฎรทั่วทั้งแผนดินได พ่ึงพิงอาศัยพระองคเหมือนดั่งรมโพธิ์ รมไทรไดอาศัยรมเงาแหงพระบารมีที่ทรงเปน
พระมหากษัตริยทรงทศพิธราชธรรม สิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นไดเพราะอาศัยพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนา ตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสมือนไดทรงบําเพ็ญพระบารมีสืบตามรอยแหงปณิธานมหาบุรุษ
นั่นเอง 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” เปนปฐมบรมราชโองการที่ประจักษแจง
แลวในดวงใจของคนไทยทั้งชาติและประชาชาติทั้งหลายในโลกนี้  กาลเวลาลวงผานมาเกินกวา 60 ปแหงการครองสิริ
ราชสมบัติ ไมไดเปนการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเพ่ือความสุขของพระองคเองแมแตนอย แตหากกลับทรงทุมเทพระ
วรกายและพระราชหฤทัยใหกับพสกนิกรชาวไทยอยางไมวางเวนวันคืน  

 ปกครองโดย

พระราชปณิธาน: เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื!อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
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๓๐๕ 

 

คํ า ถ ามมี ว า  “โ ด ย ธ ร รม ” มี นั ย ที่ ค ร อบค ลุ ม ใน ปร ะ เ ด็ น ใ ดบ า ง จึ ง จ ะ ส า ม า ร ถส ะท อน นั ย ข อ ง 

คําวา “โดยธรรมอยางสมบูรณ” และสอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนาบุคคลที่ไดรับการเรียกขานวาเปนผูนําโดย
ธรรมนั้นจําเปนจะตองมีธรรมเปนใหญมีธรรมเปนที่พ่ึงมีธรรมหลอเลี้ยงคําวาโดยธรรมคํานี้จึงหมายถึงมีธรรมเปนใหญมี
ธรรมเปนที่พ่ึงมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงใจซึ่งมีแงมุมที่แตกตางจากการใชอธรรมเปนเครื่องมือกํากับฉะนั้นคําวา  “โดย
ธรรม” ในบริบทนี้จึงหมายถึง“ทศพิธราชธรรม”ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ของผูนําหรือผูปกครองที่ชื่อวาเปน 

“ราชา”การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ก็เทากับเปนการประกาศเจตนารมณในการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือผูอ่ืน
(ปรหิตปฏิบัติ)นั่นเอง(พระไตรปฎกภาษาไทย, 28 : 112) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการจัดทศพิธราชธรรมสรุปลงในไตรสิกขา 

 ราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถือปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวไทยตลอดระยะเวลากวา 
60 ปที่ผานมาก็คือทศพิธราชธรรมหรือธรรมของพระราชา 10 ประการ ในป พ .ศ.2496 จากการที่ไดทรงมีพระราช
หฤทัยแนวแนและมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติและสงเคราะหชวยเหลือพสกนิกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูเย็น
เปนสุขซึ่งไดมีพระปฐมบรมราชโองการในคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือเปนเสมือนสัญญาประชาคมวา “เราจะ
ครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2518: 1) 

5. จากพุทธปณิธาน : สูปฐมบรมราชโองการ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ประเด็นปญหาหลักสําคัญอยางหนึ่งที่มองเห็นไดจากภาวะสังคมปจจุบันนี้ก็คือ ถึงแมวาประชาชนชาวไทย 
จํานวน 93.83% จะนับถือศาสนาพุทธแตความเปนจริงชาวพุทธโดยสวนใหญก็ยังมองขามหรือยังไมใหความสําคัญใน
อุดมการณของศาสนานํามาประยุกตใชเขากับชีวิตประจําวันเหมือนศาสนาอ่ืนๆ จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตองการที่จะชี้ใหเห็นวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใน
การโปรดเวไนยสัตว เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกพหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย)เกื้อกูลตอสังคมโลก 
(โลกานุกมฺปาย)และปฐมบรมราชโองการซึ่งเปนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ไดทรงนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาคือทศพิธราชธรรมอันเปนธรรมราชามาเปนอุดมคติธรรมในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสุขแกทวย
ราษฎรผูเปนมหาชนชาวสยามกวา 60 พรรษา 

5.1ถอดบทเรียนเปรียบเทียบความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการ 

มนุษยเมื่อเริ่มตนตั้งใจที่จะกระทําความดี สิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหตองหันเหออกไปจากการทําความดีก็คือ 
การขาดอุดมการณอันเปนแนวหลักสําคัญเพ่ือนําคติของชีวิต ขาดความเปนผูมีจิตใจที่มั่นคงเพ่ือเปนแรงยึดเหนี่ยว จึงทํา

เปนไตรสิกขาที่มุงปรหิตปฏิบัติคือการบาํเพ็ญประโยชนสุขเพื่อผูอื่นเปนสําคัญ  
ไมใชแคอัตตหิตสมบัติหรือการทําความดีสวนตัว 

ทศพิธราชธรรม 

“เราจะครองแผน่ดนิ
โดยธรรม เพื!อ

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 

 

ใหมนุษยผูมีจิตที่คิดจะทําดีเพ่ือสังคมไมอาจที่จะทําความดีใหสําเร็จไดตามความตองการของตน  ดังนั้นสังคมโลกในยุค
สมัยขณะปจจุบันจึงเปนสังคมที่กําลังอยูในชวงขาดแคลนผูนําที่มีอุดมการณ หรือมีอุดมคติธรรมตามแนวของพระโพธิสัตว
ใหเปนสังคมตื่นรู ดวยการนําหมูชนที่ตองการจะกระทําความดีไดรูจักการแบงปนเอาใจใสชวยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงได
ชวยเหลือสังคมแหงมวลมนุษยชาติระดับโลกไดอยางแทจริง เมื่อนํา“พุทธปณิธาน” มาเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับปฐมบรม
ราชโองการ ซึ่งเปนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะพบประเด็นที่สอดรับและเชื่อมโยงกันไดอยางมี
นัยสําคัญดังตารางตอไปนี้ 

นัยสําคัญ 

(จุดเดน) 
พุทธปณิธาน 

พระสัมมาสัมพุทธเจา 

ปฐมบรมราชโองการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

1. พระนาม/วรรณะ - สิทธัตถะ หมายถึง ความสําเร็จ 
- วรรณะกษัตริย  

- ภูมิพล หมายถึง กําลังของแผนดิน 
- วรรณะกษตัริย 

2. ปณิธาน 

 

- พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชนสุขแก
ชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือ
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพ
และมนุษย 

- เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อ  
  ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม 

3. ธรรมราชา - ทรงเปนธรรมราชาในทางธรรม - ทรงเปนธรรมราชาในทางโลก 

4. หลักธรรมแหง 
    ปณิธาน 

- สรุปลงในไตรสิกขา 
(หลักการ 3, อุดมการณ 4, วิธีการ 6) 

- ทศพิธราชธรรม  
  (สรุปลงในไตรสิกขา) 

5 .  พ ร ะ จ ริ ย า วั ต ร 
   ที่ทรงกระทําทุกวัน 

- พุทธกิจประจําวัน 5 ประการ 
- พุทธจริยา 3 

- ทศพิธราชธรรม  
  (โดยมุงอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ) 

6. ระยะเวลา - 45 พรรษา  - มากกวา 60 พรรษา 
7. ภูมิธรรมแหง  
    ปณิธานหรือ   
    อุดมการณสูงสุด 

 

- ทรงไดตั้งพระปณิธานเพ่ือปรารถนาเปน
พระพุทธเจา และทรงทําความดีในการ
บําเพ็ญบารมีมาอยางยาวนาน แมบรรลุตาม
อุดมการณที่ ไดตั้ งใจไวแลว ก็ยังทรงตั้ ง
ปณิธานเพื่อเผยแผพระศาสนาไวอีก  

- ทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นในการทํา
ความดีตามรอยบาทพระศาสดา มีพระ 

ราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจใน
ทศพิธราชธรรมอันสอดคลองกับการ
บําเพ็ญทศบารมีเฉกเชนพระโพธิสัตว 
 

ตารางท่ี 1ถอดบทเรียนเปรียบเทียบความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการ 

นัยสําคัญดังที่ไดแสดงไวขางตนนี้ จะเห็นความเชื่อมโยงจากพุทธปณิธานมาสูปฐมบรมราชโองการ ไดวา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นในการทําความดีตามรอยบาทพระศาสดาทั้งในสวนของ
พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจมามากกวา 60 พรรษา ซึ่งมีความสอดคลองกับไตรสิกขาและการบําเพ็ญทศ
บารมีเฉกเชนเดียวกับพระโพธิสัตวมาโดยตลอด 

5.2บูรณาการสรางมุมมองอุดมการณในมิติใหมตามแนวพุทธปณิธานศาสตร 

ทําอยางไรที่มนุษยทั้งหลายจะมีแรงพลังแหงความตั้งใจ ที่เรียกวา “ปณิธาน” เปนผูมีความปรารถนาอยางแรง
กลา มีอุดมการณอันสูงสงที่จะดําเนินชีวิตของตนไปใหถึงจุดเปาหมายแหงความสําเร็จเพ่ือมวลมนุษยชาตินั้นได  ใน
พระพุทธศาสนาพบวามีคําตอบอยูในพุทธวิทยา (Buddhology)บูรณาการเปนแนวทางแกไขเพ่ือจักนําโลกไปสูสันติสุขอัน
ไพบูลยได ดังแผนภูมินี้ 

 



๓๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงบูรณาการสรางมุมมองอุดมการณในมิติใหมตามแนวพุทธปณิธานศาสตร 

 จากแผนภูมิแสดงใหทราบวา มวลมนุษยผูซึ่งปรารถนาที่จะกระทําความดีควรเริ่มตนดวยการมีหลักปณิธาน
เหมือนดั่งการบําเพ็ญบารมีเพ่ือปรารถนาเปนพระพุทธเจาของพระโพธิสัตว(ตัวแบบพุทธบูรณาการแบบพุทธวิทยา) ได
ตั้งใจ หรือตั้งอุดมการณบางอยางไวในใจ ประกอบดวยหลักการวิธีการใหสอดคลองรับเขากับยุคสมัย (Cognitive) มีการ
ปรับจิตใจเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก (Performance) โดยใชหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาดังเชน ทศบารมี ทศพิธราชธรรม (ตัวแบบพุทธบูรณาการแบบธรรมวิทยา) ประกอบดวยความรูความ
เขาใจที่ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) และสงผลในมิติของการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีถูกตอง (สัมมาสังกัปปะ) เกี่ยวกับโลก 3 กลาวคือ 
1. ในมิติทางธรรมชาติที่เปนโอกาสโลก คือ วิทยาศาสตร  2. ในมิติทางสังคมท่ีเปนสัตวโลก คือ สังคมศาสตร  และ 3. ใน
มิติทางธรรมชาติคุณคาที่เปนสังขารโลก คือ มนุษยศาสตร สอดรับกับคําวา “โลก – โลกวิทู” ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความหมายวา พระพุทธเจาทรงเปนผูรูแจงโลกการที่พระพุทธองคทรงมีพุทธปณิธานเปนไปเพ่ือสรางประโยชน เพ่ือ
อนุเคราะหเกื้อกูลความสุขแกพหูชน (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) และเกื้อกูลตอสังคมโลก (โลกานุกมฺปาย)ไดนั้น ก็ตอง
ทรงเปนรูแจงโลกดวยเชนกัน(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2557: 46 -63) 

6. ขอสรุป 

จากพุทธปณิธานสูปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม
ไดอยางไร เกิดขึ้นไดเพราะมีบุคคลที่ตั้งตนอยูในฐานะของความเปน “ธรรมราชา” ไดทรงมีปณิธานความตั้งใจ มี
อุดมการณ  ไดกระทําตนใหเปนตนแบบของมนุษยผูมีความมุงมั่นเสียสละที่จะกระทําความดีเพ่ืออนุเคราะหเกื้อกูล
ชวยเหลือมหาชนเปนเหตุหลักใหญเฉกเชนเดียวกับการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวที่ทําความดีเพ่ือปรารถนาเปน
พระพุทธเจา ดวยเหตุนี้หมูประชาชนชาวสยามจึงไดรับประโยชนสุข ดวยเพราะมีพระราชาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ประกอบดวยคุณธรรมแหงทศพิธราชธรรม  

พระพุทธเจาทรงเปนกัลยาณมิตร เปนตนแบบตัวอยางของมหาบุรุษนักตอสูในการตั้งปณิธานเพ่ือวางเปาหมาย
ชีวิตที่ยิ่งใหญและเพ่ือนําไปสูความสําเร็จอันใหญยิ่ง  นั่นก็คือการบรรลุพระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ พุทธปณิธานมี

หลกัการ  ๓
 

อดุมการณ์
  ๔

 

วิธีการ ๖
 

ทศบารม ี- ทศพธิราชธรรม  
 

ปญัญา 

C 

ประจกัษป์ญัญา 

เขา้ใจ 

A 

ปรบัจติใจ 

เปลี!ยนทศันคต ิ

P 

เปลี!ยนแปลง
พฤตกิรรม 

พทุธปณิธานศาสตร ์

“เราจะครอง
แผน่ดินโดย
ธรรม เพื!อ

ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชน 

พระราช
ปณิธาน 

ของ 

พระบาทสมเ

 “เพื!อ
ประโยชน์สขุ
แก่ชนหมู่มาก 

เพื!อ
อนุเคราะห์

พทุธปณิธาน 

ของ 

พระสมัมา 

สมัพทุธเจ้า 
บรูณาการ 
เขา้กับ 
วทิยาการ
สมัยใหม ่

บรูณาการ 
เขา้กับ 

วทิยาการ
สมัยใหม ่



๓๐๘ 

 

 

 กระบวนการ 

จุดเริ่มตนมาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแตครั้งยังเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว ไดตั้งจิตเพื่อปรารภเหตุในการ
ทําความดีเพ่ือปรารถนาเปนพระพุทธเจา ทรงไดกระทําตนใหเปนดุจดั่งบุคคลตนแบบของโลกในการทําความดีเพ่ือ
ชวยเหลือสังคมสวมรวม  อนุเคราะหเกื้อกูลหมูสัตวผูตกทุกขไดยากใหพนจากกองทุกข โดยมีเปาหมายสําคัญคือ นําพาหมู
มวลสรรพสัตวเขาสูมรรคผลนิพพาน  ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวไกลกอนที่พระโพธิสัตวจะไดบรรลุมรรคผลตามที่ตั้งจิต
ปรารถนาไว ก็จะตองผานรูปแบบของการตั้งปณิธานถึง 3 ระยะ กลาวคือ  1. มโนปณิธาน  2. วจีปณิธาน  3. กายวจี
ปณิธาน ในแตละระยะก็ตองผานการทดสอบความตั้งมั่นของจิตใจดวยรูปแบบการบําเพ็ญบารมี 10 ประการ ดังนั้นกวา
โลกนี้จะมีพระพุทธเจาเสด็จมาอุบัติเกิดขึ้น จึงไมใชเรื่องงาย เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดโดยยาก ตองประกอบดวยคุณธรรมการ
สะสมบารมีขามภพขามชาติที่ตองเอาชนะผานอุปสรรคเครื่องขัดขวางตางๆ และสําคัญท่ีสุดก็คือ ตองเปนผูมีกําลังใจอยาง
สูงยิ่ง ไมยอมทอถอยและทอดทิ้งเปาหมายแหงปณิธานหรืออุดมการณที่ไดตั้งใจไว เปนมีความตั้งมั่นมีจิตใจกลาหาญยอม
ที่จะสละชีวิตของตนเพ่ือจักฟนฝาอุปสรรคทั้งปวงเพียงเพ่ือจักใหสําเร็จเปนพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงถือวา
เปนบุคคลตนแบบของมนุษยในอุดมคติทางธรรมที่โลกตองการ  เพราะพระองคไดทรงใชเวลาทั้งหมดของชีวิตเปนไปเพ่ือ
โปรดเวไนยสัตว เพ่ือประโยชนสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหเกื้อกูลแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลายสมกับที่ไดตั้งพระ
ปณิธานไว 

จุดเดนของปณิธาน คือ ใชเปนเครื่องมือชวยในการดํารงชีวิตประกอบกิจการงานตางๆ ใหสําเร็จดังเปาหมายที่ตั้ง
ไวได และเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหกลุมคนตางๆ ในสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยการ
ออกแบบกฎเกณฑ หรือระเบียบตางๆ  ใหสังคมไดใชเปนหลักปฏิบัติรวมกัน  นอกจากนี้ประเด็นเรื่อง “ปณิธาน” ก็ยัง
นับเปนเครื่องมือในการชวยดํารงปกครองประชาชนเพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจบนฐานของการนําคุณธรรมมา
ประยุกตใชจนเปนที่มาของปฐมบรมราชโองการดังกลาว  และเมื่อศึกษาอยางรอบดานจากคัมภีรพระไตรปฏก (Primary 
Source) และคัมภีรชั้นอรรถกถา (Secondary Source) ที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษา และเปนหลักของพระพุทธศาสนา
สายเถรวาท ทําใหพบคําตอบที่นาสนใจหลายประเด็นที่ไดตั้งไววา ทําอยางไรจึงจะสรางคนดี “ตนแบบมนุษยในอุดมคติ” 
ใหเกิดในสังคมปจจุบัน สรุปเปนกรอบแนวความคิดไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงขั้นตอนการบูรณาการเพื่อนํา “ปณิธาน” แหง “ธรรมราชา” ไปทํา 
เปนสาธารณปญญาเพ่ือสราง “ตนแบบของมนุษยในอุดมคต”ิ 
 

สรางกลุมสังคมแหงการเรียนรู สรางกลุมสังคมแหงการตื่นรู 

ขั �นตอนการบูรณาการเพื�อนํา “ปณิธาน” แห่ง “ธรรมราชา” ไปทาํ 

เป็นสาธารณปัญญาเพื�อสรา้ง “ต้นแบบของมนุษยใ์นอดุมคติ” 

เพื�อประโยชน์สขุแกช่นหมูม่ากเพื�อ
อนเุคราะห์เกื  อกลูแก่ทวยเทพและมนษุย์ 

เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม 

เพื�อประโยชน์สขุแหง่มหาชนขาวสยาม 

ปณิธาน 

(INPUT) 

สหบรูณาการ
ผา่นศาสตร์ 
ตา่งๆ 

ประโยชน์สขุ 

(OUTPUT) 

ไตรสกิขา 
CAP 

กระบวนการ กระบวนการ 



๓๐๙ 

 

1. ปณิธาน ในฐานะเปนเครื่องมือสรางทางรอดและทางเลือกใหมในการสรางมนุษยในอุดมคติจากประเด็นที่
ไดตั้งเปนปญหาไวแตตนวาทําอยางไรที่มนุษยทั้งหลายจะมีแรงพลังแหงความตั้งใจ ที่เรียกวา “ปณิธาน” เปนผูมีความ
ปรารถนาอยางแรงกลา มีอุดมการณอันสูงสงที่จะดําเนินชีวิตของตนไปใหถึงจุดเปาหมายแหงความสําเร็จเพ่ือมวล
มนุษยชาตินั้นได พบวาถามีการบูรณาการโดยการนํา “ปณิธาน” แหง “ธรรมราชา” ไปทําเปนสาธารณปญญาเพ่ือสราง 
“ตนแบบของมนุษยในอุดมคต”ิโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1หลักการ : ตองสรางกลุมสังคมแหงการเรียนรูและกลุมสังคมแหงการตื่นรู 

โดยเนนใหมีการเรียนรูตามแนวหลักแหงพุทธปณิธานและปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เปนแนวทางในการศึกษาสรางปลุกจิตสํานึกความเปนคนดีหรือความเปนตนแบบมนุษยในอุดมคติที่มีคุณธรรม
ดุจดั่ง “ธรรมราชา” 

สวนปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เปนพระราชปณิธานที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานประกาศตอมหาสมาคมวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”  ทรงยึดเปนแนวหลักในการทรงขึ้นครองราชย  ในการปฏิบัติพระราชจริยาวัตร
และพระราชกรณียกิจเพ่ือสรางประโยชน  สรางความสุข ความเจริญใหกับพสกนิกรปวงประชาชนชาวไทยมากกวา 
4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชยมามากกวา 60 พรรษา  ซึ่งปฐมบรมราชโองการนี้มีความแนบแนน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักพระพุทธศาสนา เกิดจากแกนหลักเดียวกันคือไตรสิกขา ประกอบดวยทศพิธราชธรรม 
จักรวรรดิราช และราชสังคหวัตถุ ดวยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรมและทรงมีพระ
ราชจริยาวัตรที่งดงาม ทรงอุทิศเวลาสวนพระองคเปนไปเพ่ือสรางประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม เพ่ือสรางแผนดิน
ธรรมแผนดินทอง ดวยเหตุนี้พระองคจึงไดสถิตครองอยูในใจของปวงประชาราษฎรชาวไทยมาโดยตลอด  ทรงอยูในฐานะ
เสมือนเปนพระโพธิสัตว และทรงเปนบุคคลตนแบบของมนุษยในอุดมคติที่โลกตองการในยุคสังคมปจจุบันนี้ได   

1.2วิธีการ :ใชหลักไตรสิกขา และ CAP มาเปนเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรม ใหเปน
สัมมาทิฎฐิบุคคลเพื่อสรางความสุขใหแกมหาชน 

หากชาวพุทธซึ่งเปนมหาชนชาวสยามไดนําพุทธปณิธานหรือปฐมบรมราชโองการ อันเปนพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาศึกษาวิเคราะหและบูรณาการเขากับวิทยาการสมัยใหม โดยนําหลักไตรสิกขา 3 คือ 
ศีล สมาธิ ปญญา มาประยุกตใหสอดคลองรับเขากับศาสตรยุคสมัยปจจุบันดวยความเปนผูมีประจักษปญญา คึอมีความ
เขาใจและสอดรับกับสมัย (Cognitive) รูจักการปรับจิตใจเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) และรวมถึงเกิดพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในเชิงบวก (Performance) ก็อาจจะเปนการคนพบทางออกหรือทางเลือกใหมอีก
รูปแบบหนึ่งก็ไดในการที่จะแกปญหาทางพุทธจริยศาสตร  ในเรื่องของการขาดแคลนมนุษยในอุดมคติที่สามารถเปนผูนํา
หรือเปนบุคคลตนแบบตัวอยางใหกับผูที่คิดจะเริ่มตนทําความดีใหกับโลกดวยจิตบริสุทธิ์อยางแทจริงได  ดวยการสราง
มุมมองทางมิติในรูปแบบใหมตามแนวพุทธปณิธานศาสตร ซึ่งมีนัยสําคัญและมีความสัมพันธกับศาสตรตางๆ ในสังคม
ปจจุบัน 

 2.พุทธปณิธาน ในฐานะเปนเครื่องมือชวยสรางประโยชนสุขมากกวาประโยชนอ่ืนใด 

คําถามมีวา “เพราะเหตุใด?   บุคคลผูอยูในฐานะของเปนผูนําในระดับของสังคมจะตองยึดหลัก “ปณิธาน”นี้ให
มั่นคง  คําตอบก็คือ ปจจุบันในสังคมโลกมีกลุมคนจํานวนมากท่ีตองเปนผูรับผลอันเกิดความขัดแยงของผูนําในระดับสังคม 
แมในระดับโลกก็ตางมีความคิดที่จะแยงชิงกันเพ่ือสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับประเทศและพลเมืองของตนเองโดยไมมี
คุณธรรม  ทําใหเกิดปญหากระทบขัดแยงกันอยางรุนแรง  สังคมโลกกําลังตองการทางเลือกหรือทางออกที่เหมาะสม จําเปน
จะตองหาผูนําที่มีอุดมคติธรรมมาชวยชี้นําหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหโลกไดเกิดสันติสุข หากผูนํา



๓๑๐ 

 

โลกมีคุณธรรมดุจดั่ง “ธรรมราชา” เปนผูนําที่นําตนไปสูหลักแหงสันติปณิธาน เมื่อไปปรากฏอยู ณ ที่ใด สังคมนั้นๆ ก็ยอม
อยูเย็นเปนสุข  

ประเด็นที่นาสนใจอีกอยางก็คือ การนํา “ปณิธาน” มาเปนแนวหลักประโยชนของชีวิตการนํา “ปณิธาน” บน
ฐานของคําวา “พุทธปณิธาน”  ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือ  “พระราชปณิธานปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” หากนําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนทางโลกแตอยางเดียวหาใชเปนประโยชนตรงตามพุทธ
ประสงคอันแทจริงได  เพราะสวนใหญมุงใชปณิธานเปนเครื่องมือในการพัฒนาเหตุภายนอก แตในความเปนจริงแลวองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระประสงคที่จะใหเกิดประโยชนที่เรียกวาอัตถายะ หิตายะ สุขายะ  เปนการสราง
ทรัพยภายในที่ ยั่ ง ยืนกว าทรั พยภายนอก   ทรงมี พุทธประสงคที่ จ ะ ให เหล า พุทธบริษัท ได เป นผู มี คว าม 

ตั้งมั่นในการตั้งมโนปณิธาน วจีปณิธาน และกายวจีปณิธานเพื่อบําเพ็ญเพียรใหถึงซึ่งพระนิพพาน 
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การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน 

พระใบฎีกาทวี  อาจิณฺโณ (ทับทิมสุข) 
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการ นวบ. มจร จันทบุรี 
 
บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษา การ
บริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน ๒) เพ่ือศึกษา ปจจัยที่สําหรับการบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของ
ชุมชน ๓) เพ่ือศึกษา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชนการศึกษาเรื่อง “การ
บริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะหสภาพทั่วไปในปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะ ๒) เพ่ือศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ๓) วิเคราะห สังเคราะหและแนวทางการใชแนวทัศนะ
เพ่ือศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” เปนการวิจัยแบบสํารวจ จาก
ประชากร ในเขตปกครองชุมชนบานหนองแฟบ เมืองระยอง จังหวัดระยอง เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน ๒๙๐ คน 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน 
ประกอบดวย ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ ไดแก ขอมูลทั่วไป จํานวน ๔ ขอ สวนที่ ๒ ไดแก ขอมูลดานการบริหารการพัฒนาของ
วัด ดานสุขภาวะชุมชน คือ ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๐ ขอ สวนที่ ๓ ไดแก ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆและการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามทั้งปลายเปดโดยมี
คาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัคซึ่งไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากัน (IOC) ๐.๙๓๘ โดย
ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลดวย คาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานสัมพันธโดยใชสถิติไคส
แควร (Chi-Square (X2) 
คําสําคัญ : 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 
 
บทนํา 
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ในประวัติศาสตรของชนชาติไทย พบวา ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิ เปนที่ตั้งมั่น
ของพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน คําสอนของพระพุทธศาสนาไดเผยแผไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนชาวไทย จนกอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรม และ
แพทยศาสตร อันเนื่องดวยพระพุทธศาสนา กลายมาเปนสมบัติของชนชาติไทย ใหประชาชนชาวไทยไดเกิดความ
ภาคภูมิใจ ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงมีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตประจําวันของคนไทยอยางใกลชิด และแยกกันไมออกคน
ไทยยังถูกฝกสอนใหเคารพยึดมั่น และปฏิบัติตนใหถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาวไทย และวัฒนธรรมก็
ลวนมาจากหลักเกณฑทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น วัดและพระสงฆ ภาพพจนเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด และ
พระสงฆในอดีตจึงนาชื่นใจ และเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักดวยบทบาทที่กลาวมา ประเทศไทยจึงมีพระสงฆที่เปนปราชญทาง
วรรณกรรม ดังนั้น พระสงฆจึงกลายเปนที่พ่ึงของชนชาวไทย และในสังคมไทยในทุกๆเรื่อง ไมวาในทางที่เปนงานมงคล 
และอวมงคล สังคมไทยเคารพ และศรัทธาตอพระสงฆมาก เพราะเชื่อวา พระสงฆนั้นเปนผูมีความรูมากกวาฆราวาส เปน
ผูทรงศีลยอมพูดแตสิ่งเท็จจริง และเปนครูอาจารย อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดาทั้งหลายมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

 

๑. ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ชุมชนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม จึงมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว โดยในชวง ๒๕-๓๐ปเศษที่
ผานมา มีเงินลงทุนรวม ๙.๙๒แสนลานบาท๑ สงผลให (จังหวัดระยอง) เปนฐานอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย รอยละ ๖.๒ตอปสูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยที่
รอยละ ๔.๘และมีรายไดซึ่งสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศนอกจากนี้จั งหวัดระยองยังมีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว 
รวมทั้งเปนแหลงผลิตผลไมเพ่ือการสงออกท่ีสําคัญของประเทศ๒ จึงมีแรงงาน เจาของธุรกิจ เดินทางเขามาในพ้ืนที่จังหวัด
ระยองจํานวนมาก ทั้งที่อยูประจําและไปกลับ ซึ่งคนกลุมนี้หากไมไดยายทะเบียนราษฎรจะถือวาเปนประชากรแฝงดวย 
อยางไรก็ดี ประชากรกลุมนี้ไดชวยสรางมูลคาเพ่ิมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการของจังหวัด อันเปนการเพ่ิมผลิตภาพโดยรวมใหกับประเทศ๓แตสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไมถูกตองเพ่ิมมากขึ้น เห็นไดจากปญหาการเจ็บปวยของ
ประชาชนในปจจุบันมีแนวโนมการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคติดตอและโรคไมติดตอที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติตัวที่ไม
ถูกตองดังนั้น การประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๒, เรื่อง กําหนดใหทองที่เขตตําบล
มาบตาพุด ตําบลหวยโปง ตําบลเนินพระ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนาจังหวัด
ระยอง ทั้งตําบลบานฉางอําเภอบานฉางจังหวัดระยอง๔ 

วัด ในอดีตเปนศูนยกลางในการปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดานตางๆ โดยวัดเปนแหลง
ตําราแพทยแผนไทยโบราณ พระสงฆทําหนาเปนหมอรักษาพยาบาล วัดเปนที่พํานักอาศัยศึกษาเลาเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยเพ่ือใหเปนศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา และวัดยังเปนศูนยการบริหารการบริการดานการ

                                         

๑ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, "ขอมูลการปกครอง." [ ออนไลน], 
เขาถึงไดจาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad๗๖/jungwad๗๖.htm [ม.ป.ป.]. สืบคน ๑๘เมษายน ๒๕๕๓. 

๒World Development Report (WDR) (World Bank, ๒๐๐๙,อางถึงใน ธนาคารไทยพาณิชย,๒๕๕๓). 
๓สํานักงานสถิติแหงชาติ,กลุมสถิติประชากร, สํานักสถิติสังคม,(กระทรวงเทคโนโลยี  : สารสนเทศและการสื่อสาร,ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี, ช้ัน ๒,๒๕๕๘). 
๔ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี ๓๒พ.ศ. ๒๕๕๒,เรื่อง กําหนดใหทองที่เขตตําบลมาบตาพุด ตําบลหวยโปง 

ตําบลเนินพระ ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งตําบล ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ท้ังตําบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต (เปนเขตควบคุมมลพิษ, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๖, ตอนพิเศษ ๖๕
ลงวันท่ี ๑พฤษภาคม ๒๕๕๒). 
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ปกครองที่กํานันผูใหญบาน พึงจะเรียกประชุมกัน เพ่ือแจงกิจการตางๆ๕ซึ่งสอดคลองกับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ 
(Nicholas Bennett) ผูเขามาเมืองไทยในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการศึกษายูเนสโก ไดกลาววา เปนเวลารอยๆป ที่วัดไดมี
บทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทย โดยมีพระสงฆเปนผูใหบริการตางๆที่จําเปน เชน ใหการศึกษา ใหคํา ปรึกษาแก
ชาวบานที่เดือดรอน ไกลเกลี่ยขอพิพาท ตลอดถึงใหการรักษาพยาบาล นอกจากนั้น วัดยังชวยเก็บรักษาประเพณี
วัฒนธรรม โดยการที่พระสงฆไดเขารวมในกิจกรรมทางสังคมตางๆในลักษณะตางๆ วัดจึงเปรียบเสมือนเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวบาน และศูนยกลางกิจกรรมตางๆทางสังคม๖ซึ่งสอดคลองกับการแสดงปาฐกถา ในการประชุมพระพุทธศาสนา
นานาชาติ วา “คณะสงฆไดฝาคลื่นลมมรสุมรอดพนวิกฤตมาเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป นับตั้งแตองคสัมมาสัมพุทธเจาทรง
กอตั้งคณะสงฆนี้ขึ้นมา ถาคณะสงฆปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประยุกตใชพระธรรมวินัยอยางถูกตองตามพุทธประสงค 
ดวยสติปญญาพระพุทธศาสนาก็จะดํารงคงอยูสถาพรในอนาคต เพ่ือประโยชนสุขแหงมวลมนุษยชาติตลอดไป”๗ 

 
การบัญญัติคําวาสุขภาวะหรือสุขภาพ คือ สุภาวะที่มีความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และสามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข มิใชเพียงแตปราศจากโรค และความพิการเทานั้น๘สุขภาพกับภาวะ คือสุขภาพดานตางๆคือภาวะของ
มนุษยที่สมบูรณทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปญญามีพ้ืนฐานโยงใยมาจาก
สุขภาพที่ดี (Healthy) แบบดีที่ที่สุดและนาพอใจที่สุด๙การที่ประชาชนมีพฤติกรรมตอสุขภาพไมสมบูรณ ไดแก การออก
กําลังกาย และทานผักผลไมไมเพียงพอ กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารมีรสจัด เชน เปยว เผ็ด เค็ม มัน หวานจัด ทําใหเพ่ิม
ความเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคไต โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและไขมันในหลอดเลือด ๑๐

ไมวาจะเปนมลภาวะ ซึ่งโรคเหลานี้เมื่อเกิดการเจ็บปวยจําเปนตองรักษาดวยการรับประทานยา เสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนตามมา ทําใหสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก 

การใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการตางๆซึ่งประกอบดวย การวางแผนการจัดหนวยงาน   การ
อํานวยการ  การควบคุม  ที่ถูกพิจารณาจัดกระทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  โดยใชกําลังคน  และทรัพยากรที่มีอยู๑๑

ปจจัยการบริหารวัด จึงหมายถึง การจัดการ (แผนงาน) คน เงิน วัสดุ เพื่อใหการดําเนินงานภายในวัดเปนไปอยาง
ราบรื่น เกิดประโยชนตอสังคม โดยบุคคลเปนผูสรางงานทํางาน และแกไขงาน๑๒ 

                                         

๕พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ. บทบาทของวัดและพระสงฆไทยในอนาคต. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, 
๒๕๕๒), หนา ๒๒. 
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๓๑๔ 

 

การพัฒนาหมายความวาทําใหเจริญ คือ ทําใหเติบโตไดงอกงามทําใหงอกงามมากข้ึนเชน เจริญทางไมตรี๑๓การ
พัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนาคนใหมีความสุขมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ 
มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางดานการวางแผน คือ เปนเรื่องของมนุษยเทานั้ น แตกตางกนเพียงการ
วางแผนใหความสําคัญท่ีวิธีการดําเนินงาน สวนพุทธศาสนามุงเนนผลที่เกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษยเทานั้น๑๔ 

การบริหารการพัฒนาเปน การเพ่ิมสมรรถนะ (Capability) ของระบบบริหารที่จะรับมืออยางไมหยุดยั้งกับ
ปญหาตางๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุจุดหมายปลายทางในการสรางความกาวหนาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๑๕นักวิชาการชาวเวียดนามอธิบายวา การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารบรรดา
แผนงานตางๆ ซึ่งเปนแผนงานที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือใหบรรลุวัตถุ ประสงคในการสรางชาติ และเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความ
เจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ-สังคม การบริหารการพัฒนาจะประสบผลสําเร็จได จะตองดําเนินงาน  ๒ ประการ คือ
๑) จัดใหมีการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และ๒) ปรับปรุงองคการบริหารทั้งหลายที่มีอยู และจัดตั้ง
หนวยงานใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาตางๆ๑๖การบริหารการพัฒนาวาแบงเปน ๒ ทรรศนะ ๑) ถือวา 
การบริหารการพัฒนาหรือ Development Administrationคือ การบริหารงานหรือการบริหารราชการในประเทศดอย
พัฒนาที่มุงมั่นที่จะดําเนินการพัฒนา ดังที่เขียนในภาษาอังกฤษ วา Administration in poor developed countries 
which are committed to development ๒) การบริหารการพัฒนา ไดแก การบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการบริหาร
ตามโครงการพัฒนาของประเทศหรือ  Administration in development or administration of a program of 
national development ตามความเขาใจอยางงายๆทั่วๆไป๑๗ 

วัด ในอดีตเปนศูนยกลางในการปฏิบัติกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดานตางๆ วัดเปนสถานที่
พยาบาล ที่รักษาผูเจ็บตามภูมิรูของคนในสมัยกอน โดยวัดเปนแหลงตําราแพทยแผนไทยโบราณ พระสงฆ ทําทําหนาเปน
หมอรักษาพยาบาล วัดเปนที่พํานักอาศัยศึกษาเลาเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือใหเปนศาสนทายาทสืบอายุ
พระพุทธศาสนา และวัดยังเปนศูนยการบริหารการบริการดานการปกครองที่กํานันผูใหญบาน พึงจะเรียกลูกบานมา
ประชุมกัน เพ่ือบอกและแจงกิจการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ (Nicholas Bennett) ผูเขามา
เมืองไทยในฐานะผูเชี่ยวชาญทางการศึกษายูเนสโก ไดกลาววา เปนเวลารอยๆป ที่วัดไดมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของคน
ไทย โดยมีพระสงฆเปนผูใหบริการตางๆที่จําเปน เชน ใหการศึกษา ใหคําปรึกษาแกชาวบานที่เดือดรอน ไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ตลอดถึงใหการรักษาพยาบาล นอกจากนั้น วัดยังชวยเก็บรักษาประเพณีวัฒนธรรม โดยการที่พระสงฆไดเขารวม
ในกิจกรรมทางสังคมตางๆในลักษณะตางๆ วัดจึงเปรียบเสมือนเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน และศูนยกลางกิจกรรม
ตางๆทางสังคม๑๘ ดังนั้น พระสิริมังคลาจารย ในสมัยลานนา มีพระสงฆท่ีมีบทบาทอยางพระสังฆราชในสมัยสุโขทัย (พระ
นพรัตน วัดปาแกว) สมกับสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัตนโกสินทร ดังในสมัยกรุงศรี
อยุธยา สมเด็จพระสังฆราช (สา) สมเด็จพุฒาจารย (โต พรหมฺรังสี) สมัยรัตนโกสินทร สมกับพระนักพัฒนาอยางครูบาศรี
วิชัย แหงลานนาในสมัยรัตนโกสินทร๑๙วัดและพระสงฆ ในอดีตมีบทบาทในการพัฒนาตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของ
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๓๑๕ 

 

ประชาชนทั่วไป เชน ในดานสาธารณสงเคราะห และการสงเสริมสุขภาพ โดยวัดเปนสถานพยาบาลที่รักษาผูเจ็บปวยตาม
ภูมิปญญาของคนสมัยนั้น โดยวัดเปนแหลงตําราแพทย และพระสงฆทําหนาทีเปนหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บปวยทั่วไป๒๐ 

สุขภาพ คือ ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปญญา เชื่อมโยงกันเปนองค
รวมอยางสมดุลดวยปญญา หมายถึง ความรูทั่ว ความรูเทาทัน และความเขาอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดีความชั่ว 
ความมีประโยชน และความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตใจอันดีงาม และเอ้ือเฟอเผื่อแผ เมื่อมีการบัญญัติคําวา สุขภาวะ๒๑

คําวา สุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง สุภาวะที่มีความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มิใชเพียงแตปราศจากโรค และความพิการเทานั้น สุขภาพที่สมบูรณของบุคคลนั้นยอมประกอบไปดวย ๔ สวน 
คือ ๑) สุขภาวะทางกาย ๒) สุขภาวะทางจิต ๓) สุขภาวะทางสังคม ๔) สุขภาวะทางปญญา๒๒ 

แนวคิดสุขภาพแบบองครวมคําวา“องครวม”หรือ“Holism”มาจากคําวา HolosหรือWhole ในภาษากรีก 
หมายถึงความเปนจริงทั้งหมดหรือความสมบูรณทั้งหมดของสิ่ง (Wholeness) มีเอกลักษณและเปนเอกภาพ(Unity)ทั้งมี
อาจแบงแยกเปนสวนยอยได๒๓ 

คําวา สุขภาวะหมายถึง ความสมบูรณทุกๆทางเชื่อมโยงกัน สะทอนถึงความเปนองครวมอยางแทจริงของ
สุขภาพที่เก้ือหนุน และเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ มิติ นํามาสูวิสัยทัศน คือ คนไทยมีสุขภาวะอันยั่งยืน หมายถึงคนไทยมีสุขภาวะดี
ครบทั้ง ๔ ดาน ไดแก กาย จิต สังคม และปญญา๒๔ 

สรุปการบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรทั้งศิลป เปนศาสตร คือ การบริหารงานที่ตองอาศัยความรู  
ความสามารถ และประสบการณแลว การบริหารก็จะมีลักษณะเปน ศิลปเมื่อการบริหารมีลักษณะที่อาจพิจารณาได การ
ใหนิยามหรือความหมายของการบริหาร จึงมักมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละทัศนะของการศึกษา 

ดังนั้น เมื่อปจจุบันความสําคัญของวัดไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การบริหารการพัฒนาวัด มีความสําคัญอยาง
ยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ ตองใหการกระตุนใหเกิดกิจกรรมความรวมมือซึ่งกันและกันจะเห็นวากิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นมิได
มุงเนนแตเพียงการแกปญหาสุขภาพเทานั้น หากเปนการพัฒนาวัดแบบองครวมโดยใชชาวบานเปนฐานการพัฒนา และ
ประชาชนเองก็เปนตัวจักรสําคัญ ในการรวมดําเนินงานตามวัตถุประสงคใหบรรลุเปาหมายทั้งสวนของวัด โดยมีพระสงฆ
เปนแกนนํา การขับเคลื่อน จึงตองมีแผนโครงการ กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเพราะเมื่อเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน
จนครบวงจรตอเนื่องไมรูจบทําใหเกิดพลังมหาศาล ในการแกปญหาใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตอไป ที่สําคัญควรมี
การพัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อที่วาบุคคลมีศักยภาพที่พ่ึงพาตนเองได เพราะจะเปนหนทางนําไปสูการ
พัฒนาที่ดีไดความสุข และคุณคาของชีวิต ไดแก การอยูดีมีสุข ถาคนอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ศีลธรรมที่ดี มนุษยมี
คุณภาพทางสังคม มากยิ่งขึ้นในบริบทแหงสังคมยุคโลกาภิวัตภในปจจุบันตอไป 

 ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักในสุขภาพของชุมชน จึงไดทําการศึกษาคนควาการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด 
ดานสุภาวะของประชาชน  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
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www.Oknation.Net/blog/print. Php ? Id=๑๔๐๔๐๕ 
๒๓รุจินาถ อรรถสิษฐ,สถานการณจัดการความรู และวิจัยภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพ, ใน รัชนี จันทรเกษ, (บก.), (รายงาน

สถานการณการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน, ๒๕๕๐), หนา ๔๘. 
๒๔ลลิตา ธีรศิริ, บําบัดโรคดวยแพทยทางเลือก, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร ; บริษัทรีดเตอร ไดเจสท ประเทศไทย, 

๒๕๔๔), หนา ๔.  



๓๑๖ 

 

๑) เพ่ือศึกษา การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน  
๒) เพ่ือศึกษา ปจจัยที่สําหรับการบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน 
๓) เพ่ือศึกษา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” โดยขอบเขตกวางขวางและซับชอน เพ่ือให
การศึกษาการบริหารการพัฒนาวัด เพ่ือดานสุขภาพชุมชนใหเจาะจงสูเปาหมายการศึกษา ประชากรในที่นี้ คือประชากร 
ชุมชนหนองแฟบ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ผูศึกษาไดทบทวนเอกสารที่เปนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะชุมชน” 

ผูวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรตน (IndependentVariables) ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables)ของการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” มีวัตถุประสงค การวิจัย ผูวิจัย
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methed 
Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึง
เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชวิธีสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือนํามา
ประกอบการวิจัย ประชากร ที่ใชในการวิจัย เชิงปริมาณ ไดแก ประชาชน ในเขตปกครองชุมชนบานหนองแฟบ เมือง
ระยอง จังหวัดระยอง จํานวน ๒๙๐ คน สวนเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดกําหนดเลือกผูใหขอมูลที่สําคัญ จากผูที่มี
คุณลักษณะสอดคลองกันกับสาระสําคัญของผูใหขอมูล ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะชุมชน”  
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห จําแนกขอมูลประเด็นที่กําหนดไวในโครงสราง ของแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ ความถูกตองแลว ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลทางสถิติพรรณนา สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไป พรรณนาสถิติ ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและอนุมานสถิติ ใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานแบบขอมูลจากความสัมพันธ 
ใชสถิติทดสอบคาไคสแควร (x2) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ สวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการ
จําแนกขอมูลตามประเด็นที่กําหนดไว ในโครงสรางของแบบสัมภาษณ จากนั้นทําการสังเคราะหใหสอดคลองกับหัวขอ
วิจัยแลวทําการวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบดวยบริบท คือ จัดหมวดหมูของขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ-วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามปลายเปด ที่แสดง
ปญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวยบริบท (Context Analysis 
Technique) การนําเสนอผูวิจัย จัดหมวดหมูของขอมูล จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ดังรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
คือ ๑) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอโดยใชตารางประกอบดวย คาความถี่และคารอยละ ๒) ขอมูล
เกี่ยวกับบทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน ซึ่งเปนขอมูลมาตรสวนประเมินคา นําเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบดวย คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน ๓) ขอมูลที่เกี่ยวสมมติฐานแบบขอมูลจากความสัมพันธ 
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบดวย คาไคสแควร Chi-Square (x2) ๔) ขอมูลจากการสัมภาษณเรื่อง “การบริหาร



๓๑๗ 

 

การพัฒนาวัด ดานสุขภาพของชุมชน” ผูที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน ๑๐ รูป/คน 
วิเคราะหเนื้อหาสาระและประเด็นสําคัญแลว นําเสนอเปนการเขียนแบบเรียงความ 
 

สรุป อภิปรายการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาพของชุมชน” มีวัตถุประสงค ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห

สภาพทั่วไปในปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ๒) เพ่ือศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ๓) วิเคราะห สังเคราะหและแนว
ทางการใชแนวทัศนะเก่ียวกับ “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” รวมทั้งสามารถนําความรูไปวางแผนได
อยางเหมาะสม 

กลุมประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดมาจากประชากร ในเขตปกครองตําบลพลา อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง จํานวน ๒๙๐  ไดสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 
๙๕% ความผิดพลาดไมเกิน ๕%ไดสุมกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน เพ่ือวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) นํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับการดูสุขภาพ ในเขตปกครองตําบลมะขามคู อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เพ่ือหาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๓๘ ผูวิจัยจึงเก็บขอมูล จํานวนประชากร ๒๙๐ คน ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลประมวลผล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปใชคาสถิติ คาความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายลักษณะขอมูล
ทั่วไป เพ่ือทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรที่ทําการศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม โดยใชสถิติ ไครสแควร Chi-Square 
(x2)ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ จากการวิจัยขอมูลทั่วไป พบวา ประชากร (ประชาชน) คือ ประชากร 
ผูใหขอมูล ประชากร เพศหญิง มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๗๒ เพศชาย รองลงมา ๒๘ ประชากรที่มีอายุ ๕๕ ปขึ้นไป มาก 
คิดเปนรอยละ ๕๘ รองลงมาอายุ ๔๐-๕๔ ป คิดเปนรอยละ ๒๙ ประชากรที่มีการศึกษา ชั้นประถมศึกษา มากที่สุด คิด
เปนรอยละ ๖๔. รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ ๓๐ ประชากรผูใหขอมูล สถานะครอบครัว มีคู มาก คิดเปนรอย
ละ ๕๗ ประชากรผูใหขอมูล โสด คิดเปนรอยละ ๔๓  

ขอมูลการศึกษาเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัด ดานสุขภาวะของชุมชน” พบวา ประชากร มีการแสดง
ความสัมพันธระหวาง บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพชุมชน เชน ดานสุขภาพและดานพืชสมุนไพร (ยา) จํานวน ๑๐๐ รูป ก็
พบวา ไดคาไคสแควร (x2)ที่เฉลี่ยใกลเคียงกัน ที่ 15.61, DF=16 และSig=0.48  
 

ความรูที่ไดจากการสัมภาษณ 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา  มีปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ประกอบดวย ดังนี้ ดานการ

บริหาร-ดานการพัฒนาวัด-ดานสุขภาวะของชุมชนมีคําอธิบาย ดังนี้ 
 

ดานการบริหาร 
ขอมูลการบริหาร พบวาเปนกระบวนการ ตางๆซึ่งประกอบดวย การวางแผนการจัดหนวยงาน  การ

อํานวยการ การควบคุม ที่ถูกพิจารณาจัดกระทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใชกําลังคน และทรัพยากรที่มีอยู 
ขอมูลการบริหารหรือการจัดการ พบวา กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีลําดับการทํางานเปนขั้น

ตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานมีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบดวย 
การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปนกระบวนการการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ดานการพัฒนาวัด 



๓๑๘ 

 

ขอมูล การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา พบวา การพัฒนาคนใหมีความสุขมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การ
พัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางดานการวางแผน คือ เปนเรื่องของมนุษยเทานั้น 
แตกตางกนเพียงการวางแผนใหความสําคัญที่วิธีการดําเนินงาน สวนพุทธศาสนามุงเนนผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของ
มนุษยเทานั้น 

ขอมูล การพัฒนาจะเกิดขึ้นไดดวยการวางแผนที่ดี พบวา มีการบริหารงานและการจัดการอยางเปนระบบซึ่ง
ตรงกับขอความที่วา หลักแหงความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ของการดําเนินชีวิตของมนุษย 
เพราะหลักศีลธรรมเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่สรางสรรคชีวิตคนใหเปนคนดี ทั้งเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต เพ่ือ
บรรลุจุดหมายปลายทาง 
 

ดานสุขภาวะของชุมชน 

ขอมูล พ้ืนฐานสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกับสุขภาวะองครวม พบวา เปนตามความจริงแหงธรรมชาติของชีวิต 
กายกับใจตองสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สุขภาวะจะสําเร็จไดตองพัฒนาจิตใจและปญญา ปญญาเปนองคประกอบสําคัญทํา
ใหการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและภาวะตางๆของจิตใจดําเนินไปได 
 

ขอมูลภาวะสุขภาพของประชากร พบวา ประชาชนและพระสงฆมีความเกี่ยวของกับสุขภาพ (Health) สุขภาพ
ของคนเรานั้นเปน คุณภาพของชีวิต ซึ่งไมคงที่และไมแนนอนเสมอไป ขึ้นๆ ลงๆหรืออาจกลาวไดวา สุข ภาพเปน
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได (Dynamic Process) โดยสุขภาพของคนเรา จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนครั้งคราวเสมอ
ในการดํารงชีวิตและกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได สวนใหญขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญ ๓ ประการของสุขภาพ คือ 
กรรมพันธุ สิ่งแวดลอมและสุขปฏิบัติหรือที่เรียกวา พฤติกรรมสุขภาพ นั่นเอง 

จากปญหาและอุปสรรคตางๆที่พบนั้นโดยรวมแมวา มีความสนใจในการดูแลและสงเสริมพืชสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ การพัฒนาวัดในเรื่องภาวะสุขภาพใหไดผลดีขึ้นอยูกับปจจัย ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุม ๑ ปจจัยนํา (Predisposing factors) ซึ่งเปนปจจัยที่อยูภายในตัวบุคคลที่ทําใหบุคคลมีความโนมเอียงที่
จะประพฤติปฏิบัติในดานสุขภาพ  

กลุม ๒ ปจจัยเอื้อ (Enabling factors)ซึ่งเปนกลุมปจจัยเอ้ือที่จําเปนตองมี  
กลุม ๓ ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) ซึ่งเปนกลุมปจจัยที่เก่ียวกับสุขภาพรอบๆขาง 

 

ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
(๑) วัดมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย เปนแบบอยางในดานความสะอาด สงบและสวาง  
(๒) ควรพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมพืชสมุนไพร  
(๓) วัด มีความสัมพันธใกลชิดกับชาวบาน การพัฒนาการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขตองสงเสริมสุขภาพ ที่

สอดคลองกับพุทธธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ 
 

๒. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ  
(๑) ควรมีการรณรงคใหประชาชนรวมกันดูแลสุขภาพ โดยสรางเจตคติในการบริโภคหรือบริ โภคอาหารเพ่ือ

ตนเอง ซึ่งผลใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ 
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(๒) ควรวางแผน โดยกําหนดกิจกรรมภายในบริเวณวัดและจัดสรางแพทยแผนไทยโบราณ โดยเนนพืชสมุนไพร
(ยา)  

(๓) ผูที่มีสวนเกี่ยวของมากที่สุดในปจจุบัน คือ ควรไดรับความรูและความเขาใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค
รวมตามที่ปรากฎในพระไตรปฎก  
 

๓. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

(๑) การศึกษาที่เกี่ยวของกับ “บทบาทของวัด เพ่ือสุขภาพของชุมชน” ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีบางปจจัยที่
ตองศึกษาในจํานวนที่มากกวานี้  

(๒) ควรมีการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกที่
เหมาะสมอยางแทจริง 

(๓) ควรใหภาครัฐ ภาคประชาชนควรมีสวนรวมมากกวานี้มีสื่อขาวสารและการสงเสริมในองคความรูดานพืช
สมุนไพร จากภาคปฏิบัติภาควิชาการใหสม่ําเสมอ 
 
เอกสารอางอิง 
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พุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง 

ดร.ปทุมมาศ  วองอรุณชัย 

หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มจร. จันทบุรี 

 

บทคัดยอ 

การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมแนนอน เพราะมีผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรโดยรวม  โดยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีตองใหคนในองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ 

 ความเสี่ยง สามารถเกิดไดสองกรณี คือ จากปจจัยภายนอกและจากปจจัยภายใน  ปจจัยภายนอกเกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพ และก็สามารถควบคุมโดยใชการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีประกอบดวยหลัก 7  ประการ ไดแก 1. 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4. ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทั นตอ
สถานการณ 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ 7. มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 สวนการบริหารความเสี่ยงจากปจจัยภายใน สามารถแกปญหาไดโดยการนําหลักธรรมมาชวยใน    การ
บริหารองคกรเพ่ือลดปญหาที่กอเกิดใหเกิดความเสี่ยง ไดแกหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ประกอบดวย 1. หมั่น
ประชุมเนืองนิตย 2. พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา 3. ไมบัญญัติสิ่งที่
มิไดบัญญัติไว และไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวแลว 4. ใหความเคารพนับถือผูใหญเห็นถอยคําวาเปนสิ่งอันควรรับฟง5. ไมขม
เหงลวงเกินสตรี และใหความคุมครองปกปอง 6. ใหความเคารพสักการะบูชาสถานที่สําคัญและ ๗. จัดใหความอารักขา 
คุมครอง และปองกันอันชอบธรรม 

หลักคุณธรรมทั้งสองดังที่กลาวแลวขางตน จะสรางสรรคและหลอหลอมคนในองคกรใหมีจิตใจที่ดีงาม มีสายตา
แจงแหงธรรม มีหัวใจเปนธรรม การจะทําอะไรก็ตามจึงมีหลักธรรมเปนเครื่องนําพาและนําทางเสมอ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็
คือ การบริหารความเสี่ยงแบบเชิงพุทธ นั่นเอง 

 

คําสําคัญ : 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.  



๓๒๒ 

 

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 
 

บทนํา 

 

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๐เปนตนมา พบวาสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดวิกฤตขึ้นเนื่องมาจาก
การทุจริต สถาบันการเงินหลายแหงประสบปญหาในการดําเนินงาน อันเนื่องมาจากการทุจริตที่เกิดขึ้น จากพฤติกรรม
ของผูบริหารระดับสูง ปญหาหนี้เสีย ทําใหสถาบันการเงินหลายแหงตองถูกปดกิจการ สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากเหตุการณดังกลาวทําใหรัฐบาลไทยไดระบุไวในหนังสือแสดงเจตจํานงคตอกองทุน
การเงินระหวางประเทศภาครัฐทําการปฏิรูประบบการบริหารราชการ โดยใหมีการพัฒนาแบบองครวมและการบูรณาการ
เปนกรอบในการดําเนินการเพ่ือนําไปสูรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good CorporateGovernance) ทํางานดวยความโปรงใสตรวจสอบได  

 

 การทุจริตนี้เปนบทเรียนของการขาดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความสูญเสียขยายวงกวางไปทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศตางๆ แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงจึงมิไดจํากัดอยูเพียงแตมุมมองของการควบคุมภายในอีกตอไป หากแตการบริหารความเสี่ยงไดเขามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการองคการทุกประเภททั้งองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน  

 

จึงมีการนําการจัดการความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งขององคประกอบคุณภาพในการประเมินองคกรทั้งองคกร
ภาครัฐ องคกรเอกชน โดยการทําความเขาใจปรากฏการณหรือสิ่งตางๆ โดยคํานึงถึงองคประกอบทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก การบริหารงานไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนลวนมีความเสี่ยง หากผูบริหารขาดการพิจารณาความเสี่ยง
ในดานตางๆ อาจจะเปนเพราะการรูเทาไมถึงการณ หรือกลาเสี่ยงมากเกินไปอาจทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรได  

 

 การบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในดาน
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรโดยรวม โดยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีตองใหคนในองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอเสมออีกทั้งรวมกันวางแผนปองกันและควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ 



๓๒๓ 

 

เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (กพร.) นําเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขามาใชเปนเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดย
เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
กําหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงานและโครงการที่สําคัญ 

 

สาเหตุการเกิดความเสี่ยง 
 

สรุปสาเหตุการเกิดความเสี่ยงมี ๑๐ อยางคือ 

 

๑. เกิดจากธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ไฟไหม พายุ น้ําทวม วาตภัย ความเสี่ยงตามธรรมชาติ อีกท้ังภัยที่อยู
ในตัวมนุษยซึ่งถือวาเปนภัยธรรมชาติเชนกันคือ เกิด แก เจ็บ ปวย และตาย นี่คือ เหตุผลหลักในการรับประกันความเสี่ยง
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากภัยเหลานี้ ไมมีอะไรชี้วัดไดวา จะเกิดเมื่อไหร จึงกลายเปนภัยที่ไมแนนอนใดๆ 

 

๒. เกิดจากเครื่องมือ เชน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องยนตกลไก คอมพิวเตอร อาจกลายเปนอุปสรรคในการ
ทํางานและอาจเสี่ยงในการทําใหขอมูลเสียหายหรือสูญหายได การจัดการบริหารความเสี่ยงจึงตองรอบคอบในการเก็บ
ขอมูล เอกสาร สัญญาตางๆ ไวใหแนนหนาและม่ันคง ยั่งยืน เนื่องจากมีการเก็บขอมูล หลักฐานที่รับรองวาทําธุรกรรมไว 

 

๓. เกิดจากมนุษย มนุษยเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการจัดการทั้งหมดขององคกรตางๆ หากไดผูนําที่
ขาดวิสัยทัศน ขาดความรอบคอบ ประมาท ไมละเอียดในกิจการ และมีจิตที่ออนไหว ขาดความมั่นคงในตัวเอง มีอารมณ
ขึ้นๆ ลงๆ ยอมจะเปนปญหาตอการบริหารองคกรได นอกจากนั้น ผูทํางานเองก็ตองมีความรู มีความพรอมอยางแทจริงใจ 
มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการทํางานขององคนั้นๆ ได หากผูนําหรือผูทํางานเกิดการทุจริต คิดคดโกง
บริษัท ความเสียหายยอมเกิดขึ้นได นั่นคือ ความเสี่ยงภัยไปพรอมกันดวย 

 

๔. เกิดจากนโยบาย เปนหลักประกันที่ขับเคลื่อนกิจการนั้นๆ ใหดําเนินไปคือ นโยบาย เชน รัฐบาลตองมี
นโยบายในการบริหารประเทศชาติ มีธรรมนูญ มีหลักธรรมาภิบาล ที่รักษากฎเกณฑตางๆ ไว มีแผนการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือปองกันการทุจริต ฉอโกงหรือการบริหารที่โปรงใส ตามแผนการที่กําหนดไว หากขาดหลักการบริหาร ที่ไรเปาหมาย 
หรือไรจุดหมาย การบริหารนั้น ยอมขาดประสิทธิผลที่จะเปนประโยชนหรือเกิดกําไรตอองคการนั้น 

 

๕. เกิดจากสังคม เนื่องจากบริบทสังคมนั้นๆ เปนเครื่องชี้วัด ที่จะกําหนดกระแสใหเกิดการคิดวางแผนไดวา 
สังคมนั้นเปนอยางไร สังคมตะวันตกเปนแบบหนึ่ง ตะวันออกเปนแบบหนึ่ง คตินิยม ความเชื่อของสังคมนั้นเปนอยางไร 



๓๒๔ 

 

เชนเมืองไทยเปนสังคมพุทธ การบริหารแบบวิถีพุทธหรือมีรากฐานในสังคมพุทธ จึงจะสอดคลองกับสังคมเปนตน อยางไร
ก็ตาม สังคมโลกก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจได ดังนั้น หากละเลยสังคม ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงได 

 

๖. เกิดจากเวลา เปนตัวกําหนด เชน เวลาอดีต ปจจุบัน และอนาคต ความเสี่ยงภัยสวนมาก จะเกิดใน
อนาคต เพราะวา เวลาในอนาคตนั้น ไมแนนอน ความแนนอน จึงเปนปจจัยหลักในการทําประกันชีวิตหรือประกันภัย 
อนึ่ง เวลาในปจจุบัน ก็เปนเงื่อนไขที่จะสงผลใหเห็นงาย เนื่องจากกิจกรรมจะกอใหเกิดผลลัพธทันที และมีผลกระทบทันที
ตอชีวิต ทรัพยสิน 

 

๗. เกิดจากความไมเชื่อมั่น ความไมเชื่อมั่นในกิจกรรมใดๆ นั้น เปนเรื่องสําคัญในการจะดําเนินงานตอไปได 
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น เกิดมาจากความไมรอบคอบ ไมละเอียดของผูนํา หรือฝายบริหาร ถาผูนําหรือฝายบริหารขาด
ความเชื่อมั่น ขาดการไวใจองคกรหรือขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ยอมสงผลตอบริษัท จนอาจนําไปสูความ
เสียหายได ความเชื่อมั่น จึงเปนปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจการประกันภัยความเสี่ยง เพราะธุรกิจนี้อยูบนรากฐานความ
เสี่ยงอยูแลว จึงตองเสี่ยงบนความเสี่ยงแบบขาดความเชื่อมั่นไมได 

 

๘. เกิดจากความไมรู การขาดการเรียนรู ขาดการศึกษาหาขอมูลในสิ่งที่จะทํา ยอมเสี่ยงในการจัดการบริหาร
ได เพราะไมมีหลักการ ไมมีทิศทาง ไมรูอุบัติการณใดๆ ในอดีต ไมรูหลักการบริหารที่แทจริง ไมมีประสบการณมากอน 
ยอมเสี่ยงอยางมาก บุคคลที่จะมาเปนผูนําในการบริหาร จัดการความเสี่ยงนั้น ตองศึกษาวิเคราะหใหรอบดาน รูลึก รู
ชัดเจน  

๙. เกิดจากการตัดสินใจ ผูนําที่ดี ตองกลาตัดสินใจ ไมลังเล กลาหาญที่จะรับผิดชอบตอการตัดสินของตนเอง 
ธุรกิจการประกันความเสี่ยง จึงอยูที่การตัดสินใจ ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญที่จะตกลงกัน การตัดสินใจแบบโลเลหรือขาด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ยอมสงผลตอความเชื่อมั่นขององคกรได สาเหตุที่นําไปสูความเสี่ยงในธุรกรรมทั้งหลายคือ การ
ตัดสินใจนั่นเอง 

 

๑๐. เกิดจากจิตใจ ทั้งหมดที่เปนสาเหตุพ้ืนฐานของการทําธุรกรรมเสี่ยงภัยนั้น มีสิ่งหนึ่ งที่มองขามไมไดนั่น
คือ หัวใจหรือจิตใจ ระหวางผูบริหารองคกร ผูนําที่ออนแอ ออนไหว อารมณข้ึนๆ ลงๆ เอาแตใจ อีโกสูง ยอมจะขาดความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากผูรวมทํางานได จิตใจผูบริหารที่หนักแนน มั่นคง มีคุณธรรม มีเมตตาตอผูรวมงาน ยอมสรางแรงจูงใจ
ใหผูรวมงานมีจิตใจรวมดวย 

  

การบริหารความเสี่ยง 

แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปน
มูลเหตุของความเสี่ยงทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได เพ่ือการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ
เปนสําคัญ  



๓๒๕ 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองคการสมัยใหมที่
สํานักงานคณะกรรมการระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกสวนงานใหความสําคัญเนื่องจากเปนกระบวนการที่ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการปองกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผูบริหารที่มี
ความสําคัญตอการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือสรางภูมิคุมกันและความมั่นคงใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ที่มุงเนนใหพัฒนาระบบราชการไทย ใหมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล 

 

ความเสี่ยงในการบริหาร ประกอบดวยปจจัยภายในและภายนอกไดกําหนดความเสี่ยงใหครอบคลุมความ
เสี่ยงทุกประเภท  

ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน ไดแกความเสี่ยง  ๔  ประเภท ดังนี้  
 

๑. ความเสี ่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกิดจากนโยบาย การบริหาร
แผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป เชน ความเสี่ยงตอการสูญเสียชื่อเสียง เปนตน 

 

๒.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการ
ทํางาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองคกรที่สงผลกระทบและทําใหองคกรไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด เชน ความ
เสี่ยงจากการที่บุคลากรที่ความรูความเชี่ยวชาญลาออก ความเสี่ยงจากการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไม
ชัดเจน ความเสี่ยงจากความลมเหลวของระบบ IT ขององคกรสงผลใหเกิดความสูญหายของขอมูล เปนตน  

 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงิน และงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน 
ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
และสํานักงบประมาณเปนตน 

 

๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง      ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น เชน ความเสี่ยงจากการถูกรองเรียน
ในการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

  

 จากการระบุความเสี่ยง ไว ๔ ประเภท ไดมีการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินวา แตละปจจัยเสี่ยง มีโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) มากนอยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบ (Impact) ตอองคกรรุนแรงเพียงใด โดยมี
การวัดและจัดลําดับความเสี่ยง  
 ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับที่เกี่ยวของของหนวยงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 
สํานักงบประมาณ นโยบายรัฐ เปนตนจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ คือ หลักธรรมมาภิ



๓๒๖ 

 

บาลมี ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความพรอมรับผิด และหลัก
ความคุมคา๑ ซึ่งมีวิธีการบริหารใหเปนไปตามหลักดังกลาวไดดังนี้  
 ๑. การขาดกลไกและกฎเกณฑที่ดีพอในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ขณะที่กลไกที่มีอยู
บกพรอง ไมสามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเขามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยาง รวดเร็วได รวมทั้งเมื่อถูกกระทบ
แลวยังไมสามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟนเฟองการบริหารจัดการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหทันตอ
สถานการณได 
 ๒. ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ นักวิชาการหรือเทคโนแครต(Technocrats) คนกลุม
นี้ตองมีบทบาทสําคัญในการศึกษา คนควา เสนอแนะนโยบายและแกไขขอบกพรองตางๆ ที่จําเปนในการบริหารประเทศ 

 ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปรงใส
บริสุทธิ์และยุติธรรมสงผลใหตัวระบบเองไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสหรือชองทางใหเกิดความฉอฉลผิด
จริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได 
 ๔. ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองอยางชัดเจน  จึง
ทําใหไมมโีอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา  
 ๕. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีการรวมกัน
การกระทําทุจริตอยางเปนกระบวนการจากสาเหตุดังกลาว หากไมไดรับการจัดการแกไขและปองกัน โดยเรงดวนแลว 
โอกาสการฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตองใชเวลานานกวาที่ควรจะเปน  
 

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน 

ดังนั้น เมื่อทราบสาเหตุพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงจากหลายๆ สาเหตุแลว จึงคอยวางหลักการบริหาร
ความเสี่ยง โดยอาศัยหลักการทางศาสนาพุทธในการมองทิศทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพระพุทธศาสนาไดสอนใหชาว
พุทธไดตระหนักรูในความไมแนนอน หรือโอกาสของชีวิตที่ไมแนนอน ไมยั่งยืนใดๆ จึงสอนใหรูจักการระวังตัวเอง สอนมิ
ใหประมาทในชีวิตเชน เรื่อง การครองชีวิต การใชชีวิต การทํางาน การทําธุรกรรม ตางๆ ซึ่งลวนตกอยูในความไมแนนอน
ทั้งสิ้น เชน ชีวิตเราอาจสิ้นลมเม่ือไหรก็ได อาจเจออุบัติภัยทุกเมื่อ 

พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักชีวิตทุกขณะ ทุกเวลาหายใจ สอนมิใหประมาทในชีวิตของตนโดยใหมีสติ มี
ปญญาอยูกับตัวเองเสมอเรียกวา มีสมาธิ กําหนดกิจ กําหนดจิตารมณตนเองได ไมหลงเพลิดเพลินในกิจเฉพาะหนา การ
สํารวม สํารวจตนเองตลอดเวลานี่เอง คือ หลักประกันความเสี่ยงของชีวิตที่มีปญญาเปนเครื่องกํากับตนเอง ถือวาเราไม
ประมาทในเวลาของชีวิตนั่นเองอยางไรก็ตาม ตองกําหนดหลักการกวางๆไว เพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตในแตละวัน
ดังหลักตอไปนี้ 

หลักการบริหารความเสี่ยงบนหลักพุทธวิธี มี ๑๐ ประการคือ 

๑. สัจธรรม การกําหนดทิศทาง กฎเกณฑ มีการเกิดขึ้น การดําเนินไป และเสื่อมสลายลง กฎสากลที่ทุก
สรรพชีวิต จะตองประสบพบเจอ ไมมีชีวิตใดหลีกหนี หลีกพนกฎนี้เลย การบริหารความไมแนนอนของธุรกรรมใดๆ จึงอิง

                                         

๑วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอินทภาษ, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๕ – 
๑๓๔. 



๓๒๗ 

 

อาศัยหลักการขอนี้เปนสําคัญ เพราะมีกฎนี่เอง เราจึงเสี่ยงที่จะดับสิ้นเมื่อไหรก็ได การเขาใจกฎดังกลาวนี้ได ยอมเห็นสัจ
ธรรมของชีวิต และสามารถกําหนดเสนทาง วางแผนและยอมรับความเสี่ยงภัยในวันใดวันหนึ่งไดอยางรูเทาทัน 

๒. โลกธรรมทัศน ในโลกวิสัย ในโลกมนุษย มีสิ่งสรรเสริญ สิ่งวาดหวัง สิ่งตองการอยูชุดหนึ่งเรียกวา โลก
ธรรม ๔ คือ ๑. มีลาภ หมายถึง ไดทรัพยสินเงินทอง ของใช สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือบํารุงตนเองใหเกิดความสุข 
ความสะดวกในกิจกรรมใดๆ นี่คือ ความตองการของมนุษยโลก ๒. ไดยศ หมายถึง ไดตําแหนงยศ ฐานันดร ไดเปนใหญ มี
อํานาจในสังคม เปนเปาหมายของสังคมโลกท่ีอยากไดอํานาจที่หอมหวานเชนนี้ ๓. สรรเสริญ หมายถึง การไดรับคําชื่นชม 
ยกยอง ยกยอ สรรเสริญ เปนยาชูกําลังใจ ๔. สุข หมายถึง ความตองการของจิตใจ ที่อยากไดความสุข ความสบายใจ 
ความเริงรา เจริญใจทั้งสี่อยางนี้ เปนเปาหมายของโลกมนุษย เปนฝายบวกที่เชิดชูจิตใจมนุษยใหแชมชื่น รื่นใจเสมอ 
กระนั้น ในโลกนี้ไมมีแตดานดีๆ ดานเดียว ยังมีดานลบอีกนั่นคือ เสื่อมลาภ คือ เสียเงินเสียทอง จนเสียใจ เสื่อมยศ คือ
หมดสิ้นอํานาจวาสนา ไมมีบารมี ไมมีใครรูจัก ไมมีใครชื่นชมสรรเสริญอีกแลว มีแตนินทาวาราย และตกทุกขไดยาก 
ลําบากตรากตรํา ไมมีความสุขเลย ทั้งสองมิตินี้คือ การหลักการมองโลกมนุษยใหเห็นสองดาน เพ่ือนํามาตักเตือน นํามา
สอนตน ใหเห็นสัจธรรมของชีวิตที่ไมแนนอน เราจะยอมเสี่ยงสุมในโลกมนุษยอีกตอไป จะไมยินดี ยินรายโลกมนุษย ชีวิต 
จิตใจ ทรัพยสิน อะไรทั้งหมด เมื่อนําหลักนี้มาประคับประคองสติปญญาได ยอมชื่อวา เปนผูรูโลก (โลกวิทู) อยางแทจริง 

๓. ชีวสัจทัศน เปนมุมมองที่เห็นมิติในเนื้อหาสาระของชีวิตชีวิตมีสัจธรรมสากลคือ สัจธรรม ที่ดําเนินธรรมไป
ตามปกติ กลาวคือ ชีวิตมีทุกข ทุกขแปลวา เปลี่ยนแปลง ไมแนนอน ไมม่ันคง ไมจีรัง อยูในภาวะเสี่ยงตอความตายอยูทุก
เมื่อ มันจึงไมสามารถทนอยูในสภาพเดิมหรือสถานะเกาของมัน ความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ เหมือนกับเหตุการณตางๆ ของ
โลกที่ปรากฎอยูอยางไมแนนอนเชนกัน ดังนั้นกฎเหลานี้สอดคลองและสัมพันธกันอยู 

๔. เหตุ-ปจจัย องคประกอบของสรรพชีวิตนั้น มีหลายอยาง ในอภิธรรมกลาวไว ๒๔ ประการ เชน มีเหตุ 
เปนปจจัย มีอารมณ เปนปจจัย มีอาหาร มีกรรม เปนปจจัย เปนตน ในครั้งพุทธกาลเจาลัทธิตางๆ ถกเถียงกันวา ชีวิตมี
เหตุ บางก็วาไมมีเหตุ ในศาสนาอ่ืนวา มีพระเจา พระพรหมคือปฐมเหตุ มีสรรพสิ่งเปนผล หลักการที่วานี้ สามารถนํามา
สอดสานกับการบริหารความเสี่ยงในฐานนี้ไดวา สิ่งใดที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ลวนมีเหตุปจจัยจากเหตุหรือตนเหตุนั้น จึงจะ
มีผลลัพธแนนอน ไมมีอะไรเกิดข้ึนลอยๆ เหมือนคําที่วา "สิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี" 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และยอมรับผลที่จะเกิดขี้นนั้น ถือวา มีเหตุ มีผลที่พิจารณาตรอง
ตามได มิใชเกิดขึ้นเองลอยๆ เหมือนอุบัติเหตุ ยอมมีเหตุ จึงมีผลใหเกิดความเสียหาย สําหรับชีวิต เหตุคือ อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ผลคือ ทุกข กรรม วิบาก ผลจะดี จะรายอยางไรก็อยูที่ตนเหตุ ตนเจตนาของกรรมมนุษยนั่นเอง 

๕. อัตตทัศน ในทัศนะตางๆ ของผูคนในยุคตางๆ ยอมมีอัตตลักษณของตัวเองในแตละยุค ในพุทธกาลก็
เชนกัน ผูคนก็มีทัศนะไปตามคตินิยม ตามลัทธินิยมของตนเอง เนื่องจากวา โลกมีหลายทัศนะ มีหลายคตินิยม การที่จะ
เหมาเอาคติเหลานั้น มาไวในตัวเองหมด ก็อาจลําบากในการกรองทัศนะ ทางท่ีพอเปนไปไดคือ ถือเอาอัตลักษณของตนไว
กอน ยืนยันในฐานตนเองกอน เพราะอัตทัศนนั้น จะสอดคลองกับตัวเราและเปนสิทธิในเบื้องตน 

๖. สติ ปญญา จากขอขางบน จะมีฐานรองรับสําหรับการวิเคราะหหรือหลักเกณฑในการพิจารณาเหตุผล
ดวยตนเองคือ สติ ปญญาคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพคือ สติและปญญา เพราะคุณธรรมขอนี้ จะชวยสนับสนุนใหการคิด
พิจารณารอบคอบขึ้น การบริหารความเสี่ยงในชีวิต ตองอาศัยมุมมองของสติ ปญญานี้ เปนวิสัยทัศนของตนเอง 
โดยเฉพาะปญญา ที่แปลวา รอบรู รูรอบ ในกรอบของชีวิตตนเอง ความไมแนนอน คือความแนนอนของสัจธรรม ความ
เปนไปไดของชีวิตในวันขางหนา ไมเกินความสามารถของสติ ปญญาของเรา ที่จะอนุมานไดวา อะไรจะเกิดขึ้นบางใน



๓๒๘ 

 

อนาคต การวางแผน การจัดการ การไมประมาท จึงเปนการรับประกันไดวา ปลอดภัยและยอมรั บไดในสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
เพราะนี่คือ ปญญาขั้นสามัญของมนุษย 

๗. วิปสสนาทัศน คําวา วิปสสนา แปลวา การรูแจง การเขาใจชัด การเห็นกระจาง เมื่อนํามาใชในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หมายถึง การมองเห็นและกําหนดไดวา อะไรคือ เหตุ อะไรคือ ผล อะไรคือตนจิต อะไรคือปลายผล 
การกําหนดรูเทาทัน สิ่งที่เกิดข้ึนในขณะจิต จะเปนบทแมแบบที่จะกําหนดเห็นผลในอนาคตของการปรากฎการณได  

๘. สามัญสํานึก จิตที่สะสมประสบการณ ความรู ตลอดชั่วชีวิตมา เมื่อมีสวนผสมที่ลงตัว จิตนั้นยอมยอย 
แลวถายเทใหกลายเปนคุณสมบัติที่ดีได จิตนี้จึงสํานึกและลดความเห็นแกตัวลง แลวกลายเปนจิตสํานึกตอสาธารณชน ตอ
คนอ่ืน ตอสวนรวมได จึงไมคิดเอาประโยชนตนเอง มองเห็นแตสวนรวม การบริหารความเสี่ยงก็เชนนั้น จึงเกิดการ
จัดระบบใหเกิดผลตอองครวม โดยมิไดเอาตัวเองเปนหลัก 

การมีจิตสํานึกในตนเอง เปนการลดความเสี่ยงภัยไปดวย ตรงกันขามหากบุคคลใด เห็นแตประโยชนตนเปน
ใหญ มีความอยากเปนที่ตั้ง มีใจแคบ ใจกระดาง ยอมจะสรางความเชื่อมั่นจากผูรวมงานไดยาก หรือยากท่ีผูทําธุรกรรมจะ
เชื่อถือหรือไวใจ การเปนคนใจกวาง ใจหนักแนน คือ คุณสมบัติแทจริงของนักบริหารความเสี่ยง 

๙. จิตสาธารณะ นอกจากมีจิตสากลแลว ผูบริหารตองมีจิตสาธารณะคือ มีจิตใจกวาง ชวยเหลือสวนรวม
และสังคมอยางเต็มที่ การมองเห็นสังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติไดชัดแจง นั่นคือ โอกาสที่จะมองเห็นประโยชนสวนรวม
รวมกัน เพราะทุกสิ่งยอมมีสายใยเกื้อกูลกัน การบริหารแบบเชิงเดี่ยวไมอาจประสบผลสําเร็จได 

การมองสังคมโลกมนุษยเปน อยูที่ตาใจที่ไมบอด คือมีตาใน มีตาที่สามารถมองทะลุกาลเวลา มองทะลุผูคน
ได จึงจะคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นแลวจัดการไปตามนั้น สวนจิตแคบๆ ที่เห็นแกตัว ยอมเปนจิตที่นําพาองคกร ไปสูความ
เสี่ยงมากขึ้น เพราะขาดสายตาที่ไมมีวิสัย เรียกวา องคกรตนก็รอด ประชาชนก็รอดดวย 

๑๐. อัตตากุศล จากฐานในตัวตนที่เปยมลนไปดวยคุณธรรม ที่สนับสนุนจิตใจ การสรางสังคมหรือบริหาร
จัดการองคกรไดดี ที่สําคัญคือ จิตของบุคคลนั้นๆ ตองมีภูมิคุมกันทั้ง ภูมิฐาน ภูมิทํา และภูมิธรรม เป นรากฐานธรรมที่ดี
และมั่นคง เนื่องจาก การบริหารองคกร เปนการบริหารตนเองใหเกิดภาพพจนที่ดีตอผูรวมงาน นี้ยังถือวา เปนการลด
ความเสี่ยงในการเกิดชองวางระหวางผูนอยกับผูบริหารได 

คุณธรรมที่ฝงอยูในใจ จะสรางสรรคและหลอหลอมคนในองคกรใหมีจิตที่ดีงาม มีสายตาธรรม มีหัวใจธรรม 
การจะทําอะไรก็ตามจึงตองมีธรรมนําพา นําทางเสมอ นี่คือ คุณสมบัติการบริหารความเสี่ยงแบบเชิงพุทธ ที่ไมใชบริหาร
แบบหากําไรทาเดียว หรือปฏิเสธเรื่อง การบริจาค ใหเปลาแกบุคคลหรือองคการใดๆ 

 

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก 

การแกไขปญหาอยางยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปญหาและสรางธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good 

Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ใหปรากฏเปนจริงในภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน๒ 

แนวทางการสรางธรรมาภิบาลนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน เชนการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกรการ ใหสมาชิกในองคกร นิสิต นักศึกษามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ทํางานขององคกร การจัดทําบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

                                         

๒มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม,ความเปนมาของหลักธรรมาภิบาล,[ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://www.chandra.ac.th/audit/Good%๒๐Governance๒.html[๒๓ พ.ย. ๕๕]. 



๓๒๙ 

 

การพัฒนาการบริหารจะมีประสิทธิภาพก็โดยใชการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวยหลัก ๗ 
ประการไดแก  

๑. เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

๒.เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

๔. ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
๖. ประชาชนไดรับความอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ  
๗. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ๓ 

ทั้ง ๗ ขอเปนตัวชี้วัดวา ระบบหนวยงานราชการไดมีการพัฒนาระบบงาน หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีหรือโดยการมีสวนรวมจากประชาชนโดยตรง ที่เขาไปรับบริการจากภาครัฐวา สามารถสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมอยางไร ซึ่งผูเขียนบทความจะไดอธิบายขยายความเพิ่มเติมตอไป 

 หนวยงาน องคกรตางๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาและสงเสริมใหองคกรที่ทําหนาที่บริหารงานใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบไดและสงเสริมการเขามามีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลไดมีมาตรการกลไกเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการ
พัฒนาองคกรโดยมีการใหรางวัลแกหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีการบริหารงานตามหลัก
ความโปรงใสและการมีสวนรวม ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบกํากับ ดูแลการดําเนินงานขององคกรก็คือบริหาร
กิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขตอผูรับบริการองคกรแตละแหงจะยังคงใหมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปน
หลักปฏิบัติซึ่งสงผลตอการสรางภาพลักษณอันดีงามขององคกรเองจนทําใหมีการยอมรับนับถือ และสามารถเชื่อมั่นไดวา
ผูที่ไดรับเลือกตั้งเขามาทําหนาที่บริหารมีความตั้งใจเขามาบริหารงานเพ่ือประโยชนสุขอยางแทจริงไมไดเขามาเพ่ือตักตวง
ผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง 

ซึ่งมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกรทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารองคกรและพนักงานในองคกร ใหสอดคลอง
กับสถานการณ เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนาตนเอง โดยลดภาระของรัฐบาล จึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่มีผลตอ
การบริหารพัฒนาองคกรใหสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูมารับการบริการในองคกรนั้นๆ 

การบริหารความเสี่ยงจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสามารถแกปญหาไดโดยการนําหลักธรรมมาชวย
ในการบริหารองคกรเพ่ือลดปญหาที่กอเกิดใหเกิดความเสี่ยง ไดแกหลัก           อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๔ประกอบดวย  

๑) หมั่นประชุมเนืองนิตย  
๒) พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา 
๓) ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว และไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวแลว  
๔) ใหความเคารพนับถือผูใหญ เห็นถอยคําวาเปนสิ่งอันควรรับฟง 

                                         

 ๓อัษฎางค ปาณิกบุตร,ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
[ออนไลน],http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php[๒๓ พ.ย.๒๕๕๕]. 

๔ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 



๓๓๐ 

 

๕) ไมขมเหงลวงเกินสตรี และใหความคุมครองปกปอง  
๖) ใหความเคารพ สักการบูชาสถานที่สําคัญ 

๗) จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันต (ผูมีศีล) ทั้งหลาย  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตองบริหารทั้งสาเหตุที่เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก จากปจจัย

ภายในยอมมีผลตอตนเองเปนสิ่งแรก ผลได ผลเสียอยูที่ตนเอง การตัดสิน การแยกแยะ การวิเคราะห การประเมินจึง
ขึ้นอยูกับตัวเองเปนหลัก การบริหารความเสี่ยงแบบพุทธ ที่อาศัยจิต อาศัยปญญา อาศัยบุญ เปนตัวประสาน มิใชเอากําไร
เปนหลัก เพราะผลกําไรนั้นเปนแคทรัพยสิน ที่เสี่ยงตอการสูญหายได แตคุณธรรมประจําจิต ที่ฝงติดในใจคนไมสูญหาย 

การบริหารองคกรเพื่อลดความเสี่ยงโดยการนําหลักอปริหานิยธรรมมาบริหาร ใหทุกคนในหนวยงานไดมีสิทธิ
รู รวมพิจารณาใชปญญาแกไขอยางพรอมเพรียงกัน ใหเปนไปตามกฏเกณฑเงื่อนไข หลักการบริหารบานเมืองและองคกร 
และรักษาไวซึ่งกฎระเบียบปฏิบัติดวยภูมิรูอยางมีภูมิทํา และรักษาไวดวยภูมิธรรมขององคกรหนวยงานจะเปนฐานในการ
บริหารตน บริหารคน บริหารงาน และบริหารองคกรไดอยางมั่นคงและยั่งยืนได 
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พระสงฆกับการประชาสัมพันธ 

พระมหาณรงค ยโสธโร, 
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรี  หนวยวิทยบริการพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 

 
 

บทคัดยอ 

 

 พระสงฆในปจจุบันมีบทบาทสําคัญในการเผยแผเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรม
สามารถเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการพัฒนาบุคคลนั้นๆ ใหเกิดมีศักยภาพ มีคุณภาพในการทํางาน สรางงาน ใหเกิดผล
ผลิตเปนที่พอใจขององคกร หรือเปนการปรับใหเกิดความสมดุลในกลุมบุคคลใหมีความคิด และการจินตนาการเปนไป
ในทางเดียวกันได  ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศและมีผลตอเนื่องใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคมและจิตใจเปนอยางมาก  
  พระสงฆจึงตองรูจักเครื่องมือในการเผยแผเพ่ือใหกระจายไปสูประชาชนโดยทั่วถึง คือวิธีการประชาสัมพันธที่
จะสามารถกระจายไดทั่วถึงกันในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงเปนเหตุใหพระสงฆตองปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเยาวชนไทยรุนใหมที่นับวันยิ่งหางไกลสถาบันศาสนาออกไปทุกขณะ เนื่องดวยวิถีชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจสมัยใหม ทํา
ใหคนตองเรงรีบการประกอบอาชีพแขงขันกันจนไมเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา ดวยเหตุผลนี้พระสงฆจึงตองมี
ศักยภาพในการสื่อสารกับประชาชนใหมีความรูในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําใหมีความเขาใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น. 
 
 
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 
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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.  
 
 

บทนํา 

 
 พระสงฆสามารถทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา ทําใหประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกลุมเยาวชนสมัยใหมที่ไมใหความสําคัญในการเผยแผธรรมะของพระสงฆ ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงที่พระสงฆพึงกระทํา  
ในการเผยแผธรรมะนี้เปนเรื่องของการใชกลวิธีการสื่อสารในการถายทอดหลักธรรมคําสอนใหบุคคลทั้งหลายไดเขาใจและ
พรอมที่จะนอมนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติเอง ปจจุบันพบวาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผธรรมะของ
พระสงฆนั้นประสบปญหาอยางนาเปนหวง เนื่องจากถูกเยาวชนไทยละเลยไปมาก๑ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่พระสงฆ
จะตองมีรูปแบบในการสื่อสารประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันแกประชาชน  ในความจําเปนที่ตองเรียนรูการปฏิบัติ
ตนเองอยางไรใหเหมาะสมเปนคนดีของสังคม ทําใหสังคมเกิดความรมเย็นเปนสุข  มีสิ่งเดียวก็คือการประชาสัมพันธ แต
เหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งปวงเหลานี้พระสงฆก็มีรูปแบบที่แตกตางกันในการนําหลักพระธรรมเขาสูประชาชน โดยแตละพ้ืนที่ 
ทองที่ก็เปนไปตามกาลมีการแสดงธรรมพระเทศนาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบาง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
หรือในเทศกาลสําคัญ เปนตน นี้ก็เปนรูปแบบหนึ่งที่พระสงฆก็ทํากันเปนประจํา แตสิ่งที่จะเปนโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ไดมากยิ่งขึ้นก็มีกันหลายรูปแบบ  เชน สื่อสิ่งพิมพ ปาย หรือแผนพับ แตสวนของสถานีวิทยุก็ไดทํากันเปนบางสวน ซึ่งก็มี
ขอจํากัดทางดานกฎระเบียบ กฎหมายเขามา ทําใหการประชาสัมพันธดานนี้อาจซบเซาลงไปบาง  
 

ในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําใหประชาชนไดเลื่อมใสพระพุทธศาสนมากยิ่งขึ้น 
เพราะในปจจุบันความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระสงฆ คณะสงฆ หรือจะเปนคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ทําใหเกิด
ความเสื่อมถอยการนับถือพระพุทธศาสนา เกิดความไมเลื่อมใส ไมสัทธาจนเกิดการชักพาทําใหจิตใจเสื่อมถอยจาก 
จริยธรรม คุณธรรมไปกันมากมาย  จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะตองใชการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ นําเขาสูการปรับ
ทัศนคติอันเขาสูพุทธศาสนิกชนซึ่งจะสรางประโยชนใหแกสังคมเปนอยางดียิ่ง 

 

๑. ความหมายของพระสงฆ 

        พระสงฆ คือ สาวกของพระพุทธเจา ผูซึ่งฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร 
ปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกําหนดไว 
        ภิกษุ คือ พระในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนา 
ความสําคัญของพระสงฆ 
 ๑. พระสงฆเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เปนที่มุงสนองประโยชนของสังคมเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหคน
ทุกกลุมไดเขามาฝกฝนพัฒนาตนเอง และนําหลักธรรมมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 ๒. พระสงฆเปนสาวกของพระพุทธเจา เปนองคประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย และเปน
สาวกผูปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของประพุทธเจา และเผยแผใหพุทธศาสนิกชน 
 ๓. พระสงฆเปนตนแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเปนบุคคลที่ควรเคารพบูชา คือ ตองปฏิบัติต าม
หลักธรรมคําสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการบวช และมีหนาที่ยึดหลักอัดประกอบดวยธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนของ
คนหมูมาก คือ มีทั้งการศึกษา การเผยแผ และการสงเคราะห 

                                         

๑ ณัฐนันท ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๗),หนา–๒. 
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 พระสงฆในพระพุทธศาสนา แบงออกเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ 

 ๑. อริยสงฆ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจาผูทรงบรรลุมรรคผลตั้งแตระดับตนจนถึงขั้นสูงสุดแบงออกได ๔ 
ระดับ ไดแก 
     ๑.๑ พระโสดาบัน หมายถึง ผูละกิเลส ๓ อยาง คือ  
  ๑. สักกายทิฎฐิ (ความเห็นเปนเหตุถือตัวตน)  
  ๒. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  
  ๓. สีลัพตปรามาส (การยึดถือศีลและกิจวัตรอยางงมงายหรือไมเขาใจความหมายที่แทจริง) พรอมทั้งมี
ศีล สมาธิและปญญาพอประมาณ 

 ๑.๒ พระสกทาคามี หมายถึง ผูละกิเลส ๓ อยางขางตนได พรอมทั้งมีศีล สมาธิและปญญาพอประมาณ และ
ยังทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลงไดดวย 

 ๑.๓ พระอนาคามี หมายถึง ผูละกิเลสเพิ่มข้ึนอีก ๒ อยาง คือ  
  ๑. กามราคะ (ความกําหนัดยินดีในกามารมณ) และ  
  ๒. ปฏิฆะ (ความกระทบกระท่ังแหงจิต ความโกรธ)พรอมทั้งมีศีล สมาธิและปญญา   
      พอประมาณ 

 ๑.๔ พระอรหันต หมายถึง ผูละกิเลสที่ละเอียดไดอีก ๕ อยาง คือ  
  ๑. รูปราคะ (ความติดใจในรูปธรรม)  
  ๒. อรูปราคะ (ความไมติดใจในรูปธรรม)  
  ๓. มานะ (ความถือตัวหรือสําคัญตนวาเปนอยางนั้นอยางนี้)  
  ๔. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน)  
  ๕. อวิชชา (ความไมรูจริง) พรอมทั้งมีศีล สมาธิ และปญญาบริบูรณ 
 ๒. สมมติสงฆ หมายถึง กุลบุตรผูบวชเขามาเปนภิกษุ ยังเปนปุถุชนอยูเชนสามัญชนทั่วไป แตอบรมบมนิสัย 
พัฒนาฝกตนเอง ปฏิบัติเพื่อความสะอาด สวาง สงบแหงจิตใจ สมมติสงฆนี้จะตองมีภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปในการประกอบ
สังฆกรรมในแตละประเภท๒ 

  

 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับปญหาสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงไววา“วิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งโดยวัดทําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน เริ่มตั้งแตการ
ใหการศึกษา เปนสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือจัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการเพาะบมขัดเกลานิสัยของคนในชุมชน
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีความรักใครสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน โดยมีพระสงฆทําหนาที่เปนตัวแทน
ของพระพุทธศาสนาในการเผยแผคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา “เปนดังทิศเบื้องบน”๓ 

 

 ในโลกตอนนี้มันเหมือนวาไมรูหันหนาไปทางไหน จึงตองหาที่ยึดทั้งทางใจและทางกาย ดังนั้น สิ่งที่จะเห็น
แบบเปนรูปธรรมที่สุด คือ ศาสนา เพราะความตางและไมเหมือน ของโลกทางธรรมนี้แหละ คือสิ่งที่ทําใหอยากออกไป
จากโลกภายนอก เขาไปสูโลกของพระธรรมหลายคนอาจมองวา พุทธศาสนาถึงคราววิกฤต จึงตองหาวิถีทางเพ่ือดําเนิน
ตอไป ดังนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนเปนทางหนึ่งที่ตองมีการโฆษณาประชาสัมพันธ  แตก็ไมสามารถแกไขไปได

                                         

๒ มานพ นักการเรียน , พระพุทธศาสนากับโลกยุคปจจุบัน , รวมเรื่องและบทความ ,(กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒ – ๓. 
 

๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๒/๒๐๖. 
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ทั้งหมด ประชาชนสวนหนึ่งยังมีความเห็นวาเด็กรุนใหมไมใหความสนใจเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ทุกวันนี้ใชวาจะขาดการ
โฆษณาประชาสัมพันธ  แตเพราะเหตุของพระสงฆอาจมีการประพฤติตนตามมุมมองวาความเหมาะสมจะสมควรหรือ
เปลาเทานั้นจึงขาดความเคารพ และคิดในแงลบกับพระพุทธศาสนา  
 

การปฏิบัติตนที่นาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปญหาขอของใจและการแสดงธรรมเปนตน และใน
ฐานะที่พระสงฆเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา จึงไดกลายเปนผูนําทางจิตใจของประชาชนและจากการที่พระสงฆเปนผู
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําใหชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูมีศีลธรรม มีความบริสุทธิ์และเสียสละเพ่ือผูอ่ืน ตางยอมรับนับ
ถือและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเต็มใจ โดยเฉพาะประชาชนไทยสวนใหญ รอยละ ๙๕ ใชพระพุทธศาสนาเปนหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจ๔ 

 

การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหศาสนทายาทและประชาชนไดรับ
ทราบในทุกๆวิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตางๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรร มทาง
วิทยุและโทรทัศนการเผยแผธรรมดวยสื่อตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ ครอบคลุมถึงการที่
วัดหรือพระสงฆจัดกิจกรรมตางๆขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเผยแผธรรมหรือตองการใหประชาชนไดเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การดําเนินการใดๆของพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาที่เปนไปเพื่อการเผยแผธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อวาภารกิจดานการเผยแผทั้งสิ้น๕ 

 

หนาที่ในการเผยแผหลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ สวนมากเปนการจัดการเทศนาอบรมสั่ งสอนประชาชนใหเกิด
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แลวตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ  

ซึ่งเปนหนาที่ของเจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด จะตองทําหนาที่เผยแผ
พระพุทธศาสนา ไดแก   

๑. อบรมแนะนําพระภิกษุสามเณร ใหเปนสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท รวมถึงการปฏิบัติอัน
เกี่ยวกับพิธีหรือแบบอยางตางๆ 

๒. อบรมการทําวัตรสวดมนตใหเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอย  
๓. หาอุบายวิธีใหไดยินไดฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือคําแนะนําที่เปนประโยชน  
๔. แนะนําสั่งสอนธรรมประชาชนใหเขาใจศาสนพิธี และการปฏิบัติ  
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรม และฟงเรื่องที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยถูกตอง  
๖.หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิใหเกิดข้ึนหรือบําบัดที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไปโดยที่ชอบ  
๗.ขวนขวายเพื่อใหศิษยวัดมีความรูในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม มีการไหวพระสวดมนตเปนตน  
๘.ขวนขวายจัดตั้งหองสมุดเพ่ือประโยชนแกการศึกษาธรรมบาลี เพ่ือประโยชนแกประชาชน หรือขวนขวาย

จัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรูทั่วไปบาง ที่เกี่ยวกับการไหวพระสวดมนตบาง ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบางที่เกี่ยวกับประวัติพระ
บาง เพือ่ใหผูรักษาศีลฟงธรรม ตามวัดตางๆ ไดทองไดอานได ไดฟงตามสมควรแกสถานที่และโอกาส  

                                         

๔ ปราณี เกื้อทอง, บทบาทของพระสงฆในงานพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีวัดในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๔๕. 

  

๕ กรมการศาสนา, ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๙. 
 



๓๓๕ 

 

๙.ขวนขวายจัดหาอุปกรณการเรียนภาษาไทยบางประเภทสําหรับชั้นประถมขึ้นไวเพ่ือใหเด็กที่ขัดสนไดใชยืม
เรียน ซึ่งกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ วัด และคณะสงฆในปจจุบันมีทั้ งแบบประเพณี และปรับปรุง ให
เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน และแบบที่จัดเปนคณะ หรือหนวยงานเฉพาะจัดขึ้น๖รวมถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนซึ่งเปนสวนสําคัญในการปลูกฝงธรรมะใหแกเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติดวย 

 

สําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนับวาเปนสิ่ งจําเปนอยางยิ่ง ในอดีตการศึกษาของคนไทยนั้น
ปรัชญาและรากเหงาเกิดจากวัดเพราะการศึกษาเกิดจากวัด คนสมัยกอนใหพระสอนดานศีลธรรมจรรยาและวิถีการอยู
รวมกันอยางมีความสุข นักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพเพราะเขาไดรับการปลูกฝงศีลธรรม ทําใหศีลธรรมจริยธรรมซึมซับ
เขาสูสายเลือดจึงทําใหเปนบุคคลที่มีจิตใจงาม มีคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน โดยเฉพาะการสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเขาสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองใหอยูในสังคมอยางมีความสุข๗ 

 

พระสงฆจึงเปนสวนสําคัญในการเผยแผพระสัทธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ทั้งพระสงฆนั้นยังเปนจิตวิญญาณ
ของสาธุชนทั้งหลาย ยิ่งจะทําใหการเขาถึงในสวนของพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดียิ่ง  และไดนําหลักธรรมเขาสู
พุทธศาสนิกชน  พระสงฆจึงตองมีความเขาใจในเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถนําไปประชาสัมพันธ เพราะการ
ประชาสัมพันธเปนการนําสิ่งที่เปนประโยชนเขาสูประชาชน ประชาชนจะไดนําไปปฏิบัติใหเกิดผลบวกใหกับตัวเอง  
ประชาชนก็จะไดทราบระดับบทบาทของพระสงฆวาไดสรางคุณประโยชนกับพระพุทธศาสนาอยางไรบาง 
 

พระในสมัยพุทธกาล คนฆราวาสฟงธรรมแลว เกิดศรัทธา จึงออกบวชตามพระพุทธเจา ประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือการบรรลุธรรมตาม 

ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ 
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดง
ธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด 

 

ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู
เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลวยอมเห็น
ตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากา
สาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 

 

สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผ ากาสาวพัสตร ออก
บวชเปนบรรพชิตเมื่อบวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยูถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นภัยในโทษเพียง

                                         

๖ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย(ชวง วรปฺโญ), การเผยแผพระพุทธศาสนา, คูมือพระสังฆาธิ การวาดวยเรื่องการคณะสงฆ
และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๔๔. 

๗ สมชาย เทพแสง, การปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปจิตและวิญญาณ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๔), 
หนา ๒๗. 



๓๓๖ 

 

เล็กนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวย กายกรรม วจีกรรม ที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอม
ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะเปนผูสันโดษ.๘ 

 
ดังนั้น พระสงฆ คือสาวกที่ถือเพศบรรพชิตของพระพุทธเจาเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติถูกตองตามพระ

ธรรมวินัย เปนผูนําคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ตนไดศึกษามาอยางดีแลวไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหปฏิบัติ
ตาม และเปนผูสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ตองไดรับการบรรพชาและอุปสมบทตามพุทธ
บัญญัติดวย  

 
๒. ความหมายของการประชาสัมพันธ 

 

 การประชาสัมพันธ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ “Public Relations” โดย “Public” หมายถึง 
หมูคน ประชาชน หรือสาธารณชน  

สวน “Relations” หมายถึง การสัมพันธ ดังนั้น ถาแปลความหมายแลว การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
หมายถึง การสัมพันธกับคนหมูมาก 

 
 เอ็ดเวิรด แอล.เบอรเนส(Edward L. Bernays) ใหความหมาย “การประชาสัมพันธ” ไว 3 ประการ ไดแก 
 ๑. เปนการเผยแพร ชี้แจงใหประชาชนทราบ 
  ๒. เปนการชักจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม และเห็นดวยกับวัตถุประสงค ตลอดจน 
      วิธีการดําเนินงานของสถาบัน หนวยงาน 
  ๓. เปนการผสมผสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ ใหเขากับจุดมุงหมาย 
      และวิธีการดําเนินงานของสถาบัน 
 จากความหมาย “การประชาสัมพันธ” ที่ไดกลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา “การประชาสัมพันธ” 
หมายถึง “การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน หรือองคกรและกลุมประชาชนเปาหมาย เพ่ือสรางความเขาใจอันถูกตอง
ในอันที่จะสรางความเชื่อถือ ศรัทธา และความรวมมือตลอดจนความสัมพันธที่ดีซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงาน
นั้นๆ บรรลุเปาหมาย” 

คําวา การประชาสัมพันธ แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ  Public Relations โดยคําวา Public แปลเปน
ภาษาไทยคือ ประชา ซึ่งหมายถึง หมูคนและคําวา Relations แปลเปนภาษาไทยคือ สัมพันธ ซึ่งหมายถึง การผูกพัน
ดังนั้นคําวาการประชาสัมพันธเมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะไดความหมายวา “การเก่ียวของผูกพันกับหมูคน” 
 
 การประชาสัมพันธอาจพิจารณาไดวาเปนทั้งศาสตรและศิลปะไปพรอมๆกันในตัวเอง โดยสามารถอธิบาย
ความละเอียดได 

ศาสตรในที่นี้หมายถึงวิทยาการ ความรูความเชื่อถือที่กําหนดไวเปนระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือไดและสามารถ
ศึกษาคนควาหาความจริงไดอยางมีระเบียบแบบแผนและมีระบบ 

วิชาการประชาสัมพันธ เปนวิชาที่มีระเบียบแบบแผนมีเหตุมีผลและอาจศึกษาเรียนรูไดจากตําหรับตําราตางๆ
เปนการศึกษาคนควาหาหลักและทฤษฎีที่นาเชื่อถือได ไวใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธมีการศึกษา
คนควาถึงกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธของมนุษยเพ่ืออธิบายและวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยที่มีปฏิกริยา
สัมพันธตอกันในสังคมรวมทั้งการศึกษาวิจัยถึงประชามติและความสัมพันธกันระหวางกลุมบุคคลกับองคกรสถาบันที่
                                         

๘ พระไตรปฎก เลมที่ ๙พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค. 
 



๓๓๗ 

 

เกี่ยวของ เปนตนสิ่งตางๆ เหลานี้สามารถศึกษา เรียนรูวิธีการ และถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนไดฉะนั้น จึงกลาวไดวา
วิชาการประชาสัมพันธอยูในขอบเขตของศาสตรทางดานสังคมวิทยา 

 
  
๒.๑ การประชาสัมพันธที่เปนศิลปะ 

การประชาสัมพันธมีลักษณะการดําเนินงานที่ตองอาศัยความรูความสามารถ รวมทั้งประสบการณและทักษะของ
แตละบุคคลทั้งยังตองประกอบดวยเทคนิคการประชาสัมพันธบางอยางที่เปนความสามารถเฉพาะตัวเชน ความสามารถ
และทักษะในการสื่อสาร ซึ่งถายทอดและลอกเลียนแบบกันไดยากทั้งนี้เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของแตละคนยอม
ไมเหมือนกันเทคนิคอยางหนึ่งที่นักประชาสัมพันธคนหนึ่งนําไปใชแลวประสบผลสําเร็จหากนักประชาสัมพันธอีกผูหนึ่ง
นําไปใชอาจไมไดผลและประสบความลมเหลวก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ 
สภาพแวดลอม เวลาและสถานที่ เปนตน 

 
 โดยที่การประชาสัมพันธเปนการนําเอาหลักการความรูที่ไดศึกษามา ไปประยุกตใช จึงมีลักษณะเปนศิลปะ
การดําเนินงานประชาสัมพันธจะยึดถือกฎเกณฑ หรือระเบียบแบบแผนที่ตายตัวไมไดแตจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธและ
วิธีการใหสอดคลองเหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณที่เปนอยู ในขณะนั้นทั้งนี้ ศิลปะของการประชาสัมพันธจะตองใช
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเปนหลักดังนั้นคุณสมบัติสวนตัวของผูทํางานประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของงานประชาสัมพันธนั้นๆ 
 การติดตอสื่อสารคือ “กระบวนการในการสงผานหรือสื่อความหมายระหวางบุคคล” หรือคือ “ศิลปะแหง
การถายทอดขาวสารความรูสึกนึกคิดและทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง”  
 
 สังคมมนุษยเปนสังคมที่สมาชิกมีพฤติกรรมความตองการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกันทั้งนี้
โดยที่มนุษยมีความสามารถในการสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยแสดงออกในรูปของความตองการ ความปรารถนา 
ความรูสึกนึกคิดความรูและประสบการณตางๆ จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งการติดตอสื่อสารจึงมีความสําคัญยิ่งใน
การดําเนินชีวิตอยูในสังคมของมนุษย 
 
 ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา การประชาสัมพันธคือ การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางองคกรหรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของเพ่ือหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเองซึ่ง
ความเขาใจอันดีและความสัมพันธจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือเพ่ือนําขอมูลหรือเนื้ อหาสาระ
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
  
 ๒.๒ องคประกอบของการสื่อสาร 

การติดตอสื่อสารมีองคประกอบที่สําคัญ ๔ ประการ คือ 
 ๒.๒.๑ ผูสงสาร (Sender) คือผูที่เริ่มตนกระบวนการสื่อสาร อาจจะเปนบุคคลกลุมบุคคล องคกร หรือ

สถาบันก็ได ในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธปองกันไฟปาผูสงสารคือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยควบคุมไฟปา 
สถานีควบคุมไฟปาหรือถาเปนบุคคลก็ไดแก เจาหนาที่ประชาสัมพันธปองกันไฟปา เปนตน 

 ๒.๒.๒ ขาวสาร(Message)คือเนื้อหาสาระที่ผูสงสารตองการสงซึ่งเนื้อหาสาระดังกลาวนี้สามารถสื่ อ
ความหมายหรือตีความหมายใหเกิดความเขาใจไดในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธปองกันไฟปานั้น ขาวสารไดแก
ความรูเรื่องไฟปา ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา วิธีการปองกันไฟปา วิธีการดับไฟปาเปนตน 



๓๓๘ 

 

 ๒.๒.๓ สื่อ หรือ ชองทาง (Media or Channel)คือหนทางหรือวิถีทางที่จะนําเอาขาวสารจากผูสงสารไปยัง
ผูรับหากปราศจากสื่อหรือชองทางแลว ขาวสารก็ไมอาจไปถึงผูรับไดชองทางในการสื่อสารมีมากมาย เชน การพูด การ
เขียน การสงสัญญาณควันสัญญาณเสียงกลอง ไปจนถึงชองทางการสื่อสารที่ทันสมัยในปจจุบัน ไดแก การพิมพวิทยุ 
โทรทัศน ภาพยนตร และระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

 

 ๒.๒.๔ ผูรับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการสื่อสารและเปนจุดหมาย
ปลายทางของการสื่อสารโดยเปนผูรับขาวสารที่ผูสงสารสงมาใหโดยผานทางสื่อหรือชองทางผูรับสารจึงเปนผูที่ผูสงสาร
พยายามที่จะสรางความสัมพันธและความเขาใจตามที่ผูสงสารประสงคหรือปรารถนาในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ปองกันไฟปานั้น ผูรับสาร คือ ประชาชนหนวยงานเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ผูสงสารตองการใหขาวสารเพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีในเรื่องปญหาไฟปาและใหเกิดความรวมมือในการปองกันไฟปา 

 

๒.๓ สื่อประชาสัมพันธ 

คือหนทางหรือวิถีทางในการนําขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธจากผูสงไปสูผูรับในปจจุบันสื่อในการ
ประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลายอันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี่ของโลกอยางไรก็ตามสามารถ
แบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ไดเปน ๕ ประเภท คือ 

 

สื่อบุคคลหมายถึงตัวบุคคลที่ทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวตางๆสูบุคคลอ่ืน สื่อบุคคลจัดไดวาเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธโดยเฉพาะอยางยิ่งการโนมนาวจิตใจ เนื่องจากติดตอกับผูรับสารโดยตรงส วนใหญ
อาศัยการพูดในลักษณะตางๆ เชน การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอนการใหสัมภาษณ การโตวาที การ
อภิปราย การปาฐกถา และการพูดในโอกาสพิเศษ ตางๆแตสื่อบุคคลก็มีขอจํากัดคือ ในกรณีที่เนื้อหาเปนเรื่องซับซอนการ
ใชคําพูดอยางเดียวอาจไมสามารถสรางความเขาใจไดทันที และเปนสื่อที่ไมถาวรยากแกการตรวจสอบและอางอิง 
นอกจากจะมีผูบันทึกคําพูดนั้นๆไวเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว 

 

สื่อมวลชนจากขอจํากัดของสื่อบุคคลที่ไมสามารถใชเปนสื่อกลางถายทอดขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธสูคน
จํานวนมากพรอมกันในเวลาเดียวกันอยางรวดเร็วมนุษยจึงไดพัฒนาเทคโนโลยี่การสื่อสารและเกิดเปนสื่อมวลชนเพ่ือมา
รับใชภารกิจดังกลาวสื่อมวลชนอาจแบงประเภทตามคุณลักษณะของสื่อไดเปน ๕ ประเภท คือ หนังสือพิมพนิตยสาร 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร 

 

ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพและนิตยสารมีความคงทนถาวรสามารถนําขาวสารมาอานใหมไดซ้ําแลวซ้ําอีกแตมีขอจํากัด
สําหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออานหนังสือไมออก 

 

สวนสื่อวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่สงไปไดไกลเพราะใชคลื่นวิทยุไมมีขอจํากัดดานการขนสงเหมือนหนังสือพิมพ
หรือนิตยสารและสามารถรับฟงในขณะที่ทํางานอยางอ่ืนไปดวยได แตมีขอจํากัดคือผูฟงไมสามารถยอนกลับมาฟงไดใหม
อีกดังนั้นหากมิไดตั้งใจฟงในบางครั้งก็ทําใหไดขาวสารที่ไมสมบูรณ 

 

สื่อวิทยุโทรทัศน และภาพยนตรจัดเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุดเนื่องจากสามารถเห็น
ภาพเคลื่อนไหวและไดยินเสียงทําใหการรับรูเปนไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งแตมีขอจํากัดคือตองใชไฟฟาหรือ
แบตเตอรี่ทําใหไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่หางไกลที่ยังไมมีไฟฟาใช 

 



๓๓๙ 

 

สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อในการประชาสัมพันธที่หนวยงานเปนผูผลิตและเผยแพรไปสูกลุมเปาหมายดวยวัตถุปร ะสงค
ในการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพที่แตกตางกันออกไปไมวาจะเปนสิ่งพิมพที่ไมไดเย็บเลม เชน แผนปลิว แผนพับ 
โปสเตอร จดหมายขาวเปนตน หรือที่เย็บเปนเลม เชน วารสาร เอกสารเผยแพร หนังสือในโอกาสพิเศษรายงานประจําป 
เปนตนปจจุบันความนิยมในการใชสื่อประเภทสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธนี้มีอยูมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย
ออกไปอีกมากมายเชนในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึกซึ่งลวนแตเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอายุ
การใชงานนานแตมีขอจํากัดในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งตองใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเชนแผนพับที่เขียนดวยภาษา
วิชาการ ถาสงไปใหประชาชนในชนบทอาจจะไมสามารถเขาใจเนื้อหาที่ตองการประชาสัมพันธไดเลย 

 

สื่อโสตทัศนเปนสื่อที่ผูรับสามารถรับไดทั้งภาพ และหรือเสียงโดยปกติสื่อโสตทัศนแบงไดเปน ๒สวน คือ สวนที่
เปนสื่อวัสดุและสวนที่เปนสื่ออุปกรณ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใชไดดวยตัวเองโดยตรง เชนภาพวาด แบบจําลอง หรือ
ของตัวอยาง หรืออาจตองนําไปใชรวมกับสื่ออุปกรณเชนเทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน ฟลมภาพยนต แผนดิสเก็ต แผน
ซีดีรอม เปนตนสวนที่เปนสื่ออุปกรณไดแก เครื่องเลนเทปบันทึกเสียง เครื่องเลนวีดีทัศนเครื่องฉายภาพยนต และเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน 

 

โดยภาพรวมแลวสื่อโสตทัศนมีขอดีคือมีความนาสนใจ เปนสื่อที่คงทนถาวร นํามาใชไดบอยครั้งและสามารถ
คัดลอกเพ่ือนําไปใชที่อ่ืนไดงายแตมีขอจํากัดคือตองใชอุปกรณซึ่งบางประเภทมีราคาแพง และตองมีความรูในการใชและ
จําเปนตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี่ เปนแหลงพลังงาน 

  

ในปจจุบันนี้คอมพิวเตอรไดเขามามีอิทธิพลอยางมากในการติดตอสื่อสารและในงานประชาสัมพันธการ
ประชาสัมพันธโดยใชสื่อผสม (Multi-media) ไดรับความนิยมอยางกวางขวางเพราะเปนสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได
เปนอยางดีเนื่องจากใหทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริงเปนธรรมชาติและผูรับยังสามารถมีสวนรวมและ
ตอบสนองตอสื่อดังกลาวไดสวนขอจํากัดคือมีความยุงยากในการจัดเตรียมอุปกรณผูรับตองมีความรูในการใชคอมพิวเตอร
พอสมควรและตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน 

นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไรพรมแดนการสื่อสารและประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ต ( Internet) ยิ่งทวี
ความสําคัญขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพลโลกในอนาคตอันใกลนี้โดยอินเตอรเน็ตมีขอดีคือ
สามารถเขาถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็วและเปนการสื่อสารสองทางที่ผูรับสามารถโตตอบเพ่ือซักถามขอมูล
เพ่ิมเติมหรือขอมูลที่ไมเขาใจไดโดยตรงผานทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail) 

 

๓. การประชาสัมพันธของพระสงฆและพุทธสาสนิกชน 

 

 ศาสนาใดๆ ก็ตามในโลกลวนเปนสิ่งดีงาม สรางและพัฒนาจิตใจใหมนุษยในสังคมนั้นๆสามารถอยูรวมกันได
อยางมีความสุข โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ ทุกคนในชาติที่นับถือศาสนาพุทธมีหนาที่ดํารงสืบสาน
พระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาฯ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอน ไมเฉพาะเพียงยก
หนาที่การเผยแผใหแกพระสงฆเทานั้น แตพุทธศาสนิกชนทุกคนควรทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา และเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร (ศาสนาพุทธ) ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นดวย ดังนี้ 
 ๑. หนาที่ในการประกาศ เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ขององคกร  (สถาบันศาสนา) 
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ใหพุทธศาสนิกชนไดรับรูรับทราบ 

 ๒. หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร ใหรายละเอียดสรางความรูความเขาใจที่ดี ใหขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของแกนแท เนื้อหาหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 



๓๔๐ 

 

 ๓. หนาที่ในการจูงใจ เพ่ือสรางและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมอันดีงาม เชน การจูงใจให
พุทธศาสนิกชนหันมานับถือศีล ๕ หรือ การเขาวัดฟงเทศนฟงธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

 ๔. หนาที่ในการสรางการยอมรับในสิ่งใหม เพราะมนุษยทั่วไปมักกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตใหม ที่ไมคุนเคยและอาจไมยอมรับงายๆ ตองอาศัยการเผยแพรขอมูลขาวสาร อธิบายและทําความเขาใจให
เกิดข้ึน 

 ๕. หนาที่ในการสรางความคาดหวัง เพ่ือใหมนุษยเกิดความเกรงกลัวละอายในการทําบาป และเห็นผลดีใน
การกระทําความดี รูจักใหเสียสละ ละเวนการกระทําความชั่ว ความละโมบโลภมากอันเปนบอเกิดแหงกิเลศ 

 ๖. หนาที่เสริมสรางความนาเชื่อถือ เคารพศรัทธา ในรูปของสื่อและกิจกรรมแผประชาสัมพันธ เปน
แบบอยางที่ดีนาเลื่อมใส เคารพนับถือ 

 ๗. หนาที่ใหความรูใหการศึกษา มีสิ่งใหมๆเกิดขึ้นในโลกทุกวัน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งตางๆ 
เหลานั้น สามารถเขามารบกวนจิตใจของมนุษยใหหมกมุนอยูกับอบายมุข สิ่งยั่วยวนความฟุงเฟอ จนลืมจิตใจที่สงบอัน
เปนความสุขท่ีแทจริงของมนุษย 
 ๘. สรางคุณคาใหกับพระพุทธศาสนา กลาวคือ การเพ่ิมมูลคาใหกับหลักธรรมคําสั่งสอน ดวยการนําตัวอยาง
ที่ดีของผูที่ประสบผลสําเร็จ จากการดําเนินชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา มาประยุกตเผยแผใหกลุมเปาหมายไดรับรู
รับทราบ 

 ๙. สรางภาพพจนที่ดี เปนการเผยแพรสิ่งที่ดีงาม เรื่องราวคุณประโยชนของพุทธศาสนา กิจกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ใหเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใส 

 ๑๐. การแกไขทัศนคติเชิงลบ เมื่อเกิดความเขาใจผิด ความระแวง ความไมพอใจใดๆ เกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่ง
สอน การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมดีไมงาม นักเผยแผประชาสัมพันธจะตองเรงรีบดําเนินการแกไข ความเขาใจผิดเหลานั้น
โดยทันที 
 ๑๑. สรางความปรารถนาดี การจะสรางความปรารถนาดีใหเกิดขึ้นได พระสงคหรือผูมีหนาที่เผยแผตอง
พิสูจนตนเองใหเห็น เชน เปนแบบอยางของประพฤติปฏิบัติของสังคมจนเปนที่ยอมรับ 

 ๑๒. บํารุงรักษาพระพุทธศาสนา เผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาให
เจริญรุงเรืองมั่นคงยืนนาน เปนที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมวลมนุษยชาติ๙ 
 

 ปจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกวางขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อความรูสึกนึกคิดความรู อารมณ 
และเรื่องราวขาวสารไปสูกลุมเปาหมายไดสื่อประเภทกิจกรรมมีไดมากมายหลายรูปแบบ เชน การจัดประชุม สัมมนา 
ฝกอบรมการแถลงขาว การสาธิต การจัดริ้วขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแขงขันกีฬา การจัดแสดงการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล เปนตน 

 

 ประชาชนสวนหนึ่งยังมีความเขาใจวาพระสงฆที่ดีไมนาจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับสื่อตางๆ มากเกินไป 
แมวาในสังคมปจจุบันโลกกาวไปไกลในอีกรูปแบบหนึ่งแลวในปจจุบันแมวัตถุประสงคจะเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาก็
ตาม  เพราะหลายคนอาจคิดเหมือนกันวาทุกวันนี้ที่ประชาชนเอาพระสงฆเปนตนแบบ และนําเอาพระธรรมเปนที่พ่ึง จาก
ความเห็นในความตาง ตางไปในเชิงบวกของพระสงฆและพระธรรมเพราะทุกวันนี้ที่พุทธศาสนิกชนยังมีความศรัทธากับ
พุทธศาสนา ก็เพราะไดเห็นความตางของวิถีชีวิตของทางโลกกับทางธรรม  เห็นความตางระหวางพระสงฆกับคนธรรมดา  

                                         

๙ วรพจน นวลสกุล, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี (วัดแสนสุข), 
 



๓๔๑ 

 

ถาวันไหนพุทธศาสนิกชนไมเห็นความตางของพระสงฆกับสื่อโซเชี่ยนมากนัก  ความเคารพศรัทธาก็คงจะหายไป   
พุทธศาสนิกชนเห็นวาการประชาสัมพันธพุทธศาสนาที่ดีที่สุด ไมใชการสงดวยขอความหรือมีการบอกกันดวยวาจามากนัก  
แตสิ่งที่ทําใหเกิดความสัทธาคือการประพฤติปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมที่สัมผัสไดทางตา  อันตางจากที่ไดเห็ นกันเกือบจะ
ชินกับสายตาดวยการที่พระสงฆไดมีการออกบอกบุญกันตามที่สาธารณะตางๆ จนเปนที่ความมีสัทธาแตกอนตองมีอัน
สาบสูญไปไดเชนกันกัน 

 

บทสรุป  
 

พระสงฆในปจจุบันนี้ตางจากพระสงฆในอดีตที่ตองที่ตองเรงรัดประพฤติประฏิบัติสมณะธรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายของการอุปสมบท แลวจึงจะมาสั่งสอนอบรมใหสาธุชนไดมีโอกาสสัมผัสกับพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาอัน
เปนแนวทางของการนําไปสูความพนทุกข แตในปจจุบันนี้ตางจากอดีตไปมากพระสงฆจึงตองปรับหลักการเผยแผคําสอน
ใหเปนไปตามยุค คือรวมสมัยกับยุคโลกาภิวัฒน แตก็ตองยังยึดหลักการแนวทางเปนไปตามระเบียบเดิมของพระธรรมวินัย
ที่ถูกตองพระสงฆจึงมีบทบาทในสังคมมากขึ้นโดยการเขาถึงประชาชนโดยตรง อันเปนความเหมาะสมกับสถานการ
ปจจุบัน ซึ่งสาธุชนนั้นตองประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  ซึ่งยากที่จะไดมีโอกาสเขาศึกษาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา พระสงฆจึงตองมีสื่อการประชาสัมพันธตางๆ มากมายทั้งเปนทางสถานีวิทยุบางซึ่งเปนไปตามสถานะ
ของสถานที่หรืออารามที่จะมีความสามารถ  นําโอกาสการสื่อสารเขาสูประชาชนตามความเหมาะสม  ไมวาจะเปน
เอกสารสื่อสิ่งพิมพแผนพับก็ตาม ก็เปนแนวทางที่พระสงฆสามารถทําได  แตที่สามารถเขาถึงโดยตรงก็ตามสถาน
การศึกษาในระดับตางๆ ถาเปนโอกาสและหยิบยื่นมาพระสงฆดําตามปณิธานของตนในการเผยแผก็จะปฏิบัติหนาที่กัน
อยางเต็มความสามารถ  พระสงฆจึงทําใหไดมีโอกาสไดรูจักหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประชาชน
สวนหนึ่งก็ไมมีโอกาสไดเขาวัดหรือทําพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามากนัก อีกประหนึ่งพระสงฆในปจจุบันนั้นก็ไดรับการ
ฝกอบรมดานการเผยแผกันมามากมาย  และมีการพัฒนาสื่อการอบรมและวิธีการนําเสนอเขาสูประชาชนใหเปนรูปแบบที่
ทันสมัยมากข้ึน. 

 

เอกสารอางอิง 
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ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

วารีญา มวงเกลี้ยง๑ 

 

บทคัดยอ 

 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ในดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และนําเสนอผล
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ๓ กลุม 
ประกอบดวย ๑) ผูสูงอายุที่ไดรับอุปการะในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ๒)ประชาชนผูเขารวมโครงการ ๘๔ 
พรรษามหาราชา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) ประชาชนผูใชถนนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ 
สาย  
 ผลการประเมินพบวา ในภาพรวมประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีอยูในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ งานอุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี 
รองลงมาคือ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย และอันดับสุดทายคือ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา 
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถาพิจารณาในรายละเอียดของการใหบริการงานทั้ง ๓ พบวา  
 ๑) การใหบริการในงานอุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรีในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด การบริการที่ใหความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานกระบวนการใหการบริการ 
ตามลําดับ โดยมีเสนอแนะวา ควรมีการพาผูสูงอายุไปเที่ยวในสถานที่ตางๆ บอยๆ เชน การพาไปไหวพระ ทําบุญ ฟง
เทศน ตามวัดตางๆ หรือการพาไปเที่ยวสวนสาธารณะ หรือชายทะเล และอยากใหมีการประชาสัมพันธใหมีคนมาเยี่ยมชม
และพุดคุยกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรีบอยๆ 

 ๒) โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก การใหบริการที่ใหความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานกระบนการใหบริการ และ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ตามลําดับ ซึ่งมีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุงดานสถานที่ในการจัดโครงการวา ถาหากใช
สถานที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูเขารวม
โครงการ เนื่องจากสถานที่จัดงานอยูไกลจากชุมชน และไมมีบริการของรถยนตสาธารณะ ทําใหการเดินทางไปรวม
โครงการเปนไปดวยความลําบาก และถามีการอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ควรจะมีการเตรียมอุปกรณหรือหรือ
เอกสารไวใหเพียงพอกับผูเขาอบรม 

 ๓) การใหบริการในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด การบริการที่ใหความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหการบริการ ตามลําดับ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะวา ควรมีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหลายๆ พ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหประชาชนทั่วไปแตควรมีการสํารวจความตองการและ
จํานวนของผูที่สัญจรผานไป-มา รวมถึงความจําเปนและความตองการของชุมชน เพ่ือใหเปนการสนองตอบสนองตอบ

                                         

 ๑อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี. 



๓๔๔ 

 

ความตองการของสวนรวมอยางแทจริง เนื่องจากถนนบางสายกอสรางแลวมีจํานวนผูใชถนนเพียงไมก่ีคน ทําใหประชาชน
มองวาเปนการเอ้ือประโยชนใหเฉพาะบุคคล มิใชเพ่ือประโยชนของของสวนรวม 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ประชาชน, องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 
 
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 
 
บทนํา 
 องคการปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ 
องคกรกําหนดใหมีการกระจายอํานาจหนาที่ไปสูหนวยงานตางๆ รวมทั้งพนักงานในระดับตางๆ ซึ่งจะทําใหองคกรเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน แนวคิดดังกลาวสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารที่ไดรับเลือกตั้งเขามาดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งถือวา
เปนบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยการใหบริการสาธารณะใหกับประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นับวาเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย กอปรกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น



๓๔๕ 

 

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภารกิจเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเรื่องการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น ทําใหการปฏิบัติตามภารกิจและการใหบริการประชาชนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานปริมาณและดาน
คุณภาพ ทําใหผูบริการตองเนนการบริหารงานใหบุคลากรผูดําเนินงานในหนวยงานใหบริการประชาชนอยางมร
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประโยชนสูงสุด ดวยเหตุนี้บุคลากรขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งระดับผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ตองไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการดานการบริหารจัดการ
แบบมุงผลงานอยูเสมอ เนื่องจากการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองใชแนวคิดของการบริหาร
จัดการแบบมุงเนนผลงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารจากสวนกลางมายังสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  
 การกระจายอํานาจทางการคลังทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพ่ึงพาตนเองไดมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอํานาจใหทองถิ่นในการพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น โดย
มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอํานาจใหทองถิ่นจัดเก็บรายไดจากภาษีอากรและคาธรรมเนียมไดมากขึ้น เพ่ือใหทองถิ่น
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
เหมาะสมกับศักยภาพของทองถิ่น เพ่ือใหสามารถดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ดวยการทํางานอยางมี
ความโปรงใส ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดการบริการสาธารณะรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยง
กันได และมีการประสานความรวมมือในการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นไมไดกําหนดวิธีการไวอยางชัดเจนมากนัก ถึงแมจะมีการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตถึงแมวาจะไมสามารถกระจายอํานาจทางดานการคลังไดเต็มที่ตามที่ไดบัญญัติไวในแผนกระจาย
อํานาจ แตวาการกระจายอํานาจทางดานอ่ืนๆ นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจดานตางๆ ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนและกระจายอํานาจจากสวนกลาง จึง
ถือเปนหนวยงานที่นํางบประมาณและนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งตองคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน และการ
สนับสนุนในการในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานและการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 
เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจที่เกิดขึ้น และดําเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่นตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล มีความใกลชิดประชาชนและเกี่ยวเนื่อง
กับทุกขสุขของประชาชนที่สุด ทั้งนี้เพราะภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตท่ีกวางขวางเกี่ยวกับความกินดี
อยูดีของประชาชนในแทบทุกดาน และมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความ
ปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน เปนตน โดยหนาที่หลักประการหนึ่งขององคกรปกครองทองถิ่นคือการบริการประชาชน 
 เขตการปกครองขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก เขตจังหวัด ซึ่งมีภารกิจในการใหบริการตามอํานาจ
หนาที่ กอปรกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน จึงจําเปนตองสํารวจความพึงพอใจที่ใชเปนกลไกการเขาถึงความตองการของ
ผูรับบริการ คือ ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการในดานตางๆ จากองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี วาเปนไปในทิศทางใด ทั้งนี้เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแกไขใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงาน (Performance Public Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Performance Public Management and Change) และการบริหารจัดการในดานตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับการถาย
โอนมาจากการกระจายอํานาจใหไดผลดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจนลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการ เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอความตองการอันแทจริงของประชาชน โดย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ผูรับบริการเพ่ือประกอบในการพิจารณากําหนดประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 



๓๔๖ 

 

 ดวยเหตุนี้ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจั นทบุรี ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะประเมินผลวัดการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงาน 
(Performance Public Management) การปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และที่สําคัญคือ การ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกรใน
การบริหารงาน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการยกระดับใหบริการและการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
ตลอดจนการสงเสริม ปรับปรุง แกไขภารกิจตางๆ ใหสามารถตอบสนองความคาดหวังและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนไดอยางถูกตอง เหมาะสมและคุมคา จึงไดเสนอตัวกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการการสํารวจการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใหดีมากยิ่งขึ้น พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
สําหรับขาราชการหรือพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพ่ือเปนขวัญกําลังใจสรางความตั้งใจและ
มุงมั่นในการปฏิบัติราชการอยางเขมแข็ง อดทน อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขโดยรวมของผูรับบริการจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ใน ๓ ดาน คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ๒. เพ่ือนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนสวนจังหวัดจันทบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ใน ๓ ดาน คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ขอบเขตดานตัวแปร  

 ๑. ตัวแปรตน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามของประชาชนผูรับบริการจากการใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในปงบประมาณ ๒๕๕๕  
 ๒. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ใน ๓ ดาน คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พ้ืนที่การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ดําเนินการวิจัยตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑ เดือน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๑. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ๒.๑ ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ประชาชนผูรับบริการในงานหรือโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓ กลุม คือ 



๓๔๗ 

 

   ๒.๑.๑ ผูสูงอายุที่ไดรับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี 
   ๒.๑.๒ ผูเขารวมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาพอเพียงพอเพียง 
   ๒.๑.๓ ผูใชถนนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย 
  ๒.๒ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ประชาชนผูรับบริการจากการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓ กลุม คือ 
   ๒.๒.๑ ผูสูงอายุที่ไดรับอุปการะในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี กําหนดกลุมตัวอยางจากการสุม
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน ๓๐ คน 
   ๒.๒.๒ ประชาชนผูเขารวมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาพอเพียงพอเพียงกําหนดกลุม
ตัวอยางจากการสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือก
ตัวอยาง ๙๕% จํานวน ๔๐๐ คน และทําการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
   ๒.๒.๓ ประชาชนผูใชถนนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายกําหนดกลุมตัวอยาง
จากการสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอยาง 
๙๕% จํานวน ๔๐๐ คน และทําการสุมแบบโควตา (Quota Sampling)  
 ๓. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ใน ๓ ดาน คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แบงออกเปน ๖ สวน ไดแก  
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  
 ตอนที่ ๓แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี ในดานกระบวนการใหบริการ 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ตอนที่ ๖ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี 
 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี สรุปไดดังนี้ 
 
 สวนที่ ๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดรับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชราบาน
จันทบุรี 
 ๑. ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุที่ไดรับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี พบวา ผูสูงอายุเปนเพศ
ชาย ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๐ มีอายุระหวาง ๗๐-๘๐ ป จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๐ และมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดจันทบุรี จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ 
๘๖.๗๐ 



๓๔๘ 

 

 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี พบวา ในภาพรวมผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๔ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปความพึงพอใจไดดังนี้ อันดับที่ ๑ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๙.๗๑ และอันดับสุดทายคือ ดานกระบวนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๗.๘๖  
 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
๙๗.๘๕ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา อันดับที่ ๑ ไดแก การใหบริการดานปจจัย ๔  การบริการดานการ
รักษาพยาบาล การบริการดานพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม และระบบการใหบริการมีความโปรงใสและ
ยุติธรรม ผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐  รองลงมาคือ กระบวนการใหบริการดาน
สังคมสงเคราะห ผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๙.๕๗ และอันดับสุดทายคือ กระบวนการ
ใหบริการดานนันทนาการและดานทัศนศึกษา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๑.๘๕ 

 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ดานเจาหนาที่ผูใหบริการพบวาในภาพรวมและรายขอ ผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวา ในภาพรวมผูสูงอายุมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๙.๗๑ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา อันดับที่ ๑ ไดแก มีปายบอกทาง
หรือแสดงจุดใหบริการที่เห็นเดนชัด มีสื่อตางๆ ไวบริการ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน ฯลฯ มีหองน้ําที่สะดวกและสะอาด
เพียงพอตอการใหบริการ และความสะอาดของอาคารที่พัก โรงอาหาร และโรงครัว มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ และอันดับสุดทายคือ สถานที่ใหบริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม สะดวก 
สบาย อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๘.๕๗ 

 ๖. ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในงาน
อุปการะผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี คือ ควรมีการพาผูสูงอายุไปเท่ียวในสถานที่ตางๆ บอยๆ เชน การ
พาไปไหวพระ ทําบุญ ฟงเทศน ตามวัดตางๆ หรือการพาไปเที่ยวสวนสาธารณะ หรือชายทะเล และอยากใหมีการ
ประชาสัมพันธใหมีคนเขามาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนบานจันทบุรีอยางตอเนื่อง 
 สวนที่ ๒ ผลการสํารวจขอมูลความพึงพอใจของประชาชนผูเขารวมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑. ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูเขารวมโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา ประชาชนสวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ ๕๓.๓๐มีอายุระหวาง ๔๐-๖๐ ป รอยละ ๔๒.๘๐ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/ต่ํากวา รอยละ ๔๗.๗๕ เปนประชาชนทั่วไป รอยละ ๗๑.๘๐ 

 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรกไดแก ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ และอันดับสุดทายคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานกระบวนการใหบริการพบวาในภาพรวมประชาชน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ อันดับแรกไดแก 



๓๔๙ 

 

การประชาสัมพันธโครงการ และรองลงมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาจัดกิจกรรม การจัด
กิจกรรมเปนไปตามกําหนดการและข้ันตอน การจัดทําเอกสาร/ปาย/เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และวิธีประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมิน ในสัดสวนที่เทากัน  
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาในภาพรวมและราย
ขอ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากในสัดสวนที่เทากัน 

 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวาในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๖ อันดับแรกไดแก สถานที่จัดกิจกรรมมีบรรยากาศที่
เหมาะสม การจัดแตงสถานที่มีความเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม เหมาะสม เหมาะสําหรับเปนที่จัดกิจกรรม รองลงมา
คือ เอกสารประกอบการอบรมชัดเจน เขาใจงายและอันดับสุดทายคือ มีระบบการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล  
 ๖. ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในโครงการ 
๘๔ พรรษา มหาราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแก ควรมีการใหบริการรถรับ-สง จากในตัวเมืองไปยังสถานที่
จัดงาน และควรมีการเตรียมเอกสารและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการอบรมวิชาชีพ 

 สวนที่ ๓ ผลการสํารวจขอมูลความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑๐ สาย 

 ๑. ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูใชถนนในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายพบวา ประชาชน
สวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ ๕๔.๐๐ มีอายุระหวาง ๔๕-๖๕ ป รอยละ ๓๓.๕๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน/ตอนปลาย/ปวช./เทียบเทา รอยละ ๕๒.๐๐เปนประชาชนทั่วไป รอยละ ๕๓.๕๐ 

 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายพบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิด
เปนรอยละ ๘๘.๒๘ อันดับแรก ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ และอันดับ
สุดทายคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 ๓. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายดานกระบวนการใหบริการ พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๕.๒๘ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดวาทั้งกอนการกอสราง ระหวางการ
กอสราง และหลังการกอสรางแลวเสร็จประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในสัดสวนที่เทากัน  
 ๔. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ ๘๘.๐๐ อันดับแรกไดแก เจาหนาที่ใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง รองลงมาคือ 
เจาหนาที่สรางความเขาใจและสรางความประทับใจที่ดีแกผูรับบริการ และอันดับสุดทายคือ สามารถแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม  
 ๕. ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีใน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สายดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๕๗ อันดับแรก ไดแก มีระบบอํานวยความสะดวกในการเดินทาง เชน มี
ปายบอกเสนทาง การแบงเขตการจราจรที่ชัดเจน รองลงมาคือมีเจาหนาที่คอยใหบริการอยางตอเนื่อง 
 ๖. ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหริการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย คือ ควรมีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหลายๆ พ้ืนที่ แตควรมีการ



๓๕๐ 

 

สํารวจความตองการของประชาชนและจํานวนของผูที่สัญจรผานไป-มา เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการอยางแทจริง 
ไมใชการเอ้ือประโยชนใหเฉพาะบุคคล  
 
ขอเสนอแนะ 
 ๑. ดานกระบวนการใหบริการจากผลของการประเมินสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการที่ผูรับบริการพึงตองการ
ไดรับจากกระบวนการใหบริการของของเจาหนาที่ ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจึงควรทําการสํารวจความ
ตองการของผูรับบริการ เนนการมีสวนรวมของผูรับบริการของผูรับบริการในแตละพ้ืนที่ กําหนดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการตางๆ เพ่ือเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินการของโครงการวาตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม 
 ๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ จากผลการประเมินสะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของประชาชนที่ตองการไดรับ
จากบุคลากรที่จะใหบริการ ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
ในงานที่ตนเองตองบริการ และสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได นอกจากนี้ก็ตองมีการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
 ๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จากผลการประเมินสะทอนใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่ประชาชนตองการ
ไดรับจากการใหบริการ ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จะตองมีการพัฒนาในเรื่องของระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ือเปนการปองกันเหตุรายอันอาจเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม และมีการจัดทําเอกสารที่ใหรายละเอียดและ
ขอมูลในการจัดกิจกรรม เผยแพรใหประชาชนผูเขารวมกิจกรรมและบุคคลทั่วไปไดรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการและตอองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 
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บทคัดยอ 

รัฐศาสตรเปนองคความรูทางดานวิทยาศาสตรสังคมที่มุงเนนการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ เชิงอํานาจและ
ผลประโยชนของมวลมนุษยชาติที่เนื่องจากการได การมี และการใชอํานาจนั้น ทั้งเรื่อง ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
รูปแบบ โครงสราง ระบบการปกครอง รวมทั้งกระบวนการแบงสรรอํานาจ ทั้งทางดานนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการ 
การไดมาซึ่งอํานาจและการบริหารจัดการอํานาจ การตัดสินวินิจฉัยในอํานาจหนาที่เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกันของ
ประชาชนในสังคมและประเทศหนึ่งๆ โดยระบบการปกครองมีท้ังแบบรวมศูนย ผูกติดกับผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งหรือกลุม
ใดกลุมหนึ่งที่กําหนดโครงสรางออกแบบอํานาจในสังคมเรียกวาระบบเผด็จการและระบบที่ยึดถือ เอามติมหาชนเปนผู
ตัดสินในการกําหนดระบบและบุคคลที่จะดํารงตําแหนงทางการเมืองเรียกวาระบบประชาธิปไตยในรูปแบบ ตางๆ รวมทั้ง 
การผสมผสานรูปตางๆ เขาดวยกันเพ่ือพัฒนาใหมีความลงตัวมากที่สุด การศึกษาทางรัฐศาสตรยังรวมทั้งการพัฒนาการ
ทางการเมืองของประเทศตางๆ ในแตละภูมิภาคของโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ในขณะที่พระพุทธศาสนาไดเนนถึงความจริงของชีวิตและโลกตามธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติและการเขาถึง
สันติสุขที่ปราศจากความทุกขครอบงําทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและทางจิตวิญญาณ 
ดวยการเรียนรูและการปฏิบัติในชีวิตใหมีความถูกตองเรียกวาสัมมาญาณทัศนะ และสัมมาปฏิปทา จนสามารถดับทุกข ได
อยางสิ้นเชิง หลักการที่เรียกวาธรรมาธิปไตย โดยมีชีวะทัศนและโลกทัศนในการพัฒนาชีวิตและสังคมรวมทั้งการปกครอง
ที่เรียกวาการปกครองโดยธรรม คือใหมีความถูกตองในการทํางานทางดานการเมือง คือการบําเพ็ญบารมี  

เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางสันติสุใหกับเพ่ือนมวลมนุษยชาติและการทําหนาที่เพ่ือเปนอุปกรณในการเขาถึง
ธรรม การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจตองตั้งอยูบนความถูกตอง ชอบธรรมเทานั้น พระพุทธเจาทรงตั้งองคกรทํางาน
ดานธรรมาธิปไตย โดมีพุทธบริษัททั้งสี่ มารองรับการทํางาน มีทั้งระดับโลกที่เรียกวาโลกียและธรรมเรียกวาโลกุตรธรรม 
อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ผูนําในทางโลกและธรรมตองมุงเนนการสรางบารมีธรรมเพ่ือสรางประโยชนและความสุขอยางเปน
ธรรม ดวยความเจาใจในธรรมชาติของโลกและธรรม พระพุทธเจาจึงไดจําแนกอํานาจทางการเมืองออกเปน สามระบบ 
กลาวคือ 1. ระบบอัตตาธิปไตย คือแบบรวมศูนยนิยมไวกับบุคคลและคณะบุคคลเชนระบบกษัตริยหรือสมบูรณายาสิทธิ
ราชเปนตน 2. ระบบโลกาธิปไตย ที่เนนความตองการและมติของมหาชนเปนใหญในการใชอํานาจ และ 3. ระบบ
ธรรมาธิปไตย ที่มีคณะสงฆทั้งภิกษุและภิกษุณีสงฆเปนผูนําและคฤหัสถอุบาสก อุบาสิกาเปนผูสนับสนุนและตาม 
พระพุทธเจาทรงมีวิธีที่จะสรางระบบการเมืองการปกครองใหมีความถูกตองและเปนธรรมเพ่ือประโยชนและความสุขโดย
การ รุกไปสรางศรัทธาในธรรมแกนักปกครองในระบบอัตตาธิปไตย โดยใหกษัตริยทั้งหลายปก ครองดวยหลัก 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิธรรม พรหมวิหารธรรม ฯลฯ ในขณะที่ทรงสงเสริมการปกครองโดยธรรมผานระบบ
ประชาธิปไตย ตามหลักอปราหานิยะธรรม หลักสามัคคีธรรม ในขณะที่ทรงสงเสริมหลักธรรมาธิปไตย ไวดวยการสั่งสอน
ใหพระภิกษุและภิกษุณีสงฆใชหลักพระธรรมวินัย และความไมประมาทในการทําหนาที่ เพ่ือประโยชนและความสุขแก
เหลาสัตวทั้งนักการปกครองและประชาชนเพ่ือใหมีองคความรูและความสามารถในการใชหลักธรรมาธิปไตยในการ
ปกครองเพ่ือสรางระบบการเมืองใหผดุงรักษาไวซึ่งความถูกตองดีงามและสันติสุขรวมกันคนในชาติสืบตอไป  
คําสําคัญ:รฐัศาสตร พุทธศาสนา รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสนา 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   
  
บทนํา 
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 รัฐศาสตร(Political Science) คือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง การปกครองอยางเปนระบบ โดยใชหลักการ
แบบวิทยาศาสตร๒รัฐศาสตรแนวพุทธเปนการศึกษาในเรื่องของการยอมรับในอํานาจของมนุษยที่จะสรางสรรคประโยชน
และความสุขใหกับเพ่ือนมนุษยในเชิงโครงสรางและแนวนโยบายของรัฐที่มีผลตอความสงบสุขของคนในสังคม และ
พระพุทธเจาทรงเห็นสัตวโลกทั้งหมดตางก็เปนไปตามกฎของธรรมชาติที่สําคัญเรียกวานิยาม5๓ คือ1. สภาพแวดลอมที่
หลอหลอมตัวมนุษยทั้งที่เปนสะสารและพลังงานตางๆ (อุตุนิยาม) 2. เงื่อนไขธรรมชาติที่เปนไปของการมีชีวิตของมนุษย 
(พีชนิยาม)3. เจตนารมณและความมุงหวังในการกําหนดทิศทางรวมกัน (จิตตนิยาม) 4.พฤติกรรมในการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันของมนุษย (กรรมนิยาม)และ 5. ความที่มนุษยทุกคนตองเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติแหงพระไตรลักษณ 
(ธรรมนิยาม) ที่มีระยะเวลาจํากัดและตองดําเนินไปดวยความไมประมาท เพ่ือใหไดเขาถึงความจริงแทที่เปนประโยชนและ
ความสุขสูงสุดของมวลมนุษยชาติคือความเปนอิสระจากความทุกขทั้งปวง ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาทรงวางแนวทางเรียนรู
เพ่ือสะสมบารมีธรรมครั้งเมื่อยังทรงเปนพระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนักการเมืองไมวาจะเปนเจาชาย หรือกษัตริย
เชนการเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร หรือผูนําของหมูสัตวในการเสียสละ แกปญหา ยอมอุทิศตนแมทางรางกายและ
จิตวิญญาณเพ่ือการผดุงไวซึ่งความถูกตองดีงามเพ่ือเปน การสะสมบารมีธรรมและวางรากฐานแหงธรรมไวในสังคมใหอยู
รวมกันอยางเปนสุข 

 ครั้นเมื่อไดตรัสรูธรรมแลวพระองคก็ทรงอยูในตําแหนงแหงพระธรรมราชา พระผูมีอํานาจโดยธรรมและ
ประกาศธรรมใชและจําแนกธรรมในการสรางประโยชนสุขแกมวลเวไนยสัตว ดังนั้นในทางรัฐศาสตรทางพระพุทธศาสนา
จึงหมายถึงการใชธรรมเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจก็ตองใหเปนไปโดยถูกตองตามธรรมเพราะวา
ธรรมจึงหมายถึงความจริงแทที่สําคัญจําเปนแกมวลมนุษยชาติเรียกวา อริยสัจ 4 ธรรมยังหมายรวมถึงประโยชนที่มนุษย
ทุกคนจะตองไดและเขาถึงคือ อรรถธรรม ตามหลักประโยชนเบื้องตนหรือพ้ืนฐานที่จะตองทําตนเองใหรอด (ทิฏฐธรรม
มิกัตถะประโยชน) ประโยชนและความสุขในสังคมหรือสาธารณะ (สัมปรายิกัตถะประโยชน) และประโยชนสูงสุดที่อยู
อยางรูเทาทันในการเกิดดับของอํานาจและการไหลเวียนของประโยชนที่เกิดจากการใชอํานาจตามเหตุปจจัยจนไมมีความ
หวั่นไหวตามกระแสการขึ้นลงของอํานาจ แตเนนการมีและใชอํานาจอยางถูกตอง เปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดไม
เปนทุกข (ปรมัตถะประโยชน) หลักการปกครองโดยธรรมยังหมายรวมถึงระเบียบ กฎเกณฑกติกาและครรลองที่ถูกตองใน
การบังคับใชรวมกันอยางเปนสุข (ศีลธรรม) จนหลวงพอพุทธทาสภิกขุกลาววา ศีลธรรมไมกลับมาโลกาวินาศ หรือ
การเมืองที่ปราศจากศีลธรรมคือการเรงนําสังคมไปสูความวิบัตินั่นเอง  
 การปกครองโดยธรรมจะตองนําไปสูการสรางความเปนธรรมในการตัดสินยุติปญหาความขัดแยงโดย
ปราศจากอคติทั้งสี่ประการคือความลําเอียงเพราะรัก โกรธเกลียด ความไมรูชัดในขอเท็จจริงและการตัดสินความถูกผิด
บนฐานแหงความกลัว เราเรียกระบบการยุติปญหาความขัดแยงทางการเมืองนี้วาความเปนธรรม (ยุติธรรม) และเมื่อ
การเมืองตั้งอยูบนความเปนจริงที่ทุกฝายรับรูและมองเห็นรวมกันในความทุกขปญหาของกันและกัน เห็นและแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม บนหลักแหงกฎเกณฑกติกาที่เปนธรรมถูกตองและเที่ยงธรรม จนยุติปญหาโดยธรรมเปนที่
ยอมรับของทุกฝายแลว ก็จะนําพาใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยเราเรียกพลังดังกลาวนี้วาระบบสามัคคีธรรมที่พระพุทธองคทรงตรัสวา สุขะสังฆัสสะสามัคคี ความสามัคคีของ
หมูชนนํามาซึ่งสันติสุขของคนในสังคม  
 ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงเขาใจในธรรมชาติของสัตวโลกที่มีทั้งการดําเนินชีวิตไปตามกระแสแหงโลกหรือ 
วัฏฏะแหงกิเลส กรรม และวิบาก ดวยอํานาจแหงอวิชชาคือความไมรู ตัณหาความปรารถนาที่ผิดพลาดไรขอบเขต และ
อุปาทานคือยึดมั่นถือถือผิดในสิ่งทั้งหลาย ที่สงผลใหมนุษยมีบุคลิกที่มีลักษณะสุดโตงสองดานคือชอบกับไมชอบ ไมรักก็
เกลียด ไมซายก็ขวา ไมยึดถือตนเองก็ยึดเอาสังคม สงผลในเรื่อง 

                                         

๒Miranda Steel. Oxford Word power: Dictionary for learners of English ๒๐๐๔. p.๕๐๗ 
๓ที.อ. ๒/๓๔; สงฺคณี .อ.๔๐๘. 



๓๕๔ 

 

ของความคิดอาน นึกคิดในเรื่องอํานาจวาถาไมเปนเรื่องของตนหรือพวกของตน ก็เปนเรื่องของสังคม สาธารณะที่จะตอง
ชวยกันดําเนินการ จึงเปนแนวคิดและเรื่องการเมืองแบบโลกิยะหรือทางโลกที่พระพุทธเจาเรียกวา การเมืองหรืออํานาจ
แบบอัตตาธิปไตย และการเมืองอํานาจแบบโลกาธิปไตยภายหลังการตรัสรูแลวพระองคทรงไดสรางการเมืองแบบใหมข้ึน
เรียกวาระบบธรรมาธิปไตย คือการเมืองเพ่ือรักษาธรรม หรือการเมืองที่สงเสริมคนใหเขาถึงธรรมคือความถูกตองเที่ยง
ธรรมจนทําใหหมดกิเลสและกองทุกขท้ังปวง  
 ที่มองเรื่องของอํานาจและผลประโยชนเปนเรื่องของตนเอง กลุมพวกพองของตนที่เรียกวาอัตตาธิปไตยนั้น
ทําใหคนที่เชื่อในอํานาจแบบนี้มีโลกทัศนและชีวทัศนที่ยึดถือเอาตนเปนใหญหรือเปนศูนยกลางแหงความถูกตองดีงาม 
โดยละเลยความจริง ความดีงาม ความแตกตางหลากหลายที่มีอยูในคนอ่ืนๆ พวกอ่ืน  กลุมอ่ืนมีหรือมองเห็น จึงทําใหเกิด
การใชอํานาจใหเปนไปตามความตองการของตนเองและพวกของตน โดยออกแบบระบบการผูกขาดอํานาจและ
ผลประโยชนในเชิงโครงสรางหนาที่ (Structural and Functionalism) รวมศูนย (Centralization) จารีตนิยม 
(Traditionalism) จนกลายเปนวิถีการเมืองแบบอนุรักษนิยม ที่หยุดนิ่งอยูกับความคิดที่ผูกติดกับโครงสรางแบบเดิมที่ไม
เปลี่ยนแปลงจึงถูกเรียกแนวคิดทางการเมืองดังกลาวนี้วากลุมอนุรักษนิยม (Conservatives)ปจจุบันเราเรียกอํานาจแบบ
นี้วาแบบเผด็จการ (Dictatorship power) หรือการเมืองแบบคอมมิวนิสต (Communism)เนนความเฉียบขาด 
รวดเร็ว และประสิทธิภาพของการใชอํานาจในการจัดการกับความไรระเบียบ การจัดระบบโครงสรางของความสัมพันธ
ของคนในสังคม รวมทั้งการจัดสรางระบบความเชื่อ องคความรูและการกําหนดคุณคาความหมาย ความสําคัญของ
ตําแหนง หนาที่การงานที่สัมพันธกันในเชิงโครงสรางของอํานาจแบบรวมศูนย  
 พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นในยุคแหงการปกครองแบบรวมศูนยที่มีกษัตริยทําหนาที่เปนนักการปกครองเปน
สวนใหญ โดยมีลักษณะเปนเมืองหรือนครรัฐ (City state) มีทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ มีอํานาจและอธิปไตยในอาณา
เขตเปนของตนเอง หรือมีลักษณะเปนเมืองประเทศราชที่จะตองถวายเครื่องบรรณาการเพ่ือยอมรับในอํานาจของเมือง
ใหญ พระพุทธองคทรงทราบถึงอํานาจในทางโลกดังกลาวที่ได 
ยึดถือสืบตอกันมา จึงมีการเขาไปโปรดกษัตริย ผูปกครองรัฐตางๆ ใหมีความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมที่ทรงตรัสไวดีแลว 
โดยมุงเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อจากเทวะราชาที่ผูกขาดอํานาจเชิงแนวดิ่ง ใหเปนธรรมราชาที่มีธรรมเปนเครื่องปกครอง
และใชธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาบารมีธรรมเพ่ือใหเขาถึงความไรตัวตนในที่สุด ทรงชี้ใหเห็นวาอํานาจที่แทจริงเกิด
จากการใหความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหถูกตองและเที่ยงธรรมจนเปนที่ยอมรับและไดความเคารพนับถือชาว
ประชาจึงไดแตงตั้งใหเปนกษัตริยดังที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรที่วาดวยที่มาของกษัตริยที่เกิดจากการยอมรับของประชาชน
ในการทําหนาที่ถูกตองและเท่ียงตรงในการแบงผลิตผลทางการเกษตรคือขาวสาลีอยางถูกตองและเที่ยงธรรมนั่นเอง  
 เมื่อพระราชาทรงศรัทธาในกุศลคุณความดีแลวพระองคทรงถายทอดหลักธรรมที่เหมาะสมกับการเปนนัก
รัฐศาสตรหรือนักการปกครองที่ดีแดพระราชาและผูปกครอง ผูบริหารที่มีอํานาจในการนําสังคม เพราะถาพระราชาทรง
ธรรมแลว การใชสติ ปญญา และเมตตาก็มีความถูกตองเหมาะสม ทั้งดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการที่เชื่อมโยงบรรสาร
สอดคลองกันอยางมีเอกภาพ สงผลใหผสกนิกรหรือประชาชนมีความเขมแข็งและเกิดสันติสุขในธรรมและพระราชาทรง
บําเพ็ญพระองคเองใหเปนแบบอยางแหงการศึกษา ปฏิบัติ และการมีธรรมเปนเครื่องอยูอาศัย รวมทั้งการสงเสริม
ประชาชนใหใชธรรมเปนที่พึ่ง โดยพระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมสําหรับพระราชาหรือนักปกครองในระบบดังกลาวนี้คือ  

1. ทศพิธราชธรรม 
2. ราชสังคหวัตถุธรรม 
3. จักรวรรษธรรม  
4. พรหมวิหารธรรม 

  ทศพิธราชธรรมเปนหลักธรรมที่ใชในการปกครองของพระราชาในระบบสมบูรณาสิทธิราช เพ่ือใหมีบารมี
ธรรมในการปกครองอยางกวางขวาง ชนะปญหาและอุปสรรคหรือความวุนวายทั้งปวง ซึ่งประกอบดวย 

 



๓๕๕ 

 

ราชธรรม 10๔หรือ ทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชกิจวัตรที่พระเจาแผนดินควรประพฤติ , คุณธรรมของ
ผูปกครองบานเมือง, ธรรมของนักปกครอง 

1. ทานคือการใหการสละทรัพยสิ่งของ บํารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาชนและการบําเพ็ญสาธารณประโยช 
2. ศีล ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ ใหควรเปนตัวอยาง 

และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน 
3. ปริจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือประโยชนสุขของ

 ประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
4. อาชชวะความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง

 ประชาชน 
5. มัททวะ ความออนโยน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิ ริยา

สุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดี แตมิขาดยําเกรง 
6. ตปะความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับยับยั้งขมใจได ไมยอมใหหลงใหล

 หมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยูสม่ําเสมอหรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญ
เพียร ทํากิจใหบริบูรณ 

7. อักโกธะ ความไมโกรธคือกระทําการตางๆ อยางมีเหตุผลและมีเมตตาธรรม 
8. อวิหิงสาความไมเบียดเบียน คือ ไมบีบคั้นกดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริง

อํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียด
ชัง  

9. ขันติ ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูก
ยั่วถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละท้ิงกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

10. อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม คือ วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะ
ถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สติมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คื ความเที่ยง
ธรรม กดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม
ประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป  

  2. ราชสังคหวัตถุธรรม 4๕สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน หรือ ราชสังคหวัตถุ 4 (สังคหวัตถุของพระราชา, 
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน, หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปกครอง 

  1. สัสสเมธะความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร 
2. ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ 
3. สัมมาปาสะ ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทุนไปสรางตัวใน

พาณิชยกรรม เปนตน        
4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่ม คือ รูจักพูด รูจักปราศรัย ไพเราะ 

สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชนเปนทางแหงสามัคคี ทําใหเกิดความเขาในอันดี และความนิยมเชื่อถือ  
  3. จักรวรรดิวัตร 5๖วัตรของพระเจาจักรพรรดิ, พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบําเพ็ญสม่ําเสมอ , ธรรม

เนียมการทางบําเพ็ญพระราชกรณียของพระเจาจักรพรรดิ,หนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ        

                                         

๔ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔;  
๖ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕ 



๓๕๖ 

 

  1. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปนธงชัย เปนธรรมาป
ไตย 

2. ธรรมิการักขา  รมจัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรมและเปนธร 
 

       ก. อันโตชน แกชนภายใน ตั้งแตพระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งหมด คือ คนใน
ปกครองสวนตัว ตั้งแตบุตรธิดาเปนตนไป ดวยใหการบํารุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเปนตน ใหอยูโดยเรียบรอย
สงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน  

       ข. พลกาย แกกองทัพ คือ ปวงเสนาขาทหาร, ขาราชการฝายทหาร  
       ค. ขัตติยะ ในพระบรมเดชานุภาพแกกษัตริยทั้งหลายผูอยู เจาเมืองขึ้น, ปจจุบันสงเคราะหชนชั้นปกครอง

และนักบริหารชั้นผูใหญทั้งหลาย, ขาราชการฝายปกครอง  
       ง. อนุยนต แกผูตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย , ปจจุบันควรสงเคราะหขาราชการฝายพลเรือนเขา

ทั้งหมด 

       จ. พราหมณคฤหบดี าพิธี เจาตํารา พอคา เจาไรเจานา คือ ครูบาอาจารย นักวิชาการ หมอ พอคา แกชนเจ
ผูประกอบอาชีพวิชพตางๆ และเกษตรกร ดวยชวยจัดหาทุนและอุปกรณเปนตน  

       ฉ. เนคมชานบท ไมทอดทิ้งประชาชนที่อยูชนบท ชายแดนหรือชายขอบของสังคมและประเทศ 

       ช. สมณพราหมณ ใหความคุมครองแกสมณะ ชี พราหมณผูทรงศีลธรรมอันดีทั้งหลาย  
       ญ. มิคปกษี ใหความคุมครองแกทรัพยากรสัตวปาหายากท้ังหลาย 

 
       3. อธรรมการนิเสธนา หามกั้น มิใหมีการอันอธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณาเขต คือ จัดการปองกัน แกไข มิใหมีการ
กระทําความผิดความชั่วรายเดือดรอนเกิดข้ึนในบานเมือง  
     4. ธนานุประทาน นปนทรัพยเฉลี่ยใหแกชนผูไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไรในแวนแคว 
     5. ปริปุจฉา ปรึกษาสมณะ พราหมณ ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา อยูเสมอตามกาลอันควร เพ่ือใหรู

ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม เปนไปเพ่ือประโยชนสุขหรือไม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง ขอนี้ปจจุบัน
สงเคราะหนักปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรมเขาดวย  
       แตใน อรรถกถาแหงพระสูตรนี้เอง ทานจัดตางออกไปดังนี้๗ 

           1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึและ สงเคราะหชนภายในพลกายกองทหาร 
           2. ขตฺติเยสุ สงเคราะหกษัตริยเมืองขึ้นหรือที่อยูในอาณานิคมของตน 
           3. อนุยนฺเตสุ สงเคราะหเหลาเชื้อพระวงศ ผูตามเสด็จเปนราชบริพาร 
           4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ คุมครองพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  
         5. เนคมชานปเทสุ คุมครองชาวราษฎรพ้ืนเมืองทั้งหลาย  
         7. มิคปกฺขีสุ (คุมครองเนื้อนกที่เอาไวสืบพันธุ) 

           8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป (หามปรามมิใหมีการประพฤติการอันผิดธรรม) 
           9. อธนานํธนานุปฺปทานํ(ทํานุบํารุงผูขัดสนไรทรัพย) 
           10. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺหาปุจฺฉนํ(เขาไปหาและสอบถามปญหากะสมณพราหมณ) 
           11. อธมฺมราคสฺสปหานํ(เวนความกําหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม) 
           12. วิสมโลภสสฺปหานํเวนโลภกลา ไมเลือกควรไม) ควร( 
 

                                         
๗.ที.อ ๓/๔๖ 



๓๕๗ 

 

 4. หลักพรหมวิหารธรรม๘ คือหลักการปกครองที่ผูมีอํานาจจะตองมีกระบวนทัศนที่เปนบวก และมองเห็นดึง
เขาใจในความแตกตางหลากหลาย และวางยุทธศาสตรในการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพการณที่หลากหลายแตกตางกัน
ในสังคม พรอมดึงศักยภาพในบุคคลมารวมในการพัฒนาเปนพลังบวกและมีความรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง
หรือความข้ึนลงในเชิงอํานาจ โดยหลักพรหมวิหารธรรมมีอยู 4 ประการคือ  
 พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตว
ทัง้หลายโดยชอบ 

1. เมตตาความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวทั่ว
หนา  

2. กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว 
3. มุทิตา ความมีจิตผองใสบันเทิงยินดีในเมื่อผูอื่นมีความสุขประสบความสําเร็จดีงาม หรือมีความเจริญกาวหนา  
4. อุเบกขาความมีจิตพิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเปนกลางไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่

สัตวทั้งหลายเปนไปตามกรรมทั้งผิดและถูก ดีและราย อยูดวยจิตรูเทาทันเห็นการเกิดดับของสิ่งทั้งหลาย 
 

ในขณะที่การปกครองในระบบโลกาธิปไตย หรือระบบที่ยึดถือเอากระแสของคนสวนใหญ หรือความสามัคคี
พรอมเพียงของประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน เนนการมีสวนรวมในการรับรู รับฟง รับคําแนะนําความคิดเห็น 
ปญหา ความทุกขรอนของคนสวนใหญ มีความเชื่อมั่นในความดีงามและความหลากหลายแตกตาง มีการประสานพลังใน
ทุกภาคสวนเพ่ือการบริหารกิจการการพัฒนาประเทศ ในปจจุบันจึงหมายถึงการปกครองโดยเสียงคนสวนใหญ หรือ
กระแสของความตองการของคนสวนใหญที่เราเรียกวาระบบประชาธิปไตย ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีความเขาใจใน
ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งดานจริตทั้ง 6 ไดแก ราคะจริต โทสจริต สัทธาจริต วิตกจริต พุทธิจริต มีความแตกตาง
กันในระดับสติปญญา ความรู ความสามารถตามหลักอัธยาศัย 4 หรือดอกบัว 4 เหลา เพ่ือใชในการจัดสรรธรรมให
เหมาะสมในการประกาศพระศาสนา รวมทั้งในสมัยพุทธกาลเองก็มีบางเมืองที่มีการปกครองกันดวยระบบสามัคคีธรรม 
หรือระบบโลกาธิปไตย 

หลักธรรมที่พระพุทธองคทรงสงเสริมการปกครองในระบบสามัคคีธรรมหรือระบบประชาธิปไตยเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน เนนความหลากหลายแตกตางเปนความงดงามในการทํางานดานการเมือง มีดังตอไปนี้ 

1. หลักกัลยาณมิตร๙ 

กัลยาณมิตตตา  ความมีกัลยาณมิตร คือ)มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา และบุคคลผูแวดลอมที่ดี
, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถ ซึ่งจะชวย
แวดลอม สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง ตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนิน
กาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ , สิ่งแวดลอมทาง
สังคมท่ีด ี
       “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณข้ึนมากอน เปนบุพนิมิตฉันใด ความมี
กัลยาณมิตรก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น” 
       “ความมีกัลยาณมิตร เทากับเปนพรหมจรรย การครองชีวิตประเสริฐ) ทั้งหมดทีเดียว เพราะวา ผูมี)
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทําใหมากซึ่งอารยอัษฎางคิกมรรค” 

                                         

๘พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หนา ๑๕๓ 

๙องฺ.เอก. ๒๐/๗๒/๑๖, ๑๒๘/๒๕;  



๓๕๘ 

 

       “อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ก็พนจากชาติผูมีชราเปนธรรมดา ก็พนจาก
ชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็พนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา ก็พน
จากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส” 
       “เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอ่ืนแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมากสําหรับภิกษุผูเปนเสขะ 
เหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกําจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดข้ึน” 
       “ความมีกัลยาณมิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพ่ือความดํารงมั่นไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม” ฯลฯ๑๐ 
 

2. อัธยาศัย 4หรือ บุคคล 4 ประเภทของบุคคล๑๑มีความจําเปนอยางมากตอการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย คือระดับความรูของประชาชนและนักปกครอง 
      1. อุคฆฏิตัญูผูที่พอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง         
 2. วิปจิตัญญ มผูรูตอเมื่อขยายควา     
 3. เนยยะ ผูที่พอจะแนะนําได, ผูที่พอจะคอยชี้แจงแนะนําใหเขาใจได ดวยวิธีการฝกสอนอบรม 
ตอไป   
 4. ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง, ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือถอยคํา  
ไมอาจเขาใจอรรถคือความหมาย  
 

หลักจริต 6๑๒จริต หรือ จริยา 6 (ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเปนปกติประจําอยูใน
สันดาน, พ้ืนเพของจิต, อุปนิสัย, พ้ืนนิสัย, แบบหรือประเภทใหญๆ แหงพฤติกรรมของคน ตัวความประพฤติเรียกวา จริยา 
บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา จริต 
       1. ราคะจริต เปนความประพฤติปกติผูมีราคะ , ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ 
อสุภะและกายคตาสติ 
       2. โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหม
วิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
       3. โมหจริต ปนความประพฤติปกติผูมีโมหะเ , ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเงื่องงง งมงาย กรรมฐานที่เกื้อกูล 
คือ อานาปานสติ และพึงแกดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยูกับครู 
       4. สัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย 
พึงชักนําไปในสิ่งที่ควรแกความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ 6 ขอตน 
       5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ผูมีความรูความประพฤติปกติประพฤติหนักไปในทางใชความคิดพิจารณา   

1. 6. วิตกจริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน พึงแกดวยสิ่งที่สะกด
อารมณ เชน เจริญอานาปานสติ หรือเพงกสิณ เปนตน 

2. คารวะตาธรรม 6๑๓เปนหลักธรรมที่สามารถสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดเปนอยางดี 
เพราะการมองเห็นคุณคา ความเคารพในผูรู หลักความจริงสังคมท่ีเรียนรูและฝกฝน ความไมประมาทและ
ความใหเกียรติเคารพในการตอนรับซึ่งกันและกัน มี 6 ประการคือ 

                                         

๑๐พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๑๒ พศ. ๒๕๔๖.หนา ๑ 
๑๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓/๑๘๓;  
๑๒ขุ.ม. ๒๙/๗๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕;  

 

๑๓องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๓/๓๖๘. 



๓๕๙ 

 

       1. สัตถุคารวตา ความเคารพในพระศาสดาขอนี้บางแหงเขียนเปน พุทธคารวตา ความเคารพใน
พระพุทธเจา  
       2. ธัมมคารวตา  ความเคารพในธรรม 
       3. สังฆคารวตา  ความเคารพในสงฆ 
       4. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา 
       5. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไมประมาท        
 6. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในปฏิสันถารคือการตอนรับดวยดี 
 

3. สารานิยธรรม 6๑๔ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุที่ระลึกถึงกัน, หลักการอยูรวมกัน 
โดยเฉพาะการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา พฤติกรรม ความคิดเห็น 
การเก้ือกูลมีความจําเปนตอการอยูรวมกันตามหลักดังนี้คือ 
       1. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวยเหลือกิจ
ธุระของผูรวมคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 
       2. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่
เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอ
 หนาและลับหลัง 
       3. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือตั้งจิต
 ปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 
       4. สาธารณโภคี ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอย ก็ไม
หวงไวผูเดียว นํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน  
       5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มี
 ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ 
       6. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มีความ
 เห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข หรือขจัดปญหา 
 

4. อปริหานิยธรรม 7ของกษัตริยวัชชี หรือ วชัชีอปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไป
เพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง๑๕ 
       1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
       2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา พรอมกัน 
ปกปองบานเมือง 
       3. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวรเดิม) ถือปฏิบัติมั่น)

ตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไวเดิม 
       4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชช ีเคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอัน

ควรรับฟง        
 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ 

                                         

๑๔องฺ.ฉกก. ๒๒/๒๘๒-๒๘๓/๓๒๑-๓๒๓. 
๑๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘. 



๓๖๐ 

 

5. เคารพสักการะบูชาเจดีย ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆของวัชชี (ประจํา
ชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อม
ทรามไป 

6. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย ในที่นี้กินความ)
กวาง หมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจวา ขอพระอรหันต
ทั้งหลายที่ยังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก 

  อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลายผูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคค
ธรรม ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใช
การเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคค.ี 

  จะเห็นไดวาการเมืองการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนาที่วาดวยหลักธรรมที่สามารถนําไปใชในการ
ปกครองในระบอบโลกาธิปไตยไดเปนอยางดียิ่ง นํามาซึ่งความเขมแข็งในการปกครองดังกลาวอยางมั่นคง 
 

 3. การปกครองโดยหลักธรรมาธิปไตย เปนการปกครองที่มีพระพุทธองคเปนประธานและมีคณะสงฆทั้ง
ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ และพุทธบริษัทที่มุงการเดินทางสูเปาหมายของการมีชีวิตเหนือความทุกขทั้งปวง มีชีวิตอยูโดย
ธรรมและใชธรรมเพ่ือการทํางานเพ่ือมวลมนุษยชาติ เปนการเมืองเพ่ือการอนุเคราะหโลกหรือปกครองโลกที่ยังมีความ
ขัดแยงในเรื่องอํานาจและผลประโยชนที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของตัวตน ที่มีตัณหา ทิฎฐิ และมานะเปนตัวนําทางใหตองมีการ
แขงขัน แยงชิง คุกคาม กดขี่กันดวยกฎเกณฑกติกาที่แตกตางกัน มีการตอรองและสรางเงื่อนไขชวงชิงอํานาจและ
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน ทําใหเปนการเมืองที่ตั้งอยูบนความคับแคบของพ้ืนที่และประสบการณ ภูมิหลังทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกตางกัน  
 การเมืองในระบบธรรมาธิปไตยนี้เนนการมีอํานาจการใชอํานาจและการสื่อสารกันบนฐานของความจริงของ
ชีวิตและสังคมที่เปนไปตามธรรมชาติ เชนการรูจักขันธ 5 คือชีวิตกายและใจ การรูจักกฎธรรมชาติแหงพระไตรลักษณคือ
ความเปลี่ยนแปลง ความทุกขบีบคั้นตามเหตุปจจัยและความไรซึ่งตัวตนที่เปนมายาคติลวงหลอก จนมองเห็นอริยสัจทั้งสี่ 
คือทุกข เหตุแหงทุกข การดับทุกขและวิถีทางการดับแหงทุกข อยางเชื่อมโยงตามหลักอิทัปปจยตา เปนการสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่มองเรื่องอํานาจและผลประโยชนที่กวางขวาง ลึกซึ้งมากกวาการใหความสําคัญในสวนอัตตา
ตัวตนแหงปจเจกหรือของประชาคม แตตั้งอยูบนหลักแหงธรรมที่มีอยูในทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ ซึ่งถือวาเปนการเมือง
ใหมในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ดวยซ้ําไปเพราะการเมืองที่มีความหมายมากกวาประเทศ ชาติ หรือภูมิภาคใด สวนใดสวน
หนึ่งของโลก แตเปนความอยูรอดของโลกท้ังใบท่ีมีระบบนิเวศนธรรมชาติและการอิงอาศัยกันอยางเหมาะสมถูกตอง  
 เปนการเมืองที่มุงเนนเรื่องของแกนของชีวิตและสังคมคือความทุกขและการดับทุกขบนฐานแหงความเป น
จริงที่เรียกวาสิ่งทั้งปวงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของสัมพันธกันในลักษณะที่เปนเหตุปจจัยแกกันและกัน ทั้งในดานของการกอ
ตัวขึ้นของปญหาหรือความทุกขบีบคั้นและในดานของเหตุปจจัยในดานการออกจากกระแสแหงความทุกขหรือความหลุด
พนจากสิ่งที่เปนทุกขโดยใหมีความรูเทาทันตอกระแสของความจริงที่เกิดดับอิงอาศัยกันไปตามกฎแหงธรรมชาติ เปน
การเมืองที่มีเปาหมายแหงการละตัวตนและเปนการสั่งสมประสบการณเพ่ือการรวมกันแกปญหาหรือขจัดความทุกขรอน
ของสังคมที่เนื่องจากกิเลสหรือความทะยานอยากอยางไมมีที่สิ้นสุด เปนการเมืองที่ เนนนโยบายแหงการเรียนรูสูความตื่น 
เบิกบานจากความยึดติด หลงติดในสิ่งยั่วยุทั้งปวง อยูบนโลกแหงความเปนจริงที่มีทุกขบีบคั้นนอย มุงการตอบสนองความ
จําเปน สรางความสมดุลในการรับและการให มุงพัฒนาคนใหเปนที่พ่ึงแหงตน เกิดความเขมแข็ง และเปนกัลยาณมิตร
สําหรับผูอื่นอยางกวางขวางตามศักยภาพของผูรับการปกครองที่ศรัทธาในการพัฒนาตนใหถูกตองดีงาม  
 การเมืองแบบธรรมาธิปไตยนี้มุงสรางอํานาจที่ถูกตองในจิตใจของมนุษย ทั้งทางดานสติปญญา อารมณ
ความรูสึกและพฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษย ในทิศทางที่ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันแตเปนไปเพ่ือการเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน พระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นถึงการปกครองโดยธรรมหลายครั้งที่ทรงเกี่ยวของกับอํานาจทางโลกเชนทรง



๓๖๑ 

 

โปรดพระเจาพิมพิสารอยางรูเทาทันในสถานการณทางการเมืองที่มีทั้งยุคเจริญและเสื่อม ทรงเสด็จไปหามทัพของเหลา
พระญาติระหวางสองเมืองคือกรุงกบิลพัสและกรุงเทวะทะหะในเรื่องสงครามแยงน้ํา และทรงเสด็จหามทัพอยางสันติวิธี 
ของกษัตริยที่ชื่อวิฑูฬทัพพะครั้งเมื่อจะเสด็จไปลมลางราชวงศแหงกรุงกบิลพัสถ พระพุทธองคทรงเปนทั้งผูทรงสถาปนา
ธรรมใหปรากฏและทรงใชธรรมเปนเครื่องมือในการแกปญญาบานเมือง 
 ดังนั้นองคกรในการปกครองทางจิตวิญญาณท่ีสรางศรัทธาในธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมใหอยูรวมกัน
อยางสันติสุขนั้นก็คือองคพุทธบริษัทนั้นเอง โดยมีพระรัตนไตรเปนหลักการสําคัญในการปกครอง คือมีพระพุทธเจาเปน
ตนแบบในการปกครอง มีพระธรรมเปนคัมภีรทางรัฐศาสตรและมีพระสงฆเปนสังคมหรือชุมชนแหงการสรางระบบการ
ปกครองตนแบบที่สงเสริมผูคนใหเขาถึงธรรมทั้งโลกิยะธรรมและโลกุตรธรรมเปนที่สุด ดังนั้นการใชหลัก ทาน ศีล ภาวนา 
หรือหลักแหงศีล สมาธิ ปญญา รวมทั้งหลักมรรค 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เปนการสรางระบบการปกครองใหถูกตองอยาง
ครบถวน จึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการปกครอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการบริหารการปกครองโดยยึดหลักพระ
ธรรมวินัย (Dharmma and Disciplines Governance) หรือกลาวเทียบเคียงแบบตะวันตกที่กําลังจะสรางระบบการ
ปกครองที่เปนธรรมที่เรียกวาธรรมมาภิบาล(Good Governance) นั่นเองแตแตกตางกันตรงที่การปกครองโดย
หลักธรรมมาภิบาลนั้นเปนความมุงหวังในการบริหารจัดการและตรวจสอบกันบนหลักของการพัฒนาองคกรสวนการ
ปกครองตามหลักพระธรรมวินัยมุงไปใหถึงประโยชนและความสุขกับการเขาถึงธรรมรวมกันของคนในสังคมและเปน
องคกรที่เคยเกิดขึ้นมาแลวและสืบทอดมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน ดังที่พระพุทธองคทรงตรัสสั่งเสมือนดังเปน
ปจฉิมโอวาททางดานรัฐศาสตรเชิงพุทธที่วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยใดที่เราตรัสไวดีแลวจะเปนครูของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคตเม่ือปรินิพพานไปแลว และทรงตรัสหลักมหาปเทส 4๑๖ 
 
        1. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากันกับสิ่งที่ไมควร  (อกัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปยะ) 
สิ่งนั้นไมควร 
 2. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากันกับสิ่งที่ควร  (กัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ไมควร (อกัปปยะ) 
สิ่งนั้นควร 
 3. สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งที่ไมควร  (อกัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปยะ) 
สิ่งนั้นไมควร 

   ๔. สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งที่ควร (กัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ไมควร(อกัปปยะ)สิ่งนั้นควร 
 
 หลักการดังกลาวนี้เอาไวเพ่ือใชเปนหลักในการบูรณาการพระธรรมวินัยเพ่ือการปกครองชีวิตและสังคมในยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปใหสามารถนําหลักความจริงที่มีอยูในปจจุบันสังเคราะหเขากับหลักธรรมวินัยไดอยางลงตัวกอ
ประโยชนสูงสุดในการปกครองของประเทศและทุกองคกรที่เกี่ยวกับการปกครองโดยธรรม 

 และในการปกครองโดยหลักธรรมาธิปไตยนั้น ผูปกครองจะตองมีความรอบรูในสิ่งทั้งหลายไมวาจะเปน
ประชาชน สังคม ทรัพยากร ยุคสมัย ดังหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการดังนี้๑๗ 
 สัปปุริสธรรม 7ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผูดี นักปกครองที่
ดี  

1. ธัมมัญุตา ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหง
ธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มี

                                         

๑๖วินย. ๕/๙๒/๑๓๑. 
๑๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๓๖๒ 

 

อะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวา
จะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอันนั้นๆ เปนตน 

2. อัตถัญุตา ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่
ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิต
ขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค
ประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบางดังนี้เปนตน 

3. อัตตัญุตา ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ ความถนัด 
และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป 

4. มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถ
รูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บ
ภาษี เปนตน  

5. กาลัญุตา ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจ กระทํา
หนาที่การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 

6. ปริสัญุตา ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักท่ีประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชน
นี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 

7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย )
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วา
ควรจะคบหรือไม จะใชจะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน  

 การปกครองดวยหลักธรรมมาธิปไตยนอกจากจะหมายรวมเอาหลักธรรมที่สอดคลองกับหลักธรรมที่ปรากฏ
ในการปกครองโดยธรรมแบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยแลว การปกครองโดยพระธรรมวินัยที่รูเทาทันตอกระแสของ
โลกคือกิเลสและทําตนใหเปนอิสระจากกิเลส มุงทําชีวิตใหมีสาระ ประโยชนสุขบนฐานแหงความถูกตองตามธรรมจึงถือวา
เปนการสรางหลักธรรมาภิบาลที่แทจริงใหเกิดขึ้นในสังคมมนุษยชนิดที่นักปกครองและประชาชนตางมีความศรัทธาใน
ธรรม มีความสุขในการสรางบารมีธรรมจนกวาจะถึงเปาหมายคือเขาถึงธรรมไดอยางสันติสงบเย็นตอไป  
 

บทสรุป 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวารัฐศาสตรตามแนวแหงพระพุทธศาสนามุงเนนการสงเสริมการปกครองใหเปนไปโดย
ธรรมโดยมีการบูรณาการใหเหมาะสมกับสภาพความเปนไปของบานเมืองในแตละพ้ืนที่ โดยชี้ใหเห็นวาวัฒนธรรมและ
สังคมการเมืองแบบชาวโลกท่ีมีทั้งแนวเผด็จการรวมศูนยนิยม หรือท่ีเรียกวาระบบอัตตาธิปไตยก็ตองมีวิธีการสรางศรัทธา
ในธรรมใหแกพระมหากษัตริยจนสามารถใหกษัตริยทั้งหลายทรงตั้งอยูในการเปนนักปกครองโดยธรรมเชนหลัก
ทศพิธราชธรรมเปนตน ในขณะที่ในประเทศหรือสังคมใดมีวัฒนธรรมและสังคมแบบประชาธิปไตย เนนการปรึกษาหารือ
การเรียนรูและการรวมกันในการแกปญหา กําหนดนโยบาย ลงมติในการดําเนินการตางๆ  
 พระพุทธเจาทรงมีหลักธรรมที่เอ้ือตอการทํางานในระบบดังกลาวนี้เพ่ือทําหนาที่ของนักการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยใหสมบูรณอยางที่สุด ไดแกหลักอปราหานิยธรรม 7 ประการ หลักสารานิยธรรม 6 และหลักคารวธรรม 6 
รวมทั้งหลักสามัคคีธรรมดวย เพ่ือเสริมสรางการปกครองและการทํางานในระบบประชาธิปไตยหรือระบบโลกาธิปไตยใหมี
ความกาวหนาและบรรลุเปาหมายทางการปกครองคือการปกครองบนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริงซึ่งถือวา
เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีการใชปญญา เหตุผลคํานึงถึงประโยชนและความผาสุกของ
ประชาชนอยางแทจริง  
 ในขณะที่การปกครองดวยระบอบธรรมาธิปไตยโดยตรงเนนการใชธรรมเปนเครื่องมือสงเสริมใหประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแตนักปกครองจนถึงประชาชน โดยไดทรงสถาปนาองคกรที่มีหนาที่และเปาหมายเพ่ือการเขาถึงธรรมโดยตรง



๓๖๓ 

 

ไวใหเปนที่พ่ึงของชาวโลกคือองคกรสงฆซึ่งประกอบดวยภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ และมีอุบาสกและอุบาสิกา หรือมีชาว
พุทธบริษัททั้ง 4 เพ่ือขับเคลื่อนโดยใชหลักพระธรรมวินัยและหลักอริยสัจสี่ อิทัปปจจยตา พระรัตนตรัย หลักสัปปุริสธรรม 
7 และหลักมหาปเทส 4 เปนตนก็จะทําระบบการเมืองการปกครองบนโลกใบนี้เกิดสันติสุขไดอยางแทจริง  
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การบริหารที่มีประสิทธิภาพมีหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทางดานตะวันตกมี
หลายหลักการที่สรางใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตอองคกรการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนาจะ
ใชศาสตรทางดานพระพุทธศาสนามาชวยในการบริหารจัดการเพราะวาศาสตรทางดานพระพุทธศาสนาไมเพียงแคเปน
แนวคิดที่ทางนักวิชาการทางตะวันตกไดกําหนดขึ้นมาคือ การบริหาร หมายถึงการบริหารที่ใชศิลปะในการทําใหสิ่งตางๆ 
ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จรวมไปถึงกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni) และการบริหารมีทั้งหลักการของศาสตรและศิลปที่เรียกวาผูบริหารตองมีหลักการบริหารทั้ง
ศาสตรและศิลปการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนาจึงจําเปนมากในการประยุกตหลักธรรมตางๆที่
ปรากฏในพระไตรปฎกในสูตรตางๆเขามาชวยเสริมหลักการบริหารของผูนําองคกรไมวาจะเปนหลักการบริหารที่ดีของ
ผูนําที่ปรากฏในทุติยปาปณิกสูตรจักขุมา วิธูโร นิสสยสัมปนโน  จักขุมาผูบริหารตองมีปญญามองการณไกลวิสัยทัศน ที่รู
ไดวาองคกรจะพัฒนาไปทางไหนบริหารไปในทิศทางใดบวกกับการมี วิธูโร มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการ
อยางดี รวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบัญชากับองคกรอ่ืนที่มีการรวมกิจการรวมกันรวมไปถึงมีหลักการ 
บริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพ่ือสรางประสิทธิภาพในองคกรของผูบริหารรวมไปถึงการใชหลักธรรมที่เสริม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คือ อิทธิบาท ๔ นํามาเสริมหลักการบริหารของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่
องคการประสบผลสําเร็จไดนั้นผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาตองมีความพอใจในการทํางานเพราะตามหลักการบริหาร 
คือ การอาศัยคนอ่ืนเพ่ือทําใหงานสําเร็จ ก็จะขาดไมไดเรื่องอิทธิบาท ๔ ที่ตองใชหลักการบริหาร คน ควบคุมกับการ
บริหารตามหลักอิทธิภาพ ๔ คือ การทํางาน ตองมีฉันทะ มีวิริยะความเพียร จิตตะการจดจออยูกับงาน วิมังสา การ
ไตรตรองตรวจสอบงาน การบริหารก็จะเกิดประสิทธิภาพตามมา 
คําสําคัญ :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   
 

 

 

บทนํา 

ในการทํางานทุกคนยอมมีแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไปตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละงาน แตละบุคคล แตสิ่งสําคัญของการทํางาน คือ การบรรลุวัตถุประสงค ความเรียบรอย ความสมบูรณ และ
ความถูกตองของงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหกาวหนาทันสมัย ซึ่งจะเปนสิ่งที่
กําหนด หรือบงบอกถึงความสามารถ หรือประสิทธิภาพในการทํางานของแตละบุคคล ยอมมีความแตกตางระหวางบุคคล 
มนุษยเปนสัตวสังคม มนุษยจึงอยูรวมกันเปนกลุม ตั้งแตกลุมขนาดเล็กสุด คือ ครอบครัว จนถึงกลุมขนาดใหญคือสังคม 
มนุษยมีความแตกตางกันหลายๆดาน ทําใหมนุษยตองมีการปรับตัวเขาหากันเพ่ือดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
ปราศจากความขัดแยงซึ่งกันและกัน สิ่งที่จะทําใหเรามีประสิทธิภาพในการปรับตัวนั้น คือการไดมีการเรียนรูถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลซึ่งกันและกัน   ในปจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนอยางมากที่ตองใช
ศาสตรตางๆในการบริหารงานหรือพัฒนางานเนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่แสวงหา
กําไร และ มีการแขงขัน เพ่ือใหเหนือกวาคูแขงทั้งในเชิงดานการบริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุผลตาม
เปาหมายขององคกร 

ดังนั้นจึงจําเปนตองนําหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพเพราะตองอาศัยศาสตรตางๆเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารที่ดีและแนวทางการบริหารที่สามารถนําไปใช
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในทางตะวันตกก็มีแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆทานก็ใหความหมายเกี่ยว กับการ
บริหารไวหลายความหมายแตกตางกันออกไปแตการบริหารที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองนําหลักการตาม
แนวทางพระพุทธศาสนามาชวยเสริมสรางหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารอีกแนวทางหนึ่งเพ่ือจะไดเกิดประสิทธิภาพ
ทําใหองคกรตางๆเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนแนวทางการพัฒนาผูบริหารหรือผูนําที่จะสามารถนําหลักการบริหารตาม
แนวพระพุทธศาสนานี้ไปเปนแนวทางการบริหารสรางกลยุทธใหกับองคกร 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได 
อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) 
เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของ
การปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ที่จะ ทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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และสิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts)ผูบริหารตองมีความรูความสามารถจะใชศาสตรทางดานการ
บริหารเพียงดานเดียวคงไมเพียงพอการบริหารตองมีศิลป (Arts)ในการบริหารเพ่ือทําใหองคกรเกิดประสิทธิภาพ รวมไป
ถึง มีนักวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาเสนอแนวคิดหลักการบริหารโดย “พระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต)”
กลาวถึงการบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และ
กลาววาหนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จมี๕ประการตามคํายอภาษาอังกฤษวา 
“POSDC” ดังนี้๑ 

๑. P คือPlanningหมายถึงการวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จที่จะตามมา
ในอนาคตผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

๒. O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

๓. S คือStaffingหมายถึงงานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากรและการใชคนให
เหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ Directing หมายถึงการอํานวยการเปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตามแผนผูบริหารตอง
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 

๕. C คือControllingหมายถึงการกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร
รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

สวนผูเขียนของเสริมหลักการแนวคิดการบริหารเสริมเขากับหลักการบริหารของ     พระธรรมโกศาจารย 
(ประยูร ธมฺมจิตโต) ตามหลัก POSDC เปน POSDCR คือ เพ่ิมการ Reporting การรายงานผลการทํางานเขาไปเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารเพราะวาการบริหารนั้นเมื่อองคกรใดก็ตามทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการแลวไมมี
การรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาในการทํางานโครงการจะไมสามารถทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่เกิดขึ้นที่ผานมา
ไดจึงจําเปนตองมีการรายงานผลการดําเนินงานการรายงานจะทําใหทราบสภาพตางๆขององคการรวมไปถึงสภาพปญหา
หรืออุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นดังนั้นการรายงานผลการดําเนินจะชวยสรางหลักการบริหารใหมีประสิทธภาพและประสิทธิผล
ตอองคกรในระยะยาวเพราะวาการดําเนินงานในปที่ผานมาและในอนาคตวาตองทําอะไรปรับปรุงแกไขขององคกรตรง
ใหนเพือ่จะสามารถสูกับองคกรอื่นไดในเชิงดานหลักการบริหารจัดการ 

สมพงษ เกษมสิน (อางถึงใน คฑาวุธ พรหมายน , ๒๕๔๕, หนา ๑๔)ไดกลาวถึง แนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการทํางานใหมี ประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of 
Efficiency" ซึ่งไดรับการยกยอง และกลาวขานกันมากหลัก ๑๒ประการมีดังนี้๒ 

๑. ทําความเขาใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานใหกระจาง 
๒. ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 
๓.คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง 
๔.รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
๕. ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
๖. การทํางานตองเชื่อถือไดมีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไวเปนหลักฐาน 

                                         

๑พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๔๙), หนา ๔๘. 

๒คฑาวุธ พรหมายน.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองตรวจคนเขาเมือง :ศึกษา
เฉพาะกรณีขาราชการตํารวจฝาย๑ฝาย๒. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง
,๒๕๔๕. 



๓๖๗ 

 

๗. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
๘.งานเสร็จทันเวลา 
๙. ผลงานไดมาตรฐาน 
๑๐. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
๑๑. กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนงานได 
๑๒. ใหบําเหน็จแกงานที่ดี 
ทั้งหมดเปนหลักการสรางการบริหารที่มีประสิทธิภาพตอองคการตางๆที่นําหลักการขางตนไปปฏิบัติใชใน

องคการเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่ยั้งยืนตอการบริหารผูเขียนไดประยุกตหลักการตามแนวทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพ่ือ
เชื่อมโยงในการบริหาร ดังปากฏใน ทุติยปาปณิกสูตร          ที่พระพุทธเจาไดตรัสไว ผูบริหารควรมี คุณสมบัติ ๓ 
ประการ คือ 
๑. จักขุมา หมายถึง ผูบริหารตองมีปญญามองการณไกลหรือวิสัยทัศน Vision เชน พอคาหรือนักบริหารธุรกิจ ตองรูวา
สินคาที่ไหนไดราคาถูก แลวนําไปขายที่ไหนไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะขึ้นหรือจะตกถาเปนนักบริหารทั่วไปตอง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill คือความชํานาญ
ในการใชความคิด  ถาผูบริหารมีสายตามองการณไกลโดยมีหลักการพิจารณาองคกรเชื่อมโยงกับหลักการ SWOT เพ่ือหา
จุดแข็งจุดออน โอกาส อุปสรรค องคการนั้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดข้ึนเพราะไดผูบริหารที่มีวิสัยทัศน 

๒.วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดูออกวาเปนเพชรแท
หรือเพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําวา Technical Skill คือ
ความชํานาญดานเทคนิค ผูบริหารตองมี ทักษะที่ดีมีความรูความสามารถในดานการบริหาร 

๓.นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน พอคาเดินทางไป
คาขายตางเมืองก็มีเพ่ือนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไว
ได คุณลักษณะที่สามนี้สําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ขึ้นสูที่สูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill 
คือ ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ   ผูบริหารที่ยอดเยี่ยมตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมกันเปรียบเสมือนเปนการสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อมั่นมีความรักในตัวของผูบริหาร ดังคําที่วาผูบริหารที่นั่งอยูในหัวใจคนเพราะมี
มนุษยสัมพันธที่ดีใครๆก็ยากมาทํางานดวยเพราะผูบริหารไมสวมหัวโขนในตําแหนงหนาที่ตลอดเวลาจึงเปนผลดีตอการ
บริหารและองคกรเพราะผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี๓ 

การบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหาร นักบริหารที่มีดีควร
มีคุณลักษณะ ๓ ประการตามนัยแหงอธิปไตยสูตร ดังนี้ 

๑) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเองเปนใหญนักบริหารที่เปนอัตตาธิปไตย ถือตนเองเปนศูนยกลางของ
การตัดสินใจ เชื่อมั่นตนเองสูง คิดวาตนเองฉลาดกวาใคร จึงไมรับฟงความคิดเห็นของใคร เขาไมอดทนตอการ
วิพากษวิจารณ เขานิยมใชพระเดชมากกวาพระคุณ เมื่อบริหารงานนาน ๆ ไปจะไมมีคนกลาคัดคานหรือทัดทาน นัก
บริหารตามแนวคิดประเภทนี้มักเปน เผด็จการวิธีการบริหารแบบนี้ทําใหไดงานแตเสียคน นั้นคืองานเสร็จเร็วทันใจนัก
บริหารแตไมถูกใจคนรวมงาน ผูบริหารแบบนี้จะไมสามารถผูกใจคนไมได ไดความสําเร็จของงานแตเสียเรื่องครองใจคน
ผูใตบังคับบัญชาไมชอบอาจเกิดปญหาตามมาทีหลังได 

๒) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือคนอ่ืนเปนใหญนักบริหารประเภทนี้มีวิธีทํางานที่ตรงกันขามกับประเภท
แรกนั่นคือ นักบริหารโลกาธิปไตยไมมีจุดยืนเปนของตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไมสามารถตัดสินใจอะไรได ถานั่ง
เปนประธานอยูในที่ประชุมเมื่อฝายตาง ๆ พูดขัดแยงกัน ผูบริหารประเภทนี้ จะไมตัดสินชี้ขาด แตเปดโอกาสใหทุกฝาย

                                         

๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๔๙), หนา ๑๕. 



๓๖๘ 

 

ทุมเถียงทะเลาะกันเอง ใครเสนอความคิดอะไรมาเขาเห็นคลอยตามดวย จนไมยอมตัดสินใจเด็ดขาดลงไปวาฝายไหนถูก
หรือผิด ในที่สุดลูกนองตองวิ่งเตนเขาหานักบริหารประเภทนี้อยูเรื่อยไป ผลลงเอยดวยลูกนองตีกันเอง เพราะนักบริหารไม
ยอมวินิจฉัยชี้ขาดวาจะทําตามขอเสนอของใคร ผูบริหารประเภทนี้ไดคนแตเสียงาน ผูใตบังคับบัญชาชอบผูบริหารแบบนี้
เพราะเขาเปนคนออนไมเคยตําหนิใคร ลูกนองจะทํางานหรือทิ้งงานก็ได เขาไมกลาลงโทษ เขาสุภาพกับทุกคน แตองคการ
วุนวายไรระเบียบและไมมีผลงานผูบริหารแบบนี้ไมควรนํามาเปนหลักแนวทางใชในการบริหาร 

๓) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรม หรือ หลักการเปนสําคัญนักบริหารประเภทนี้ ยึดเอาความสําเร็จ
ของงานเปนที่ตั้งเพ่ือทํางานใหสําเร็จเขายินดีรับฟงคําแนะนําจากทุกฝาย ซึ่งรวมทั้งคนที่ไมชอบเขาเปนสวนตัว เขา
แยกแยะเรื่องงานออกจากความขัดแยงสวนตัว เขายอมโงเพ่ือศึกษาความรูจากผูเชี่ยวชาญผูบริหารองคกรทุกทานควรนํา
รูปแบบการบริหารแบบธรรมาธิปไตยมาใชเพราะจะไดทั้งคนและไดทั้งงานเพราะผูบริหารเปนจุดศูนย กลางแหง
ความสําเร็จ คือ ไดงานดวยไดคนดวย 

ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺสมหาเถร) นิพนธไววา 
            โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด 

            ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล 

            ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปรื่องตน 

            โงสิบหน ดีกวาเบง เกงเดี๋ยวเดียว 

ผูบริหารควรมีการใชหลักการที่หลากหลายในการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคนโดยการใชพระ
เดชควบคูกับพระคุณเพ่ือหาความสมดุลใหเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการเปรียบหลักการบริหารแนวคิดที่หลากหลาย
วิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดที่ดีรวมไปถึงการใชองคความรูทางดานแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางดาน
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระสูตรตางๆนํามาประยุกตใชซึ่งคนสวนใหญเกิดการละเลยวามีแนวคิดรูปแบบการบริหาร
ตามแนวพระพุทธศาสนามีอยูการบริหารงานจะไดคนและงานผูเขียนขอยกเอาบทพุทธพจนบทนี้ขึ้นมา 

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ๔ 
           กําราบคนที่ควรกําราบ 

ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ 
           ยกยองคนท่ีควรยกยอง 
ผูบริหารที่ดีควรบริหารใชพุทธพจนนี้ไปใชในการบริหาร ผูที่ทําการทุจริตภายในองคการหรือไมทํางานก็ควร

กําราบใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาการทําแบบนี้เปนสิ่งที่ไมดี รวมไปถึงมีการยกยองคนที่ควรยกยอง คือ ผูปฏิบัติงานที่ดีทํา
ตัวเปนแบบอยางแกเพ่ือนผูรวมงานผูบริหารก็ควรยกยองใหผูบังคับบัญชาดูเปนแบบอยางเพ่ือจะเปนขวัญและกําลังใจที่ดี
ของพนักงาน จึงเปนหลักที่วาผูบริหารตองมีทั้งพระเดชและพระคุณ รวมไปถึงการบริหารของผูบริหาร ตองบริหารใหครบ
ในตัวตนตัวเอง เชน บริหารตน บริหารคน บริหารงาน หรือ รูตน รูคน รูงาน ยกตัวอยาง เชน 

รูบริหารตนหรือรูตน คือ นักบริหารตองรูจักความเดนและความดอยของตนเอง การรูความเดนก็เพ่ือ
ทํางานที่เหมาะกับความสามารถของตน เพราะตามปกติแลวนักบริหารสวนใหญ     มักมองเปนความผิดพลาดของลูกนอง 
แตมองขามความผิดพลาดของตนโดยจะไมยอมวาตัวเองผิดพลาดเมื่อนักบริหารทํางานผิดพลาด ลูกนองไมกลาบอกหรือ
แนะนํา ผูบริหารตองหัดมองตนและตักเตือนตนเอง ดังพุทธพจนที่วา “อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนดวยตนเอง” เชน 
ถานักบริหารสั่งการหลายครั้ง แตลูกนองไมเขาใจ นักบริหารก็อยาดวนตําหนิลูกนองวาโงเงา เพราะจะทําใหเสียงาน
ลูกนองจะไมเต็มใจในการทํางานเพราะเกิดการดุดาวากลาว ผูบริหารตองใช เมตตา บอกกับลูกนองดีๆ บางทีตัวเราเอง
อาจสั่งการไมชัดเจนก็เปนได ดังภาษิตอุทานธรรมที่วา 

                                         

๔เตสกุณชาดก. ๓๔/ ๒๔๒๒/ ๓๔๗ 



๓๖๙ 

 

“ถาพูดไป เขาไมรู อยาขูเขา๕ 

             วาโงเงา งมเงอะ เซอะนักหนา 
             ตัวของเรา ทําไม ไมโกรธา 
             วาพูดจา ใหเขา ไมเขาใจ” 
รูบริหารคนหรือรูคนคือ การบริหารตองรูจักการบริหารคนหรือผูรวมงานเพ่ือจะรูลักษณะงานพรอมกับการ

จัดบริหารงานใหตรงกับคนที่มีความรูความสามารถถาผูบริหารไมมีหลักการบริหารคนก็อาจทําใหองคกรเกิดความสับสน
วุนวายในการบริหารคนผูเขียนขอยกหลักธรรมในการบริหารคนหรือใหตรงกับจริตของคนรวมงาน 

จริต ไดแกคนที่ประพฤติบางอยางเคยชินจนเปนนิสัย จริตจึงหมายถึงประเภทของนิสัยของคนคือ 

๑) ราคจริต คือ พวกรักสวยรักงาม มักทําอะไรประณีตเรียบรอยและใจเย็น คนพวกนี้ชอบทํางานที่ตองใช
ความละเอียดประณีตบุคคลแบบนี้เปนบุคคลที่ทํางานใจเย็นแตงานก็สําเร็จแตสําเร็จชาหนอย 

 ๒) โทสจริต คือ พวกใจรอน ชอบความเร็ว และมักหงุดหงิดงายถาถูกขัดใจ คนพวกนี้ชอบทํางานที่ตองใช
ความรวดเร็วแตงานออกมาอาจจะไมเรียบรอยเปนระเบียบเอางานสําเร็จเปนพอ 

๓) โมหจริต คือ พวกเขลาซึม ขาดความกระตือรือรนทํางานอืดอาด เฉื่อยชา ชอบหลับในที่ทํางานเปน
ประจํานี้คือลักษณะที่คนไมชอบการทํางานมากเทาไรรอเวลาใกลจะสงงานจึงจะรีบทํางานใหเสร็จ 

๔) สัทธาจริต คือ พวกเชื่องาย เวลามีขาวเรื่องแปลกแตจริง เชื่อหรือไม พวกนี้จะเชื่อกอนใคร คนพวกนี้ถา
ชอบใครจะทํางานใหเต็มที่ในลักษณะนี้เขาจะมีความศรัทธาในตัวบุคคลเชื่องาย ถาเขามีความศรัทธาตอผูบริหารคนนั้นจะ
ยอมทํางานใหอยางสุดความสามารถ 

๕) พุทธิจริต คือ พวกใฝรู เปนคนชางสงสัย รักการศึกษาหาความรู มักตองการรายละเอียดมากกวาคนอ่ืน 
คนพวกนี้ถนัดทํางานดานวิชาการบุคคลลักษณะนี้จะมีความคิดสรางสรรคชอบสิ่งใหมๆชอบศึกษาหาความรู 

๖) วิตกจริต คือ พวกชางกังวล เปนคนไมกลาตัดสินใจมักปลอยเรื่องคางไวเปนเวลานาน โดยไมยอมลงนาม 
หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง บุคคลลักษณะนี้จะกลัวสิ่งตางๆที่จะกระทบตอการทํางานของเขามีการไตรตรองวิตก
กังวลตลอดเวลาบุคคลลักษณะนี้งานจะชาแตไดงานสําเร็จที่ไมคอยมีปญหา 

ผูบริหารก็ตองหาวิธีและหลักการตามแนวทางของจริตของบุคคลตางๆเพ่ือจะสรางใหเกิดการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเพราะจริตของแตละบุคคลไมเหมือนกันผูบริหารก็ตองเลือกสรรคใหถูกกับจริตของผูบริหารดวยเพ่ือจะ
ทํางานรวมกันอยางมีความสุขกับเพ่ือนรวมงานที่มีจริตที่แตกตางกันเหมือนกันจึงเปนสิ่งที่จําเปนมากผูบริหารมีความรู
ความสามารถก็จะสามารถบริหารคนได 

รูบริหารงานหรือรูงาน คือ ผูบริหารตองความรอบรูเกี่ยวกับงานมีการวิเคราะหงานวางแผนงานของ
องคการที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารเพ่ือเปนประโยชนตอองคการในหลายดาน เชน ในการวางแผนบรรจุ
บุคลากร อํานวยการและติดตามประเมินผลผูบริหารตองมีความรูเรื่องงานสามารถรูเทาทันเหตุการณและสถานการณ
ตางๆที่จะเกิดกับงานแลวมีผลกระทบตอองคการเมื่อผูบริหารรูงานและสถานการณรอบดานปองกันสิ่งที่จะมาทําใหงาน
เสียหายไดถือวาประสบผลสําเร็จในการบริหารงานบริหารองคการ 

พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวรารามไดนําเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่งจะทําใหการบริหารตน 
บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความสําเร็จสมความประสงคไว ๑๑ ประการ คือ 

๑. สงเสริมความรู สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนบริษัทของพระองคใหทุกคนมีความรู การสอน
คนนั้นตองจัดทําเปนบัว ๔เหลา คือใหความรูตามลักษณะภูมิปญญา ดังนี้ 

                                         

๕พระครูบรมมธาตุกิจจาธร http://www.mcutak.com/default.asp?content=mpagedetail&id=๑๙๔๗๑,สืบคน วันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ 



๓๗๐ 

 

๑.๑ บัวพนน้ํา (อุคฆติตัญู) เปนคนมีปญญาเพียงยกหัวขอธรรมะขึ้นแสดงก็บรรลุแลว หรือเพียงแตยก
หัวขอเรื่องก็เขาใจแลวไมตองอธิบายมาก 

๑.๒ บัวปริ่มน้ํา (วิปจิตัญู) เมื่ออธิบายความหัวขอนั้นก็บรรลุแลว 
๑.๓ บัวใตน้ํา (เนยยะ) ตองอธิบายเนื้อหาใหละเอียดก็เขาใจ สามารถแนะนําใหเปนคนดีได 
๑.๔ บัวใตน้ํา (ปทปรมะ) อธิบายอยางไรก็ไมเขาใจก็ตองปลอยเขาไป ใหเลิกสั่งสอนผูบริหารคนใดที่พัฒนา

แตความรูของตนเอง โดยไมพัฒนาความรูของผูใตบังคับบัญชาและผูอยูในความปกครอง ยอมไปไมรอด เหมือนมีแตสมอง 
แตอวัยวะทุกสวนเปนอัมพฤกษอัมพาต การทํางานยอมสําเร็จไดยาก 

๒. อยูอยางเสียสละ ผูบริหารตองรูสึกเสียสละใหกับลูกนอง เชนตองมีสังคหวัตถุ ๔คือ ทาน ปยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา 

๒.๑ ทาน โดยการเอ้ือเฟอเจือจานแกลูกนองดวยวัตถุมากนอยตามแตสถานการณ 
๒.๒ ปยวาจา โดยการพูดจากับลูกนองใหถูกใจ ผูกจิตผูกใจดึงใจไวถูกสถานการณและถูกกับอารมณของคน 

(ปยวาจานี้ไมจําเปนตองพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็ได แตตองตรงกับคนและสถานการณ และท่ีสําคัญตองมีเจตนาที่ดี) 
๒.๓ อัตถจริยา โดยการลงไปบําเพ็ญประโยชนรวมกับผูนอยโดยไมเกี่ยงงอน เชน ประธานงานศพ งานสวด 

งานบวช งานแตงงานไปเยี่ยมยามปวย ถามขาว ใหชื่อ สกุลของเราไปรวมในงานของลูกนอง 
๒.๔ สมานัตตตา โดยการวางตนสม่ําเสมอการเสียสละกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรู กําลังความคิด และ

กําลังทรัพยเรียกวารวมดวยชวยกันในฐานะผูบริหารและผูรวมงานควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝายจึงจะเปนสิ่งที่ประเสริฐ
ที่สุด 

๓. กระจายตําแหนงงาน อํานาจของงานนั้นไมใชอยูที่รวมอํานาจผูบริหารหลายคนประสบความลมเหลว 
เพราะไมยอมแบงอํานาจลงไปการกระจายอํานาจภารกิจ เปนสิ่งจําเปนในการบริ หารนโยบายแบบTQC ก็เนนการ
กระจายนโยบาย (Policy Deployment) โดยการกระจายงาน กระจายอํานาจ และกระจายภารกิจ การไมกระจายงาน
ทําใหงานไมทัน เพราะมีงานมาก ตองใชหลายๆ คนชวยกันและทํางานเปนทีมลองมาพิจารณาตนไม ตนไม มีลําตน มีราก 
มีกิ่งกานสาขา และมีหนาที่ตางกัน และสรางความสมดุลดวย มิเชนนั้นตนจะเอียงจะลมในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาพระองคทรงกระจายตําแหนงงานมี ๘๐ พระอรหันตเอก เรียกวา เอตทัคคะ หรือ อสีติมหาสาวก ที่มีความเปนเลิศใน
ดานตางๆ เชน พระโมคคัลลานะ ทรงยกยองวามีฤทธิ์เสมอดวยพระองคพระสารีบุตร ทรงยกยองวามีปญญาเสมอดวย
พระองค จําไวเสมอวา “งานกระจุก ผูบริหารตาย งานกระจาย ผูบริหารรอด" 

๔. ประสานสามัคคี งานทุกอยางทุกชนิดมีปญหาดานการทะเลาะเบาะแวง แกงแยงชิงดี และมีความเขาใจ 
คลาดเคลื่อนผูบริหารที่ดีตองประสานสามัคคีใหได การประสานสามัคคีนั้นผูบริหารที่ใหญที่สุด ตองประชุมโตะกลม ตองมี
ใจกลา เผชิญหนากลาเรียกประชุมกอนการประชุมตองหาขอมูลจากแตละคนกอน เพ่ือหาเหตุที่ถูกตองไมฟงความขาง
เดียว แลวนํามาตัดสิน ไมควรไลโทษกัน หรือไลบี้กัน จะสรางความขัดแยงบางทานอาจเคยอานหนังสือ “การบริหารความ
ขัดแยง” ก็พอจะเขาใจปญหาไดดี การบริหารแบบไทยๆ ที่ผิดพลาดคือ จับผิดและลงโทษทําใหขาดการประสานสามัคคี 
ไมคอยปรับความเขาใจซึ่งกันและกันแตชอบปรับทุกขกัน ปรับโทษกัน การบริหารอยางมีแตลมเหลวในที่สุด เพราะจะเกิด
อาการ “คนแตกความสามัคคี" เพราะฉะนั้นควรระลึกไววาความพรอมเพรียงของหมูคณะในหนวยงานนั้นๆ ใหสําเร็จ
ประโยชนไดดังใจปรารถนา 

๕. ไมเอาดีแตเพียงตัว คือ ไมเอาดีใสตัว เอาชั่วใสผูอ่ืน เหยียบย่ําผูอ่ืน แลวเอาความดีมาใสตัวคนเดียว ยอม
เปนไปไมได การบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้นจะเกิดจากทีมงาน ดังนั้นการบริหารงานจะตองชวยกันตองมีการยกยอง
ใหกําลังใจ มีการมอบของขวัญรางวัลใหเกียรติกัน ยกยองเชิดชูแมผูบริหารไมมีอะไรจะใหก็หัดพูดคําวา “ขอบคุณ”ใหมัน
ติดปากลูกนองก็จะดีใจ ผูบริหารยกยองลูกนอง ลูกนองก็มีสวนเกื้อกูลผูบริหาร ศรัทธาผูบริหาร ทําใหผูบริหารดูดีขึ้นไมได
ตกต่ําแตอยางใด ในการกลาวคําวา “ขอบคุณ" กับลูกนอง 



๓๗๑ 

 

๖. ไมเมาเรื่องเงิน “เขาใหเงินก็อยา งง อยาไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะกลายเปนพวง
หรีด”เราจะตองพิจารณาวาเงินเปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดปจจัย ๔ คือ ขาว ผา ยา บาน เงินเปนปจจัยที่
กอใหเกิดความสะดวก การบริหารงานถาผูบริหารเห็นแกเงินก็จะใชพนักงานอยางทาส เอาเปรียบลูกนอง หรือกินใชจาย
จนเพลิดเพลินเจริญใจ คนระดับลาง ระดับปฏิบัติการก็อยาโลภเงินจนถึงกับโกงเงินบริษัท พระพุทธเจาเสด็จไปพบถุงใส
เงนิ ยังตรัสกับพระอานนทวา นั้นเปนงูเหา เปนอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ การจะทําอะไรก็ตามตองระวังเรื่องเงิน 

๗. ไมใหญเกินผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาคือ นายจางของเราเราคือลูกนองของทาน บางคนชอบแอบอาง
นายไปหากินทางทุจริตหรือไปอางกับคนอ่ืน เพ่ือจะไดอะไรบางอยาง เลขาบางคนซึ่งใกลชิดผูบังคับบัญชา มักทําตัวใหญ
เกินผูบังคับบัญชา พระอานนทเถระใกลชิดกับพระพุทธเจามากที่สุด พระอานนทขอพรจากพระพุทธเจา คือ ขออยาให
รับเขานิมนต ขออยาสงไปในที่นิมนต ขออยาใหอะไรกับทานเปนพิเศษ เปนตนทานปฏิบัติงานไมใหญเกินผู บังคับบัญชา 
และมีความออนนอมถอมตน 

๘. ตั้งเมตตาไวเปนนิจ ผูบริหารตองมีเมตตาตอผูใตปกครอง ผูใตปกครองตองมีเมตตาตอผูบังคับบัญชา คํา
วา “เมตตา" นี้ อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความนับถือ การบูชา การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี 
เทิดทูนเหนือเศียรเกลา ผูบริหารควรมีหลัก ๓ ประการในเรื่องความเมตตา คือ มือเอ้ือม ปากอา และหนายิ้ม 

มือเอ้ือม คือ เอ้ือมไปแตะไปจับผูใตปกครองเปนลักษณะอาการทางกายท่ีสรางความเปนกันเองเปนหวงเปน
ใย แตตองระวังอยาใหเปนการกระทําอนาจารตอลูกนอง 

ปากอา คือ เปา ปลอบ ปลุก เปนลักษณะทางวาจาในการใหกําลังใจลูกนองทางวาจา 
หนายิ้ม คือการใหกําลังใจเปนเรื่องของใจที่แสดงออกทางใบหนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงปฏิบัติ

อยางนี้ตอพระสงฆตอพุทธบริษัทของพระองคเชนเดียวกัน สวนผูอยูใตบังคับบัญชาก็ตองไปเยี่ยมเยือนถามขาว หมอบราบ
กราบไหวตอผูบังคับบัญชาบาง เราทุกคนจะอยูไดอยางมีความสุข 

๙. ใครทําผิดตองเด็ดขาด ผูบริหารงานตองใจเพชรเด็ดขาด ผูใตบังคับบัญชาจึงจะยอมรับกฎเกณฑ 
ผูบริหารตองเดินทางสายกลาง คือ ใชทั้งพระเดชพระคุณใครทําดีตองใหรางวัล ใครทําชั่วตองลงโทษ  

๑๐. ไมประมาทมัวเมา สิ่งที่ไมควรประมาทมีการทํางาน รางกายที่แข็งแรงของเรา ความรูของเราที่มีอยูใน
ขณะนี้ บริษัทจะยั่งยืนตลอดไปโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ เงินทองที่มีอยูในขณะนี้ คูแขงทางการคา ความไมประมาทในการ
บริหารงานนั้นจะตองแขงขันกับเวลา แขงขันกับบุคคลและแขงขันกับพ้ืนฐานของการพัฒนาและสามัคคี 

๑๑. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรูจักประมาณตน ประมาณการและประมาณสถานการณนั่นเอง การ
ประมาณในธุรกิจ เชน บริษัทเรามีคนครบหรือไม แตละคนมีความรูครบไหม เงินทุนครบไหม คูแขงเปนอยางไรเปนตน 
และที่สําคัญผูบริหารตองประมาณเหตุการณประมาณสถานการณดวย ดังนั้น จําเปนตองมีการประชุมกัน “เอาความคิด
มารวมกัน”ดูตัวเอง บริษัทที่เราทําธุรกิจอยู หนาที่การงานที่ทําอยู ตองประชุมวิเคราะหสถานการณเสมอ ๆ เมื่อวิเคราะห
แลวฟงเหตุฟงผลหาเหตุรากเหงา แลวตัดสินใจแกไขปญหาและหาทางปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปพุทธวิธีในการ
บริหารที่กลาวมานั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของการนําพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
แตก็ถือวาเปนทฤษฎีที่ทาทายตอนักบริหาร และผูที่เตรียมตัวจะเปนนักบริหาร๖ 

ผูเขียนของยกหลักธรรมสําหรับการบริหารงานที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการในการ
ทํางานอีกหลักธรรมหนึ่ง คือ อิทธิบาท ๔ เพ่ือเปนพื้นฐานของการบริหารงานในทุกระดับ 

ฉันทะคือ ความพอใจ อยากท่ีจะทํางานนั้นๆดวยความจริงใจถาหากผูบริหารอยากใหบุคลากรทํางานตองให
บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน การเรียนรูรวมกันแบบเปนทีม เพ่ือจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนเกิดความพรอมในการ

                                         

๖ภูมิกิติ จารุธนนท “ความจริง :พุทธวิธีในการบริหาร.(ออนไลน),๒๕๕๑   
http://kit-meaninoflife.blogspot.com/๒๐๐๘/๐๘/blog-post.html, สืบคน วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ทํางานดวยตนเองหลังจากนั้นบุคลากรก็จะมีฉันทะความพอใจในการยากจะทํางานใหเพราะบุคลากรคิดวาตัวเองเปนสวน
หนึ่งขององคกรเพราะมีสวนรวมในการกําหนดแผนรวมกับผูบริหารในการบริหารองคกร 

วิริยะ คือ ความขยัน ความเพียร สูไมถอยการทํางาน เมื่อมีฉันทะความพอใจในการทํางานแลวก็ตองมีวิริยะ 
ความเพียร ความขยันประกอบกิจในการทํางานใหบรรลุผลของการทํางานในองคกร 

จิตตะคือ ฝกใฝที่จะทํา จดจอ เอาใจใสกับงานที่กําลังทําอยูโดยมีจิตที่เปนสมาธิจิตใจตั้งมั่นกับการงานที่ทํา
อยู ขณะในการทํางานตองไมหลงไปกับสิ่งอ่ืนๆที่เขามาแทรกขณะทํางาน รวมทั้งการมีสมาธิสั้น ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน ความตั้งมั่น จิตใจจดจอนี้จะสรางความสําเร็จกับงานที่ทําขององคกรและประสิทธิภาพของงานก็จะตามมา 

วิมังสา คือ การใชปญญาในการพิจารณาเรื่องตางๆ ใครครวญ ไตรตรอง ทดลองลงมือปฏิบัติ หากผิดพลาด
ก็แกไขปรับปรุง คิดใหม ทําใหม จนหาขอสรุปของงานนั้นแบบตกผลึกแลวก็นําผลงานนั้นนําเสนอตอองคกรหรือผูบริหาร
ตอไปเมื่อถาคนทํางานมีการใชวิมังสาในการทํางานภายในองคการใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกันก็จะเกิดขอผิดพลาดใน
การทํางานนอยลง 

 

สรุปการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนานั้น การบริหารที่จะมีประสิทธิภาพมากของ
องคการโดยเฉเพาะผูบริหารตองมีทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการขององคการใหมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต
ศาสตรตางๆเขามาทั้งศาสตรแนวคิดทางตะวันตกที่นักแนวคิดทฤษฎีทานไดกวางไวไมวาจะมีเปนทฤษฎีแรงจูงใจของ มาส
โลว ก็เปนสวนหนึ่งในการสรางการบริหารขององคกรใหมีประสิทธิภาพกวาองคกรอ่ืนๆไดในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นผูเขียนมีการยกหลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรและคัมภีรตางๆที่สรางหลั กการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเสริมสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ อยางในทุติยปาปณิกสูตรที่ไดยกมาเรื่องของผูบริหารตั้งมี จักขุมา วิธูโร 
นิสสยสัมปนโน  จักขุมาผูบริหารตองมีปญญามองการณไกลวิสัยทัศน ที่รูไดวาองคกรจะพัฒนาไปทางไหนบริหารไปใน
ทิศทางใดบวกกับการมี วิธูโร มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการอยางดี รวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ผูใตบังคับบัญชากับองคกรอ่ืนที่มีการรวมกิจการรวมกัน รวมไปถึงมีหลักการ บริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพ่ือสราง
ประสิทธิภาพในองคกรของผูบริหารรวมไปถึงหลักธรรมที่ไดยกมาอีกหลักหนึ่งคือ อิทธิบาท ๔ นํามาเสริมหลักการบริหาร
ของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่จะองคการประสบผลสําเร็จไดนั้นผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาตองมีความ
พอใจในการทํางานตามหลักการ การบริหาร คือ การการอาศัยคนอ่ืนเพ่ือทําใหงานสําเร็จ ก็จะขาดไมไดเรื่อง อิทธิบาท ๔ 
ที่ตองใชหลักการบริหาร คน ควบคุมกับการบริหารตามหลักอิทธิภาพ ๔ คือ การทํางาน ตองมีฉันทะ มีวิริยะความเพียร 
จิตตะการจดจออยูกับงาน วิมังสา การไตรตรองตรวจสอบงานสิ่งเหลานี้จะทําใหหลักการบริหารสมบูรณแบบยิ่งขึ้นเพราะ
การบริหารงานนั้นเราอาศัยบุคคลอื่นในการทํางานใหองคกรสําเร็จเมื่อมีการใชหลักธรรมชวยในการบริหารในการทํางานก็
จะเกิดประสิทธิภาพแนนอน การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามแนวพระพุทธศาสนานี้จึงเปนตัวชวยในการบริหารงานของ
ผูบริหารองคการ 
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บทคัดยอ 

 แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยเสนอขึ้นดวยจุดมุงหมายตางๆ เปนทางการเมือง เปนทางวิชาการ และ
เปนเพื่อการรณรงค สําหรับประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยนั้น ความมั่นคงของมนุษย มีความสําคัญในฐานะเปน
อีกดัชนีหนึ่ง เพ่ือวัดทิศทางและผลการพัฒนานอกเหนือจากผลผลิตรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ที่ใชกันแพรหลายมา
นาน การละเลยเรื่องความมั่นคงมนุษย อาจทําใหเกิดความเขาใจ และการประเมินผลที่ผิดพลาดรายแรงเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศได 

ความคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย เริ่มเปนที่สนใจจริงจังในประเทศไทย เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ และจัดตั้ง
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยขึ้นในป ๒๕๔๕ แตในทางปฏิบัติแลว มีการเคลื่อนไหวในดานนี้มา
นาน ตั้งแตการเสนอหลัก ๖ ประการของคณะราษฎรในป พ.ศ.๒๔๗๕ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ 
(๒๕๑๖) และการสงเสริมการสรางระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถวนหนา ภูมิปญญาชาวบานและชุมชนเขมแข็ง ไปจนถึงสิทธิ
มนุษยชน ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐ ประกอบขึ้นเปนองคความรูที่มากพอสําหรับการปฏิบัติ และการศึกษาตอ
ยอด ในระยะใกลหลังวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม ประเทศไทยไดมีนวัตกรรมทางสังคม
และการเมืองที่สงเสริมความม่ันคงมนุษยในระดับหนึ่ง 

โดยสรุปสถานการณปญหาความม่ันคงของมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ อาทิเชน สถานการณความมั่นคงของมนุษยทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาหารและสุขภาพสุขภาพอนามัย สภาพบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่งจะเปนสวน
สําคัญในการกําหนดถึงแนวทางในแกไขปญหาและการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยใหสามารถแกไข
ปญหาไดจริง และสอดคลองกับความเปนจริง รวมไปถึงการปองกันปญหาความไมม่ันคงในอนาคตอีกดวย 
 
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. 
 
บทนํา 

แนวคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย เสนอขึ้นดวยจุดมุงหมายตางๆ เปนทางการเมือง เปนทางวิชาการ และเปน
เพ่ือการรณรงค สําหรับประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยนั้น ความมั่นคงของมนุษย มีความสําคัญในฐานะเปนอีก
ดัชนีหนึ่ง เพ่ือวัดทิศทางและผลการพัฒนานอกเหนือจากผลผลิตรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ที่ใชกันแพรหลายมานาน 
การละเลยเรื่องความมั่นคงมนุษย อาจทําใหเกิดความเขาใจ และการประเมินผลที่ผิดพลาดรายแรงเกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศได 

ความคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย เริ่มเปนที่สนใจจริงจังในประเทศไทย เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ และ
จัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยขึ้นในป ๒๕๔๕ แตในทางปฏิบัติแลว มีการเคลื่อนไหวในดาน
นี้มานาน ตั้งแตการเสนอหลัก ๖ ประการของคณะราษฎรในป พ.ศ.๒๔๗๕ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ปวย อ๊ึง
ภากรณ (๒๕๑๖) และการสงเสริมการสรางระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถวนหนา ภูมิปญญาชาวบานและชุมชนเขมแข็ง ไป
จนถึงสิทธิมนุษยชน ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ และ ๒๕๔๐ ประกอบขึ้นเปนองคความรูที่มากพอสําหรับการปฏิบัติ และ
การศึกษาตอยอด ในระยะใกลหลังวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม ประเทศไทยไดมี
นวัตกรรมทางสังคมและการเมืองที่สงเสริมความมั่นคงมนุษยในระดับหนึ่ง๑ 

อยางไรก็ตาม สถานการณทางสังคมที่เปนอยูจริง (Existing situation) เปนการฉายภาพปรากฏการณทาง
สังคมในชวงเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจเรียกวาเปนการมองแบบตัดขวาง (Cross section) การพิจารณาวาประเด็นใดมี
ความสําคัญหรือไมอยางไรนั้น อาจมองจากความสนใจของสาธารณชนที่มีตอเรื่องนั้น ๆ ในแตละชวงเวลาที่เรียกวาเปน
ประเด็นรอน (Hot issue) และอาจมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่องจนกลายเปนปญหาพ้ืนฐาน (Basic 
issue) ก็ได การพิจารณาปรากฏการณทางสังคมนั้นมีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะความสนใจของสาธารณชนมัก
เกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชนในการใหความสําคัญที่เรียกวาการสรางกระแส อันมักนําไปสูการแกไขปญหาแบบเฉพาะ
หนา หรือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแทนที่จะแกที่สาเหตุของปญหา ดังนั้น ในเชิงวิชาการจึงมักหลีกเลี่ยงกา ร
นํากระแสความ รูสึกมาเปนตัวนําในการแกปญหา 

ดังนั้น ในบทนี้จะประมวลการศึกษา และการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคงมนุษยในประเทศไทย เพ่ือปู
พ้ืนฐานของความเขาใจในสถานการณความมั่นคงมนุษยในประเทศ และท่ีสําคัญเพ่ือหาคําตอบวา ในปจจุบันควรถือความ
มั่นคงของมนุษยวามีแกนกลางอยูที่ประเด็นหรือมิติดานใดเปนสําคัญ 

 
สถานการณปญหาความม่ันคงของมนุษย 

                                         

๑โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห วันที่ ๔พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๘ปท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๐๖, http://www.nidambe๐๐.net/ekonomiz/๒๐๐๕q๔/article๒๐๐๕nov๐๔p๐๔.htm. 
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ดังที่เปนที่ทราบกันวา ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) เปนแนวคิดใหม กลาวไดวาเพ่ิงเสนอเปน
ระเบียบวาระโลก ในรายงาน "การพัฒนามนุษย ๑๙๙๔" ของแผนงานพัฒนาองคกรสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program-UNDP) รายงานนี้ไดเสนอแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ถือประชาชนเปนศูนยกลาง 
(People Centered) ซึ่งสงอิทธิพลในระดับหนึ่ง เชน ในประเทศไทยก็ไดมีแผนพัฒนาที่ถือ "ประชาชนเปนศูนยกลาง" 
นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงความมั่นคงมนุษยในแงของเสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพ
จากความตองการ (Freedom from Want) ซึ่งก็ยังใชกันมากเมื่อพูดถึงความมั่นคงของมนุษย รายงานนี้จึงเปนความ
พยายามครั้งใหญที่จะใหคําจํากัดความของความมั่นคงเดิม ที่มักหมายถึงความมั่นคงของชาติ อันประกอบดวยรัฐและ
ดินแดนมาเปนความมั่นคงของประชาชน ซึ่งเปนพ้ืนฐานของชาติ และจากความมั่นคงทางแสนยานุภาพสูความมั่นคง
ทางการพัฒนา ในป ๑๙๙๙ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่สงผลกระทบไปท่ัวโลก  

รายงาน "การพัฒนามนุษย ๑๙๙๙" ของยูเอ็นดีพี ไดกลาวถึงความมั่นคงของมนุษยอีกครั้ง และรายงานชิ้นนี้
ไดกลาวถึงความมั่นคงของมนุษยในเชิงลบไวดวย โดยชี้วา มนุษยทั้งในประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ไดเผชิญกับ
ความไมม่ันคงอะไรบางในกระบวนโลกาภิวัฒน ซึ่งไดจําแนกออกเปน ๗ ประการไดแก  

๑) ความผันผวนทางการเงินและความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
๒) ความไมม่ันคงทางอาชีพและรายได  
๓) ความไมม่ันคงทางสุขภาพ  
๔) ความไมม่ันคงทางวัฒนธรรม  
๕) ความไมม่ันคงสวนบุคคล เชน การเผชิญกับอาชญากรรม การคายาเสพติดและการคามนุษย  
๖) ความไมม่ันคงทางสิ่งแวดลอม 
๗) ความไมมั่นคงทางการเมืองและชุมชน ไดแก การเกิดความตึงเครียดทางสังคม เชน ในรูปของสงครามทั้ง

ระหวางประเทศและสงครามกลางเมือง อันกอผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมือง และความเปนปกแผนของชุมชน๒ 
เปนที่นาสังเกตก็คือ นี่เปนรายงานทางการระดับโลกที่เชื่อมโยงความมั่นคงและความไมมั่นคงของมนุษยเข า

กับกระบวนโลกาภิวัตน และเรียกรองใหปรับเปลี่ยนใหกระบวนการนี้มีโฉมหนาเปนมนุษย (Globalization with a 
Human Face) จึงกลายเปนวาเครื่องมือหรือกลไกแหงการพัฒนาหรือการสรางความเจริญ ไดสงผลวกกลับดานหนึ่งใน
การสรางความไมมั่นคงแกมนุษยข้ึน และกลายเปนปญหาที่เดนชัดขึ้นทุกที  

 

สถานการณความม่ันคงของมนุษยทางเศรษฐกิจ 
แรงงานชนบทผูกพันกับตลาดมากขึ้น ในระยะสี่หาปมานี้เนื่องจากนโยบายหลายอยางของรัฐบาล พบวา

กิจกรรมภาคเกษตรผูกพันกับระบบตลาดมากขึ้น ที่เดน ไดแก  
๑) โครงการ ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการตอยอดการสงเสริมหัตถกรรมพ้ืนบานที่กระทํามาหลายรัฐบาล

ในอดีต โดยจัดทําใหครบวงจร ตั้งแตการหาทุน เทคโนโลยี การจัดการ ไปจนถึงการตลาด ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําให
หัตถกรรมพ้ืนบานมีความเขมแข็งขึ้น แตก็มีอันตรายจากการลงทุนมากไปในบางสาขา เชน กรณีสุราพ้ืนบาน และความ
ผันผวนจากตลาด ที่ชุมชนไมอาจจะควบคุมได 

๒) โครงการยกระดับกองทุนหมูบานขึ้นเปนธนาคารชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนบริหารแหลงทุนของตนเอง เปน
เงื่อนไขหนึ่งในการยืนไดในตลาด ๓) โครงการจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี) เชน โค ยางพารา เพ่ือ

                                         

๒โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP), “สถานการณความม่ันคงมนุษย ในประเทศไทย (๐)”,
บทความพิเศษ โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห วันที่ ๐๔พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ปที่ ๒๖ฉบับที่ ๐๓๐๖ 

http://www.nidambe๐๐.net/ekonomiz/๒๐๐๕q๔/article๒๐๐๕nov๐๔p๐๔.htm 
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บริหารความเสี่ยงของเกษตรกร การจัดหาทุนและตลาด กระทรวงการคลังเปนผูจัดตั้ง กระทรวงเกษตรเปนผูกํากับดูแล 
(มติชน ๑๒๑๑๔๗) 

รายงานเพ่ิมเติมการจัดตั้งบริษัทสงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย ทุนจดทะเบียน ๑ พันลานบาท ชําระจริง ๒๕๐ 
ลานบาทจากกระทรวงการคลัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ .ก.ส.) เปนผูบริหาร คณะกรรมการมาจากหลาย
กระทรวง เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และองคกรเอกชน เชน ตัวแทนหอการคา
ไทย จะเขามาบริหารโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัวเปนโครงการแรก 

โดยแบงเกษตรกรที่เขารวมโครงการเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมท่ีเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อ หรือกลุมแมพันธุ 
กลุมเกษตรกรที่ทําการผสมเทียม ๒ หมื่นครอบครัว และกลุมที่เลี้ยงโคเนื้อหลังหยานม หรือกลุมโคขุน (ประชาชาติธุรกิจ 
๒๐-๒๒๐๖๔๘) 

ในอีกดานหนึ่งรัฐบาลไดสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีปรัชญาที่จะใชองคความรูพ้ืนบานผสมกับระดับสากล 
การใชทรัพยากรบุคคลและธรรมชาติจากในทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง วิสาหกิจชุมชนนี้ หากมีการ
จัดการอยางดี ก็จะบรรเทาผลกระทบดานลบจากการที่แรงงานในชนบทเขาไปผูกพันกับตลาดมากได 

การถือครองที่ดินและการทําเกษตร จากการทําสํามะโนเกษตร พ.ศ.๒๕๔๖ ของสํานักงานสถิติแหงชาติโดย
การสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือน พบวา มีผูถือครองที่ดินทําการเกษตรทั้งสิ้น ๕.๗๙ ลานราย ครัวเรือนผูถือ
ครองคิดเปนรอยละ ๓๓.๕ ของครัวเรือนทั่วประเทศ ผูถือครองทําการเกษตรอยูนอกเขตเทศบาลถึงรอยละ ๙๓.๑ สวน
ใหญ (รอยละ ๙๔.๐) ทําการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว รอยละ ๐.๘ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนที่น้ําจืด รอยละ ๕.๒ ทําทั้งการ
เพาะปลูก/เลี้ยงสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนแบบไรนาสวนผสม ผูถือครองเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ ๔๕.๖) อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยูในภาคเหนือ (รอยละ ๒๓.๖) ภาคกลางและภาคใตมีผูถือครองทําการเกษตรใกลเคียง
กัน คือรอยละ ๑๕.๖ และรอยละ ๑๕.๒ ตามลําดับ 

สําหรับเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรนั้น ทั้งประเทศมีเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น ๑๑๑.๙๕ ลานไร ซึ่ง
รอยละ ๙๓.๘ อยูนอกเขตเทศบาล เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรคิดเปนรอยละ ๓๔.๙ ของเนื้อที่ทั้งประเทศ เกือบครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ ๔๕.๓) อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๒๒.๓ อยูในภาคเหนือ รอยละ ๑๙.๒ อยูในภาคกลาง ภาคใตรอย
ละ ๑๓.๒ 

ผูถือครองทําการเกษตรมีเนื้อที่ถือครองโดยเฉลี่ย ๑๙.๓ ไร/ครัวเรือน ผูถือครองในภาคกลางมีเนื้อที่ถือครอง
เฉลี่ยสูงสุด ๒๓.๙ ไร/ครัวเรือน รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙.๒ ไร/ครัวเรือน ภาคเหนือ ๑๘.๓ ไร/
ครัวเรือน และภาคใต ๑๖.๗ ไร/ครัวเรือน ประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีสมาชิกไปรับจางทํางานเกษตรใหผูอ่ืน ๒.๗๓ ลาน
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๕.๘ ของครัวเรือนทั้งประเทศ คิดเปนจํานวนคน ๔.๒๔ ลานคน 

การแกปญหาความยากจนอันแกไขไดยากนั้น เกี่ยวของกับกิจกรรมจํานวนมากและหลายดาน มีทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การเสริมความเขมแข็งแกชุมชน การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การศึกษา นโยบายการ
พัฒนาประเทศ ความโปรงใสในการบริหารบานเมืองและทําธุรกิจ โครงสรางตลาดโลก โครงสรางการเงินของโลก สงคราม
และการกอการราย ไปจนถึงการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

หลายเรื่องอยูนอกเหนือการควบคุม แตหากมีความเพียรและความอดทนที่จะแกไข อยางนอยก็นาจะทําให
ผูคนจํานวนพอสมควรที่รูสึกวาชีวิตมีความสุขข้ึนหรือดีขึ้น ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศสังคมแหงความสุขและความดี๓ 

 

สถานการณความม่ันคงมนุษยทางการเมืองการปกครอง 

                                         

๓บทความพิเศษ โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ปท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๓หนา ๓๐. 



๓๗๘ 

 

โดยทั่วไปกลาวไดวา สถานการณความมั่นคงมนุษยทางการเมืองการปกครองของไทยดีขึ้น เมื่อมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งประกันสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวม และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสูงกวารัฐธรรมนูญ
กอนหนานั้น มีการเคลื่อนไหวที่นาจับตาดังนี้ 

๑) การเมืองคอนขางมั่นคง มีรัฐบาลและรัฐสภาอยูครบวาระเปนครั้งแรก แมวาจะมีการเคลื่อนไหวปลุกระดม
เพ่ือโคนลมรัฐบาลอยูบาง แตกลาวไดวาอันตรายจากการกอรัฐประหาร ลมเลิกรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิประชาธิปไตย
อยางงายๆ ดังที่เคยปรากฏมากอนลดลงมาก 

๒) ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง เชน ตัวเลขผูมาลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปป ๒๐๐๑ สูง
ราวรอยละ ๗๐ แมในกรงุเทพฯ ที่อัตราผูมาลงคะแนนคอนขางต่ํา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีผูมาลงคะแนนถึงเกือบรอยละ 
๖๗ ใกลเคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีตัวเลขรอยละ ๖๗.๔ ภาคที่มีผูมาลงคะแนนมากที่สุด ไดแก ภาคเหนือและ
ใต ตกรอยละ ๗๒.๐ และ ๗๔.๘ ตามลําดับ 

๓) การปกครองสวนทองถิ่นมีความมั่นคงขึ้น มีการเลือกตั้งโดยตรงตั้งแตระดับตําบลไปจนถึงจังหวัด มีการ
เลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรงครั้งแรกในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ จํานวนนักการเมืองทองถิ่นกวา ๑ แสนคน ทั้งยังมีการ
รวมตัวกันเปนสมาคมในหลายระดับ เปนการเพ่ิมพลังและความเหนียวแนนของการปกครองระดับนี้ยิ่งขึ้น 

๔) การกระจายอํานาจสูทองถิ่นยังคงดําเนินตอไปแมวาจะมีอุปสรรคอยูบาง รวมทั้งมีความรูสึกทับซอน
ระหวางอํานาจของนายก อบจ. กับผูวาซีอีโอ 

๕) การจับกลุมรวมตัวเปนองคกรชุมชนเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ประมาณวาทั่วประเทศมี ๑๐๓ องคกรตอ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน หรือราว ๖๓,๐๐๐ องคกรทั่วประเทศ เขตที่มีสัดสวนมาก ไดแก ภาคเหนือซึ่งมี ๑๓๒ แหงตอ
ประชากร ๑ แสนคน มากรองลงไปคือ ๖ จังหวัดภาคกลาง ไดแก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี และ
อางทอง ซึ่งมีองคกร ๑๒๗ แหงตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากที่สุด มีองคกรชุมชนมาก
ที่สุด แตคิดเปนสัดสวน ๑๐๗ แหงตอประชากรแสนคนกรุงเทพฯ ที่ถือวาเปนศูนยกลางความเจริญดานตางๆ กลับปรากฏ
วามีองคกรชุมชนนอยเพียง ๘ แหงตอประชากรแสนคน การขาดชีวิตชุมชนมีสวนสําคัญทําใหกรุงเทพเกิดปญหาทางสังคม
มาก การมีสวนรวมในดานตางๆ นอย นอกจากองคกรชุมชนแลวยังมีกลุมเอ็นจีโออีกจํานวนมาก 

๖) จํานวนครัวเรือนที่เขารวมในกลุมชุมชนและบริการทางสังคมคอนขางสูง ตกเกือบรอยละ ๙๐ ถึงกวารอย
ละ ๙๐ ตามลําดับ ยกเวนกรุงเทพฯ ตัวเลขครัวเรือนที่รวมกลุมชุมชนมีคอนขางนอย (รอยละ ๓๗.๘) แตเขารวมกิจกรรม
สาธารณะสูงอยู (รอยละ ๘๘.๒) 

โดยรวมกลาวไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนกระจายไปอยางคอนขางสม่ําเสมอ 
แตมีขอสังเกตและขอควรระวังคือ 

๑) มีความกังวลในกลุมประชากรบางกลุม เชน นักวิชาการและสื่อมวลชนสวนหนึ่ ง ที่เห็นวาความมั่นคง
ทางการเมืองที่สูงจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นได อาจนํามาสูการรวบอํานาจ เปนอันตรายตอสิทธิประชาธิปไตย
และการแสดงออกได ตอความกังวลใหระวัง มีขอสังเกตดังนี้ 

ก) มวลชนพื้นฐานไมไดรูสึกรวมมากนัก ดังจะเห็นจากการเทคะแนนเสียงจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได  
ข) นักวิชาการและหนังสือพิมพ ยังคงวิพากษวิจารณรัฐบาลไดอยางเต็มที่  
ค) การตอสูเพ่ือสิทธิประชาธิปไตยของกลุม ฝายและอาชีพตางๆ สมควรที่จะไดรับการยอมรับ เพ่ือที่จะสราง

ความมั่นคงและการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 
๒) องคการปกครองสวนทองถิ่นไดมีบทบาทและมีความมั่นคงข้ึน แตมีขอสังเกตและขอควรระวังคือ 

ก) องคการปกครองสวนทองถิ่นที่ปรากฏขึ้นนี้ มีหลายฝายเห็นวา เปนการกระจายอํานาจที่ยังไมถึงประชาชน
พ้ืนฐาน ผูที่ไดรับเลือกมาดํารงตําแหนงสวนใหญเปนนักธุรกิจ เชน ทําธุรกิจกอสรางและเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น การมี
สวนรวมโดยตรงของประชาชนยังนอยอยู 



๓๗๙ 

 

ข) มีปญหาในดานการบริหารจัดการ ทั้งในดานความโปรงใส ระเบียบการเงิน การใชจายที่มีดานฟุมเฟอย 
กําลังคนและอ่ืนๆ ซึ่งมีความพยายามที่จะปรับปรุงแกไขหลายทางดวยกัน เชน การอบรมเกี่ยวกั บการทําบัญชี และ
ระเบียบการเงินที่เปนมาตรฐาน การอบรมในดานการบริหารจัดการทองถิ่น ไปจนถึงการจัดประกวดองคกรปกครอง
ทองถิ่นดีเดน ซึ่งก็ไดผลระดับที่แนนอน นอกจากนี้ หนังสือพิมพกระแสหลักก็ใหความสนใจเกี่ยวกับองคกรระดับนี้สูงขึ้น 
คาดหมายวาการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวมนาจะดีขึ้นแตการปรับปรุงแกไขที่ใหผลอยางมั่นคงยั่งยืน
นาจะอยูที่ความเขมแข็งของชุมชนหรือประชาชนระดับฐานราก หรือการเสริมพลังใหแกองคกรชุมชน ซึ่งเปนงานที่ใหญมี
ความละเอียดออน 

ค) ความไมพรอมในการกระจายอํานาจสูการปกครองสวนทองถิ่น ความไมพรอมนี้มีทั้งจากการปกครอง
ทองถิ่น ซึ่งยังมีเสียงวิพากษวิจารณอยูมาก และความไมพรอมจากรัฐบาลกลาง ที่ดานหนึ่งมีความเคยชินเดิม อีกดานหนึ่ง
อางจุดออนและขอบกพรองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมีความไมพรอมจากสังคมหรือสาธารณชนวาจะ
เขาขางใดดี ซึ่งคงตองปลอยใหมีระยะผานของการพัฒนาองคกรปกครองระดับนี้สักระยะหนึ่ง การกระจายอํานาจนั้นมีอยู 
๓ ดานดวยกันไดแก เงิน คน และงาน 

นโยบายที่ไดคลี่คลายไปตามกาลเวลานี้ก็จะชี้วาเปนเรื่องประชานิยมหรือถือประชาชนเปนศูนยกลาง แตใน
เฉพาะหนาดูเหมือนวามันไดสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนฐานรากในระดับหนึ่ง๔ 

 

สถานการณความม่ันคงมนุษยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานการณท่ัวไปพบวา 
๑) ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของไทยไดถูกนํามาใชอยางหนักเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะหลายสิบป

มานี้ ตั้งแตปาไม ดิน น้ํา ทะเลและชายฝง แรธาตุพลังงาน ดังนั้น จึงอยูในสภาพทรุดโทรม ตองการการฟนฟูใหญ และมี
ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒) การตั้งถ่ินฐานของไทยนั้น ประชากรสวนใหญกวารอยละ ๖๐ อาศัยอยูในชนบท จํานวนมากทําการเกษตร
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ใชเทคโนโลยีเบื้องตน ตองพ่ึงพาความอุดมสมบูรณและฤดูกาลทางธรรมชาติสูง มีครัวเรือน
จํานวนมาก อาศัยความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม ไดแก แหลงน้ําและปาไม รวมทั้งการทําการประมงชายฝง เพ่ือการ
ดํารงชีพ เหลานี้ทําใหปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติมีความละเอียดออนมากข้ึน เนื่องจากไมสามารถคิดในดานเปนตัวเงินได
อยางเดียว หากยังตองคิดในมิติของวิถีดําเนินชีวิตของผูคนดวย ความขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอมระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาชนจํานวนไมนอยเกิดขึ้นจากการมองปญหาตางมิติกัน เชน ภาครัฐมองเห็นการแกผลกระทบจากโครงการของรัฐ
อยางเชน การสรางเขื่อน การวางทอกาซ และอ่ืนๆ จากดานพ้ืนที่ หรือดานมูลคาที่คิดเปนตัวเงิน และการจายคาชดเชย
แกชาวบานที่ประสบผลดานลบเปนตัวเงิน ขณะที่ชาวบานที่คุนกับวิถีดําเนินชีวิต ก็คํานึงถึงดานนี้มากกวา วาตอไปจะทํา
อะไรกิน จะอยูกันอยางไร 

๓) เมืองที่ขยายตัวเร็วขึ้นในระยะหลัง ไดเกิดเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่เดนขึ้นทุกที การสรางเมืองใหนาอยู 
กําลังเปนปญหาหลักปญหาหนึ่งในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ปญหาสิ่งแวดลอมเมืองที่กลาวถึงกันมาก ไดแก ก) มลพิษทางอากาศ
และเสียง ข) ขยะ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงชนบทที่กลายเปนที่ทิ้งขยะ ค) ปญหาอาชญากรรม สวนหนึ่งเกิดจากภาวะที่ไมมี
ใครรูจักกันจริงจัง หรือขาดลักษณะชุมชน ง) ปญหาความเครียดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมาก และเร็ว การแขงขันสูงและ
อ่ืนๆ ทั้งหมดกระทบตอสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ 

๔) นโยบายรัฐบาลที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน มีความสําคัญ
มาก ตอความมั่นคงทางทรัพยากร และสิ่งแวดลอมธรรมชาติของชาวไทย ทั้งนี้ เปนไปตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญปจจุบัน 

                                         

๔บทความพิเศษ  โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว.  มติชนรายสัปดาห วันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ปท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๔หนา ๓๖. 



๓๘๐ 

 

ซึ่งกําหนดใหรัฐกระจายอํานาจใหทองถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นที่นาสนใจ คือ 

๑) ความม่ันคงทางน้ํา 

ความมั่นคงทางน้ํานั้นมีอยู ๔ มิติดวยกัน ไดแก (๑) ทางดานปริมาณวามีใชเพียงพอหรือไม (๒) การเขาถึงน้ํา
เปนไปอยางทั่วถึง และเหมาะสมหรือไม ที่ปรากฏพบวาผูเขาถึงน้ํามักเปนเกษตรกรรายใหญ หรือเปนภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการทองเที่ยว สันทนาการ เชน สนามกอลฟ ซึ่งสรางมูลคาเพ่ิมสูงกวาภาคเกษตร (๓) ดานคุณภาพน้ํามีความ
สมบูรณ และเหมาะสมแกการใชอยางไร (๔) ดานความสม่ําเสมอ สามารถสนองความตองการอยางตอเนื่องทันกาล
อยางไร เพ่ือสรางความม่ันคงทางน้ํา 

ในประเทศตางๆ ตั้งแตระดับรัฐจนถึงระดับราษฎรไดสรางระบบชลประทานขึ้นมาตั้งแตโบราณ ระดับรัฐเชน
การสรางเขื่อนเหมืองฝายขนาดใหญ การขุดคลองเพ่ือการสงน้ําและการเดินทาง ระดับราษฎร เชน การสรางฝายขนาด
เล็ก การขุดบอในหมูบานหรือตามไรนาของตน และพบวาความมั่นคงทางน้ํา เปนปญหาที่ใหญ และแกไขยากขึ้นทุกที 
นอกจากจะตองจัดระบบชลประทานแลว ยังตองสรางระบบกําจัดน้ําเสีย ขณะที่ความตองการน้ําก็เพ่ิมมากขึ้นโดยตลอด 

องคการสหประชาชาติรณรงคใหประเทศตางๆ หันมาสนใจแกปญหานี้อยางจริงจัง โดยกําหนดใหระหวางป 
๒๐๐๕-๒๐๑๕ เปนทศวรรษแหงน้ํา มีคําขวัญวา "น้ําเพ่ือชีวิต" โดยใหมีแผนปฏิบัติการหลายอยาง รวมทั้งการจัดการลุม
น้ําแบบบูรณาการ มีความหวั่นเกรงกันวาการพิพาทเกี่ยวกับน้ําหรือสงครามแยงชิงน้ําอาจเกิดขึ้นไดทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ 

(๑) สถานการณท่ีนาจับตา เกี่ยวกับความมั่นคงทางน้ําของไทย มีดังนี้ 
ก) ประเทศไทยมีน้ําทาใชตอหัวแมจะไมมาก นั่นคือ อยูที่อันดับ ๖๒ ของโลกจาก ๑๔๑ ประเทศและเขต

แควน เปนรองทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยกเวนเวียดนามและสิงคโปร แตก็ถือวาคอนขางพอเพียง คือราว 
๓.๕ พันลูกบาศกเมตรตอคนตอป (เฉลี่ย ๑๙๖๑-๑๙๙๐ ปริมาณน้ําใชตอหัวที่ถือวาพอเพียงอยูที่ ๑ พันลูกบาศกเมตร) 

จากเอกสารของกรมชลประทาน ระบุวา ประเทศไทยมีพ้ืนที่รับน้ําประมาณ ๕๑๑,๓๖๒ตร.ก.ม. แบงแยกเปน
ลุมน้ําหลักได ๒๕ ลุมน้ํา มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ๑๓๑ ลานไร และพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน ๙๓ ลานไร ในดานอุปทานน้ํา มี
ปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ ๑,๕๗๓ ม.ม./ป คิดเปนปริมาณน้ํา ๘๐๔,๓๗๒ ลาน ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําดังกลาวเปลี่ยนเปน
ปริมาณน้ําทาไหลตามคลอง หวย ลําธาร ประมาณ ๒๑๓,๔๒๓ ลาน ลบ.ม./ป 

ข) มีสัญญาณความตึงเครียดทางน้ําเกิดขึ้น ๒ เรื่อง คือ หนึ่ง มีการนําน้ําใตดินมาใชมากขึ้น จนเกิด
ปรากฏการณแผนดินทรุดในเมืองใหญ และระดับน้ําบาดาลลดลง และสอง เขื่อนและอางเก็บน้ํามีปริมาณน้ํานอยลง 

ค) แมน้ําบางสาย เชนแมน้ําบางปะกง น้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมากไป 

ง) ปรากฏภัยแลง กระทบตอการเกษตรและชีวิตความเปนอยูของผูคนอยางตอเนื่องและรุนแรงขึ้น ภาวะภัย
แลงป ๒๕๔๗ สูงกวาป ๒๕๔๖ โดยเกิดใน ๔๓ จังหวัด เกษตรกรไดรับความเดือดรอน ๑.๓ ลานราย ในพ้ืนที่ประสบภัย 
๒๒.๒๘ ลานไร ไดรับความเสียหายประมาณ ๑๔.๗๕ ลานไร กรมสงเสริมการเกษตรประเมินคาชดเชยแกเกษตรกรดังนี้ 

นาขาวอัตรา ๒๔๓ บาทตอไร พืชไร ๒๘๙ ตอไร พืชสวน ๓๖๙ บาท/ไร และประกาศใหภัยแลงเปนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติฉุกเฉิน (กรุงเทพธุรกิจ ๑๕,๒๕๑๑๔๗) 

ภัยแลงป ๒๕๔๘ มากกวาป ๒๕๔๗ โดยระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ พ้ืนที่ประสบ
ภัย ๕๗ จังหวัด เกษตรกรไดรับความเดือดรอน ๑.๖ ลานราย พื้นที่ประสบภัย ๒๙.๑๔ ลานไร คาดวาจะไดรับความ
เสียหาย ๒๐.๕๕ ลานไร เสียหายสิ้นเชิง ๑๓.๐๒ ไร (มติชน ๑๑๐๓๔๘) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาผลผลิตขาวป ๒๕๔๘ นาจะอยูที่ระดับ ๑๘ ลานตัน ซึ่งถือวาต่ําสุดใน
รอบ ๑๐ ป และผลผลิตมันสําปะหลังจะลดลงไมเกิน ๑๙ ลานตัน จากเปาหมายเดิม ๒๒.๑๙ ลานตัน (ไทยรัฐ ๑๓๐๑๔๘) 



๓๘๑ 

 

จําตองมีการแกไข น้ําทวม โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน หรือ "สระเอ้ืออาทร" โครงการระหวาง ๒๕๔๘-
๒๕๕๐ จํานวน ๓ แสนบอ (กรุงเทพธุรกิจ ๑๘๐๘๔๗) 

จ) ในดานน้ําทวม เอกสารของกรมชลประทานแสดงวา สถิติขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมและจากภาพถายดาวเทียม 
๑๐ ปที่ผานมา พบวามีพ้ืนที่ที่เคยไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ในชนบท ๒๗ ลานไร ในพ้ืนที่เมือง ๓ ลานไร แตพ้ืนที่
เสี่ยงภัยน้ําทวมในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูง และตองใหความสําคัญไดแกพ้ืนที่น้ําทวมในเขตเมือง/เทศบาล จํานวน 
๙๕ แหง คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ ๘๔๕,๖๒๕ ไร และพ้ืนที่น้ําทวมชุมชนในเขตชนบทประมาณ ๒,๑๗๓,๗๕๐ ไร และมี
หมูบานที่เสี่ยงตอน้ําทวมฉับพลัน ดินถลม ประมาณ ๒,๓๐๐ หมูบาน 

ฉ) ปรากฏขาวแหลงอุตสาหกรรมใหญทางภาคตะวันออก ขาดแคลนน้ํา เกิดการเคลื่อนไหวแยงน้ําระหวาง
เกษตรกร กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเกิดปญหาขาดแคลนน้ําในแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน พัทยาและภูเก็ต 

(๒) เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความตึงเครียดทางน้ํา การเกษตรเพ่ือการสงออกทําใหตองใชน้ํามากขึ้น การใชน้ํายัง
เพ่ิมขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจหรือขนาดเศรษฐกิจ การขยายตัวของพ้ืนที่ทําการเกษตร การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิต การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการ เชนการทองเที่ยว เอกสารของกรมชลประทานระบุวา ความ
ตองการใชน้ําของประเทศไทยในปจจุบัน มีประมาณ ๖๗,๒๓๒ ลาน ลบ.ม./ป จําแนกเปนประเภทใหญๆ ได ๔ ประเภท 
คือ 

ก) การใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค มีประมาณ ๒,๓๖๓ ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ ๔ ของปริมาณความ
ตองการใชน้ําในปจจุบัน มีการใชน้ําบาดาลประมาณ ๒,๐๒๒ ลาน ลบ.ม./ป เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ข) การใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม มีประมาณ ๑,๓๑๖ ลาน ลบ.ม./ป หรือคิดเปนรอยละ ๒ ของความตองการน้ํา
ในปจจุบัน มีการใชน้ําบาดาลประมาณ ๗๑๒ ลาน ลบ.ม./ป เพื่อการอุตสาหกรรม 

ค) การใชน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และพ้ืนที่สูบน้ําดวยไฟฟาในฤดูฝน 
๒๖ ลานไร และพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแลงประมาณ ๑๐ ลานไร มีการใชน้ําประมาณ ๔๑,๔๖๔ ลาน ลบ.ม./ป คิดเปนรอย
ละ ๖๑ ของปริมาณความตองการใชน้ําในปจจุบันและมีการใชน้ําบาดาล ๘๒๕ ลาน ลบ.ม./ป เพื่อการเกษตร 

ง) การใชน้ําเพื่อรักษาลําน้ํา ประกอบดวย น้ําผลักดันความเค็ม น้ําเพ่ือเจือจางน้ําเสีย น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ลําน้ําและน้ําหลอเลี้ยงลําน้ําไมต่ํากวาปริมาณต่ําสุดซึ่งมีประมาณ ๒๒,๐๘๙ ลาน ลบ.ม./ป คิดเปนรอยละ ๓๓ ของ
ปริมาณความตองการใชน้ําในปจจุบัน แตปริมาณของน้ําที่เก็บกักไวและสามารถนําไปใชไดจริงรวมกับปริมาณน้ําบาดาลมี
เพียง ๔๙,๕๐๐ ลาน ลบ./ป ในขณะที่มีความตองการใชน้ําของประเทศไทยในปจจุบัน มีประมาณ ๖๗,๒๓๒ ลาน ลบ.ม./
ปทําใหในภาพรวมเชิงปริมาณมีปริมาณน้ําท่ีขาดแคลนอยู ๑๗,๗๓๒ ลาน ลบ.ม./ป๕ 

(๓) ในดานการเขาถึงน้ํา ถามองจากดานเขตพ้ืนที่ชลประทาน จํานวนเกษตรกรที่สามารถเขาถึงน้ําไดอยาง
สม่ําเสมอ ยังมีจํานวนจํากัด เปนสวนนอย ทางแกไขมีทั้งดานที่ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานของรัฐ และดานที่สนับสนุนการ
ชลประทานของราษฎร เชน การขุดบอในไรนา การสรางแหลงน้ําสาธารณะในหมูบาน เหลานี้นาจะสงผลที่ยั่งยืนกวา 
เอกสารของกรมชลประทานชี้วา หมูบานขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภครวม ๑๔,๕๘๐ หมูบาน (ตัวเลขเดือนมกราคม 
๒๕๔๗) ขาดแคลนน้ําเกษตรนอกเขตชลประทาน ๑๒,๙๐๐ หมูบาน ในพ้ืนที่ชลประทาน ๑,๑๐๐ หมูบาน (ตัวเลขป 
๒๕๔๗-๒๕๔๘) 

(๔) ในดานคุณภาพน้ํา อาจมองได ๒ ดาน ดานหนึ่ง ไดแก คุณภาพน้ําในดานของการนํามาใชเพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในเมืองที่มีระบบประปาขนาดใหญ อีกดานหนึ่ง เปนคุณภาพน้ําในฐานะเปนระบบนิเวศ
ที่รองรับสัตวน้ําไดจํานวนมากและหลากหลาย แหลงน้ําธรรมชาติใดที่มีสัตวน้ํามากและหลากหลาย ถือไดวาเปนระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ น้ํามีคุณภาพ เมื่อผานกระบวนการแลวก็สามารถนํามาบริโภคไดอยางปลอดภัย 

                                         

๕บทความพิเศษ  โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว.  มติชนสัปดาห วันที่ ๐๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๐๓๒๕ หนา ๓๗. 



๓๘๒ 

 

อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพสูงในดานการใกลชิดกับประชาชน สามารถเขาใจ เขาถึง
และรับรูความตองการ และปญหาของทองถิ่นอยางชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยทั่วไป
กิจการใดที่ไมตองใชทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เงินงบประมาณ และทักษะมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะปฏิบัติ
ไดดี และลดลงเมื่อความตองการทรัพยากรดังกลาวสูงขึ้น 

การเพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถรับภารกิจที่ใหญขึ้น นาจะเปนทิศทางที่
พึงดําเนินไป โดยใหทองถิ่นมีความสามารถในการจัดการปญหาในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งสามารถแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ไดดวย (ในเรื่องการกระจายอํานาจ ดูบทความของ ดร.จําเนียร วรรัตนชัยพันธ และคณะ แหงสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ชื่อ 
"การกระจายอํานาจ : โอกาสและชองวางในการจัดการสิ่งแวดลอมของทองถิ่น" ๒๕๔๗) 

ในดานการมีสวนรวมของประชาชน มีขอสังเกต ไดแก 
๑) การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ปรากฏเปนขาว มักเปนเรื่องการชุมนุมประทวง ตอตาน 

การบุกยึดพื้นที่หรือทองถนน หรือกระท่ังเกิดการปะทะกับเจาหนาที่ หรือผูนําชุมชนถูกคุกคามลอบทําราย เปนการมีสวน
รวมแบบปะทุข้ึนเปนความขัดแยงดุเดือด สิ่งนี้ดูเปนธรรมชาติของการมีสวนรวมของชาวบานทั่วโลก ที่จําตองมีการรวมตัว
กันอยางแข็งขันในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และสะทอนสภาพที่องคกรประชาชนหรือชุมชนทองถิ่นมักถูกมองขาม 

๒) ประชาพิจารณ ซึ่งมักมีเสียงวิพากษวิจารณ วาถูกครอบงําจากศูนยกลางมากเกินไป 

๓) การเลือกตั้งผูนําทองถิ่น รวมทั้งการถอดถอนดวย ยังตองทํางานตอไปอีกมาก 

๔) การสรางเครือขายและการกระจายขาวเพ่ือการเสนอปญหาตอสังคม เพ่ือทําใหการมีสวนรวมทางการเมือง
ไดรับการยอมรับมีความมั่นคง และเปนสถาบันทางการเมืองอยางหนึ่งของไทย 

จากการเคลื่อนไหวดังกลาวขางตน คาดหมายไดวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนาจะดีขึ้น
กวาที่เคยเปนมา แมวาปญหาจะหนักขึ้นดวย๖ 

 

สถานการณความม่ันคงมนุษยทางอาหารและสุขภาพ 

สถานการณท่ัวไปของความม่ันคงทางอาหารและสุขภาพดีขึ้น ทางดาน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนครัวโลก ซึ่งมีผลกระทบตั้งแตเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาดและการสรางภาพลักษณอาหารไทยปลอดภัย 
โดยรวมทําใหเรื่องตางๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะแรงกดดันที่จะใหปลูกพืชจีเอ็มโอลดลง ปญหาไขหวัดนก สงผลกระทบตอการทํา
ฟารมไก การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกชนและไกพ้ืนเมือง ดานสาธารณสุขมีการประกันสุขภาพ ประเด็นสําคัญอยูที่ความ
มั่นคง การเขาถึงและความปลอดภัย รวมทั้งการมีสวนรวม 

ความมั่นคงทางอาหารเสนอขึ้นในการประชุมสุดยอดอาหารโลกที่กรุงโรม ในป ๑๙๙๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) โดยมี
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเปนเจาภาพสําคัญหมายถึง ทุกคนสามารถบริโภคหรือเขาถึงอาหารที่
ปลอดภัยและพอเพียง ไดรับสารอาหารครบถวนและถูกตามรสนิยม ในอันที่จะดําเนินชีวิตอยางคึกคักและแข็งแรง 

ความไมมั่นคงทางอาหารจึงเกิดขึ้นไดงาย เชนบุคคลหนึ่งหรือครัวเรือนหนึ่งในบางชวงของป อาจตองอด
อาหารเนื่องจากไมมีเงินซื้อกิน ความไมมั่นคงทางอาหารหากเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเรื้อรัง โดยมีตัวเลขที่ใชวัดเชน
จํานวนกิโลแคลอรีที่ไดรับในแตละวัน รวมทั้งสารอาหารอยางเชนวิตามินและเกลือแร 

ผูที่บริโภคอาหารไมพอเพียงยาวนานถือวาเปนผูหิวโหย ซึ่งแสดงออกทางกาย เชนน้ําหนักนอยกวาเกณฑ 
ออนแอ เปนโรคงาย การขาดแรธาตุบางชนิดแมเปนปริมาณนอยอยางเชนไอโอดินและเหล็ก อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
อยางรายแรง รวมทั้งระดับสติปญญาหรือไอคิวลดลงพบวา ความไมมั่นคงทางอาหารและความหิวโหยปรากฏในประเทศ
ทั่วโลก ไมเวนแมแตสหรัฐ ซึ่งเปนอภิมหาอํานาจและเปนผูสงออกอาหารรายใหญที่สุดของโลก 

                                         

๖บทความพิเศษ โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนรายสัปดาห วันที่ ๒๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ปท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๗หนา ๓๖. 



๓๘๓ 

 

ตามรายงานขององคการอาหารและเกษตรเรื่อง "สถานการณความไมมั่นคงอาหารโลก ๒๐๐๔" ระบุวาในป 
๒๐๐๐-๒๐๐๒ มีผูกินอาหารไมพอจัดอยูในผูหิวโหยมีจํานวน ๘๕๒ ลานคน ในจํานวนนี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา ๘๑๕ 
ลานคน อยูในประเทศเปลี่ยนผานจากสังคมนิยมเปนทุนนิยม ไดแกยุโรปตะวันออกและรัสเซีย ๒๘ ลานคน และอยูใน
ประเทศพัฒนาแลว ๙ ลานคน 

ในสหรัฐ การสํารวจของสํานักวิจัยเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตร รายงานวาในป ๒๐๐๓ รอยละ ๘๘.๘ ของ
ครัวเรือนสหรัฐมีความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนที่ไมมั่นคงทางอาหารสูงรอยละ ๑๑.๒ ใกลเคียงกับป ๒๐๐๒ ที่สูงรอย
ละ ๑๑.๑ สําหรับผูที่ไมม่ันคงทางอาหารถึงขั้นเปนผูหิวโหยนั้นตกรอยละ ๓.๕ 

สําหรับกรณีประเทศไทย ในชวงหนึ่งปรากฏขาวเด็กนักเรียนขาดอาหารกลางวันกันมาก จนตองตั้งโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้น หลังจากนั้นก็ไมไดปรากฏขาวความหิวและความไมมั่นคงทางอาหารมากนัก แตตามตัวเลข
ขององคการอาหารและเกษตร ยังคงยืนยันวาประเทศไทยประสบปญหาความไมม่ันคงทางอาหารสูงมากประเทศหนึ่ง 
 

สถานการณความม่ันคงของมนุษยดานสุขภาพอนามัย 
ประเด็นที่นาสนใจของความมั่นคงทางดานสุขภาพอนามัย คือ 

๑) ประชาชนไดรับหลักประกันสุขภาพสูงถึงรอยละ ๙๕.๔ เพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๗๘.๒ ในป ๒๕๔๓ เนื่องจาก
นโยบายประกันสุขภาพ (ขาวสด ๑๑๐๕๔๘) ซึ่งกลาวไดวาเปนตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงถึงความมั่นคงในทางสุขภาพ อนึ่ง 
นโยบายนี้มีหนทางดําเนินไปอยู ๒ ขั้ว ขั้วหนึ่งเปนการตอยอด มีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซึ่งเปนความพยายามของฝาย
บริหาร อีกข้ัวหนึ่งมาจากนักวิจารณวาโครงการนี้จะไปไมรอดดวยเหตุผลหลายประการ เชน มีเงินไมพอ โรงพยาบาลเปน
หนี้มาก เกิดการสมองไหลของบุคลากร คุณภาพบริการไมดี และอ่ืนๆ คําวิจารณนี้ลวนเปนข อพึงสังวร เพราะระบบ
ประกันสุขภาพไมวาประเทศใดก็ลวนแตมีปญหามากบางนอยบาง 

นอกจากนี้ โครงการประกันสุขภาพของไทยสงผลกระทบอยางสูงตอความมั่นคงของมนุษย ดังนั้น จึงจําตอง
บริหารจัดการใหดี 

๒) มีโรงพยาบาลของรัฐ ๘๘๗ แหง ของเอกชน ๔๒๔ แหง ในดานบุคลากรทางดานการแพทย รายงานจาก
สภาพัฒนวา กําลังคนดานการแพทยของไทยมีคุณภาพในระดับสากล และมีคาบริการถูกกวาตางประเทศ จากการบริการ
และฝมือทางการแพทยของไทย ทําใหชาวตางชาติจํานวนมากใหความสนใจเขามารับบริการรักษาอยางตอเนื่อง โดยในป 
๒๕๔๕-๒๕๔๖ มีถึง ๖๓๐,๐๐๐ ถึง ๙๗๓,๐๐๐ คนตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕๕ สรางรายไดเขาประเทศ ๔๓,๕๔๙ 
ลานบาท (มติชน ๒๘๐๖๔๘)ขอเท็จจริงนี้มีดานดี แตก็มีสิ่งควรระวัง ไดแก การไหลออกจากบุคลากรใหบริการทาง
การแพทยไปสูการใหบริการนักทองเที่ยวหรือผูปวยนอกประเทศท่ีมีกําลังซื้อสูงกวา จนทําใหบุคลาการทางการแพทยที่ไม
พอเพียงอยูแลว ขาดแคลนลงอีก 

๓) สถานการณโรคเอดส โรคเอดสไดกลายเปนโรคที่คุกคามความมั่นคงของมนุษยในประเทศกําลังพัฒนา
หลายแหง เชน ในทวีปแอฟริกา สงผลใหอายุขัยของประชากรในบางประเทศนั้นลดลง ผูปวยมักอยูในวัยหนุมสาวที่เปน
กําลังสําคัญของครอบครัวและของประเทศ สําหรับกรณีประเทศไทย กลาวไดวาสามารถควบคุมโรคไดในระดับหนึ่ง โดยผู
ติดเชื้อไมเพ่ิมขึ้นมาก ปจจุบันมีผูติดเชื้อเอดสที่ยังมีชีวิตอยูประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ คน รอยละ ๖๘ เปนสตรี และกลุม
เยาวชนวัยรุนอายุ ๑๕-๒๔ ปติดเอดสถึง ๗ หมื่นราย (เดลินิวส ๐๑๑๒๔๗)กลุมวัยรุนจึงเปนกลุมที่จะตองเฝาระวังเปน
พิเศษ มิฉะนั้น อาจทําใหสถานการณโรคเอดสเลวรายลงไดมาก อนึ่ง มีขอสังเกตวาโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได อยางเชน 
มาลาเรีย และวัณโรค ไดกลับมาคุกคามใหม สาเหตุเกิดจากหลายปจจัยรวมกันคือแรงงานอพยพ โรคเอดส และเชื้อดื้อยา
โรคระบาดอยางเชนไขเลือดออกยังคุกคามประจําป และโรคไขหวัดนก อาจกลายเปนภัยใหญมีการระบาดไปทั่วโลกได 

๔) สารเสพติด ที่ถูกกฎหมาย ไดแก สุราและบุหรี่ และที่ผิดกฎหมายมีอีกมาก เชน ยาบา ยาอี มีผูตกอยูใน
ความเสี่ยงหรือตกเปนเหยื่อจํานวนมาก สุราเมรัยกลาวกันวาเปนสาเหตุสําคัญหนึ่งที่กออุบัติเหตุทางการจราจร เปน
สาเหตุการตายสําคัญของชาวไทย คุกคามตอความมั่นคงของมนุษย แมมีการรณรงคเพ่ือแกไขอุบัติเหตุ แตไดผลนอย การ



๓๘๔ 

 

เสพสุราเมรัยยังกอผลเสียหายตอสุขภาพ และโนมนําใหกออาชญากรรมหลายประการ จึงนับไดวาคุกคามความมั่นคง
มนุษยและความมั่นคงของประเทศอยางรายแรง 

๕) สุขภาพจิต การไมสบายหรือปวยทางจิตเปนการคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยอยางรุนแรงและ
ตรงไปตรงมาที่สุด แตดูจะยังไมไดรับความสนใจอยางพอเพียง สาเหตุของการไมสบายหรือปวยทางจิต มีทั้งจ ากทางดาน
สรีรศาสตร กายภาพ และกรรมพันธุ ไปจนถึงดานสภาพสังคมและการดําเนินชีวิต เห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
และการใชชีวิตของผูคนสมัยใหม มีสวนทําใหอัตราผูปวยทางโรคจิตประสาทเพ่ิมมากข้ึนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ไดแก ภาวะการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ความไมแนนอนสูงขึ้น การแขงขันและการ
จําตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบมากขึ้น กอใหเกิดความเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ การดําเนินชีวิตที่ถูกกระตุนให
หมกมุนในการบริโภคและกามคุณ ๕ ทําใหจิตใจวาวุน ขุนมัว ไมใสสงบ 

จากเอกสาร "สุขภาพคนไทย ๒๕๔๘" ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ ชี้ถึงความชุกของโรคจิตเวชที่นาจะตองเรงแกไข เชน ในประชากรอายุระหวาง 
๑๕-๕๙ มีผูปวยเปนโรคติดสุรากวา ๑ ใน ๕ หรือสูงถึงรอยละ ๒๘.๕ คิดเปนจํานวน ๗.๘ ลานคน และพบวาสตรีและ
วัยรุนดื่มสุรามากข้ึน และพบวามีผูปวยอารมณแปรปรวนและวิตกกังวลประมาณรอยละ ๘.๙ คิดเปนจํานวน ๒.๔ ลานคน 
มีขอสังเกตเก่ียวกับโรคจิตเวชดังนี้ 

๑) ผูยากจนและคนดอยโอกาสมีแนวโนมที่จะเปนโรคนี้สูง เชน ภาคอีสานที่ถือวายากจนที่สุดมีผูปวยชายที่มี
อารมณแปรปรวน และวิตกกังวลรอยละ ๑๐.๘ และ ๕.๐ ตามลําดับ ขณะที่ชายภาคกลางที่ถือวามีรายไดดีเปนศูนยความ
เจริญ มีผูปวยดังกลาวรอยละ ๓.๓ และ ๑.๒ ตามลําดับ ๒) สตรีมีอัตราปวยทางจิตไดแก หดหู เศรา เสียใจและวิตกกังวล
สูงกวาชาย สะทอนการจัดระเบียบที่ถือชายเปนใหญ ๓) ผูสูงอายุตั้งแต ๕๙ ปขึ้นไปมีความไมสบายทางจิตคือหดหู เศรา 
และกังวลสูงยิ่งกวาผูมีอายุต่ํากวา สะทอนวาผูสูงอายุควรจะไดรับการดูแลอยางถูกวิธีและดีกวานี้ 

การแพทยและสาธารณสุขไทยไดรับการยกยองในเรื่องการดูแลสุขภาพและแกปญหาการระบาดของหลาย
โรคไดดี และยังจัดระบบประกันสุขภาพขึ้นไดในทามกลางปญหาทางเศรษฐกิจ ผลสําเร็จนี้ชวยใหคนไทยมีอายุขัยยืนยาว
ขึ้น กระทั่งกลายเปนศูนยกลางทางการแพทยหนึ่งของภูมิภาค แตในความสําเร็จก็มีการทาทายใหม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ทําใหการกาวเดินไปขางหนามีความยากลําบากขึ้น เชน ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในจํานวน
ที่พอเพียง การใหความรูและความสํานึกทางดานความปลอดภัย สุขนิสัย โภชนาการ การจัดที่อยูและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
สุขภาพรวมทั้งการสรางความปลอดภัยในสถานทํางาน การจัดสถานที่และอุปกรณเพ่ือออกกําลังกายและสันทนาการ เปน
ตน 

 

สถานการณความม่ันคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 

ความมั่นคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเปนพ้ืนฐานของความมั่นคงมนุษย ในระยะหลังไดมีความสนใจ 
และการเคลื่อนไหวในดานนี้มากข้ึน สะทอนถึงปญหาที่หนักหนวงที่จะตองเรงแกไข 

ครัวเรือนในประเทศมีประมาณ ๑๗.๘๘ ลานครัวเรือน (สํานักสถิติแหงชาติ ก.ค.๒๕๔๕) ครอบครัวไทย
โดยรวมมีรายไดดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว แตพบวายังมีครัวเรือนอีกรอยละ ๔๑.๗ ที่ยังไมสามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจได โดยมีรายไดต่ํากวารายจายที่จําเปนในการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไมนอยกวารอยละ ๑๐ (รายงาน
จากสภาพัฒน) 

อนึ่ง ยังพบวา การออมในครัวเรือนลดลง โดยการออมระดับครัวเรือนและทั้งประเทศขึ้นสูระดับสูงสุดในป 
๒๕๓๒ และ๒๕๓๔ อยูที่รอยละ ๑๔.๔ และ ๓๕.๒ ของจีดีพีตามลําดับ หลังจากนั้นคอยๆ ลดลง จนในป ๒๕๔๖ การออม
ในครัวเรือนลดลงมาก คิดเปนรอยละ ๓.๘ ของจีดีพี สวนการออมทั้งประเทศลดลงพอสมควรเหลือรอยละ ๓๐.๕ การ
ลดลงของอัตราออมนี้ พบวา เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศทุนนิยมที่ในระยะหลังใชการบริโภค โดยเฉพาะของครัวเรือนเพ่ือ
กระตุนเศรษฐกิจ กรณีประเทศไทย พบวาครอบครัวยากจนมีอัตราการออมลดลงมากกวาครอบครัวที่มั่งคั่งกวา (สาย



๓๘๕ 

 

นโยบายการเงิน ธนาคารแหงชาติ มติชน ๑๖๐๘๔๘)นั่นยอมหมายถึงวา ครอบครัวที่ไมสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได 
นาจะพลิกฟนฐานะไดยาก กระทั่งเพ่ิมจํานวนขึ้น หากไมมีแรงจากภายนอกมาชวยความสัมพันธในครอบครัว มีความ
เปราะบาง การจดทะเบียนสมรสนอยลง อัตราการจดทะเบียนสมรสในป ๒๕๔๕ อยูในระดับ ๑๖.๘ คูตอ ๑ พันครัวเรือน 
ลดลงเมื่อเทียบกับระดับ ๒๖.๖ คู และ ๑๙.๘ คู ตอ ๑ พันครัวเรือนในชวงกอนวิกฤตป ๒๕๓๙ และชวงวิกฤตป ๒๕๔๑ 
ตามลําดับ ขณะที่อัตราหยารางเพ่ิมสูงขึ้น จาก ๓.๗ คูตอ ๑ พันครัวเรือนในป ๒๕๓๙ เปน ๔.๔๙ คู ตอ ๑ พันครัวเรือน
ในป ๒๕๔๔ 

พ.ญ.พรรณพิมล หลอตระกูล นักวิชาการดานจิตวิทยา กลาวในการอภิปรายเรื่อง "การแกไขปญหาความ
ขัดแยงกับการสรางสันติสุขในครอบครัว" วา ป ๒๕๔๕ มีครอบครัวเดี่ยวคิดเปนรอยละ ๕๕.๕ ครัวเรือนที่มีพอหรือแมเปน
ผูปกครองคนเดียวมีถึง ๑.๓ ลานครัวเรือน ครอบครัวไทยหยารางรอยละ ๒๐ หรือ ๓ ลานครอบครัว 

สถิติความรุนแรงในครอบครัว ผูหญิงไทยถูกทุบตีจากสามีหรือคูรักรอยละ ๒๐-๕๐ ผูหญิงที่ขอความชวยเหลือ
จากมูลนิธิผูหญิงในป ๒๕๔๖ เกิดจากความรุนแรงในชีวิตคูรอยละ ๔๗ 

การใชความรุนแรงในชีวิตคูแยกเปน สามีฆาภรรยารอยละ ๓๙ ภรรยาฆาสามีรอยละ ๑๔ พอฆาลูกรอยละ ๗ 
แมฆาลูกรอยละ ๖ และภรรยาฆาตัวตายรอยละ ๕ 

ผลจากปญหาครอบครัวทําใหเกิดคาใชจายในการรักษา ทํางานไมได ไมมีงานทํา ถูกออกจากงาน (ขาวสด 
๐๕๐๕๒๕๔๘) 

สตรีไทยมีฐานะและบทบาทคอนขางสูงในสังคมและครัวเรือนไทย บริษัทมาสเตอรการด อินเตอรเนชั่นแน
ลของสหรัฐ เผยแพรผลสํารวจเกี่ยวกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูหญิงใน ๑๓ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
พบวาสถานะของหญิงไทยอยูในอันดับสูงสุด โดยไดคะแนนในดัชนีสภาวะสตรีสูงถึง  ๙๒.๓ โดยคาความเสมอภาคอยูที่ 
๑๐๐ ดัชนีดังกลาวคํานวณมาจากการมีสวนรวมของผูหญิงในดานแรงงาน ระดับการศึกษา การดํารงตําแหนงในระดับ
บริหารและรายไดท่ีผูหญิงไดรับ มาเลเซียตามมาเปนที่ ๒ (มติชน กรุงเทพธุรกิจ ๐๘๐๓๔๘) 

ในดานครัวเรือน จากการสํารวจสํามะโนครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ครัวเรือนไทยทั้งหมดมี
สตรีเปนหัวหนาครัวเรือน ถึงรอยละ ๒๕ ผูสูงอายุซึ่งมีทั้งชายและหญิงเปนหัวหนาครอบครัวรอยละ ๒๔ ที่เหลือเปนชาย
กวารอยละ ๕๐ เล็กนอย การสํารวจนี้ควรตอยอดวาฐานะครัวเรือนที่มีหญิงเปนหัวหนา เมื่อเทียบกับชายเปนอยางไร 
เพราะสภาพนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมที่ปรากฏบอยวาชายละทิ้งภรรยาไป และครอบครัวที่หญิงเปนหัวหนามีรายไดไมดีนัก 
เหมือนดังที่เกิดในหลายประเทศ 

สตรีไทยยังมีปญหาดานความเลื่อมล้ํา ทั้งทางคาจางแรงงาน และการมีบทบาทและตําแหนงทางการเมืองอยู
อีกดวย นอกจากนั้น ยังตองเผชิญกับความไมมั่นคงสวนบุคคล โดยเปนเปาของอาชญากรรม ตั้งแตการขมขืนไปจนถึงการ
โจรกรรม การประทุษรายไปจนถึงการคามนุษย๗ 

สวนเด็กและเยาวชนไทยกลาวโดยทั่วไปเด็กและเยาวชนไทยไดรับการเลี้ยงดูอยางดีพอสมควร ไดรับ
การศึกษาจนอานออกเขียนไดเปนอยางนอย แตก็ยังพบเด็กดอยโอกาสจํานวนนับลานคน ขาวจากสํานักงานสภา
การศึกษา (สกศ.) ระบุวา มีเด็กดอยโอกาส ๖ ประเภท ๑) เด็กถูกปลอยปละละเลย ๒) เด็กถูกละเมิดสิทธิ ๓) เด็กที่
ประพฤติตัวไมเหมาะสม ๔) เด็กพิการ ๕) เด็กยากจน ๖) เด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 

ปญหาพ้ืนฐาน ไดแก ความยากจน มีเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนทั่วประเทศ ๑.๓ ลานคน และเด็กที่ไมไดรับ
การดูแลอีกราว ๕ ลานคน กระทรวงศึกษาธิการเสนอนโยบายปฏิบัติ ๕ ประการไดแก ๑) จัดการศึกษาใหเด็กดอยโอกาส
อยางเสมอภาคและทั่วถึง ๒) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ เนนการเรียนรูเพ่ือชีวิตที่เหมาะสมของเด็กดอยโอกาส ๓) 
สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสรรคทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเด็กดอยโอกาส ๔) 

                                         

๗บทความพิเศษ โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว. มติชนสุดสัปดาห วันที่ ๐๓
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ปท่ี ๒๖ฉบับท่ี ๐๓๒๙หนา ๔๓. 



๓๘๖ 

 

จัดระบบการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ๕) สรางและพัฒนาเครือขายการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนหัวใจของงานนี้ 

ประเทศไทยไดชื่อวาเปนทั้งแหลงกําเนิด ทางผาน และจุดหมายปลายทางของการคามนุษย สาเหตุสวนหนึ่ง
เกิดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ตองการหญิงบริการจํานวนมาก และเปนเมืองเปดที่ใครๆ รวมทั้ งอาชญากรขามชาติ
สามารถเดินทางเขาออกหรือพํานักไดโดยสะดวก อีกสวนหนึ่งเกิดจากความบกพรองหยอนยานในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงาน ตลอดจนการขาดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย นอกจากนี้ เปนปญหาทางกฎหมายที่ไมทันตอสถานการณ 
โดยทั่วไปเมื่อมีความตองการ ก็ยอมตองมีการสนองความตองการการคุมครองหญิงขายบริการอยางจริงจังและทั่วถึงโดย
ไมเลือกสัญชาติเชื้อชาติ นาจะชวยลดทอนความรุนแรงของการคามนุษยลงไดบาง 

การเสริมพลังและทุนทางสังคม ชุมชนกวารอยละ ๘๐ ของไทยเปนชุมชนที่เพ่ิงตั้งขึ้นใหมในชวงประมาณ ๕๐ 
ปมานี้เอง เนื่องจากการขยายตัวของประชากร และการบุกเบิกท่ีดินใหมเพ่ือการเกษตร เปนตน แมวาจะเปนชุมชนตั้งใหม 
แตชุมชนในชนบทเหลานี้ก็มีเอกลักษณคลายกัน นั่นคือเปนชุมชนชาวนา และสืบทอดวัฒนธรรมแบบชาวนาจากแหลงเดิม
ผสมผสานกันกับวัฒนธรรมแบบการตลาดที่คอยๆ รุกคืบเขาไป 

กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ กําเนิดและพัฒนาการของชุมชนในชนบทระยะใกลเปดทางใหทุนการเงินคอยๆ 
ครอบงําทุนทางสังคม (Social Capital) ในพ้ืนที่นั้นๆเหตุการณที่ทําใหชนบทเปนแบบเมืองและขึ้นตอเมืองมีเหตุการณ
ทางเศรษฐกิจ-การเมืองใหญจํานวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอพัฒนาการของชุมชนในประเทศไทย ทั้งที่ทําใหชุมชนชนบท
ตองขึ้นกับเมือง และชุมชนรักษาความเปนตัวเองหรือทุนทางสังคมของตนไวได ในดานที่ทําใหชนบทขึ้นตอเมือง ไดแก 

๑) การขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมมีแตขาวและยางพารา ออกไปยังพืชอ่ืน ไดแก ออย มันสําปะหลัง 
ปอ ไปจนถึงการปลูกพืชเมืองหนาว และไมผลตางๆ เชน สม ทุเรียน ในระยะหลังยังมีการสนับสนุนใหปลูกตนยูคาลิปตัส 
ยางในภาคตะวันออกและภาคอ่ืน และปาลมน้ํามัน เปนตน 

๒) การปฏิวัติสีเขียว ไดแก การพัฒนาพันธุพืชและสัตวใหมข้ึน นําโดยทั้งหนวยราชการและบริษัทเอกชน เชน 
พันธุขาว ขาวโพด พันธุสัตว เชน ไก หมู โค ซึ่งทําใหเกิดการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวสมัยใหมที่เปนแบบเชิงเดี่ยว ใช
สารเคมี ตลอดจนเครื่องจักรกลมาก 

๓) สงครามเย็น โดยเฉพาะสงครามอินโดจีน ที่ทําใหประเทศไทยกลายเปนฐานทัพขนาดใหญของสหรัฐ มีการ
ตั้งกองทหารและฐานทัพสหรัฐทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกหลายจังหวัด และยังใชไทยเปนที่พักผอนและพักฟนของ
ทหารอเมริกันดวย เกิดการจางงานใหทําในฐานทัพจํานวนมาก ตลอดจนเรื่องเมียเชา หญิงบริการ และสินคาพีเอกซที่แพร
ระบาด 

๔) การสงเสริมการลงทุนและการสงออก ตั้งแตป ๒๕๒๖ ไดมีการสงเสริมการลงทุนอยางสูงทําการผลิตเพ่ือ
การสงออก และกระจายการลงทุนไปยังตางจังหวัดแทนที่จะกระจุกตัวในกรุงเทพ มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การตั้งเขต
อุตสาหกรรมในบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก และในปจจุบันมีแนวคิดสรางเขตเศรษฐกิจใหมท่ัวประเทศ 

๕) กระแสโลกาภิวัฒนและเสรีนิยมใหม ในชวง ๑๐ กวาปมานี้ ทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 
กระแสบริโภคนิยมโดยผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะโทรทัศน และกองทัพนักขาย ทําใหวัฒนธรรมผูบริโภคและการกระจาย
สินคาลงสูชุมชนชนบทไดกวางขวางรวดเร็วอยางไมเคยปรากฏมากอน 

เหตุการณทั้ง ๕ ขางตนมีสวนทําใหการเกิดเมืองใหญนอย ดูดซับผูคนจากชนบท ทําใหชุมชนผูกพันกับเมือง 
เปลี่ยนทัศนะกระทั่งวิถีดําเนินชีวิตใหเปนแบบเมืองในอีกดานหนึ่งมีการเคลื่อนไหวที่ชวยเสริมพลังใหแกชุมชนบท ไดแก 

๑) การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) และขบวนการ ๑๔ ตุลาคม พคท. ได
ดําเนินนโยบายสงครามประชาชน ปลุกระดมและจัดตั้งมวลชนอยางกวางขวาง ใชชนบทลอมเมือง และยึดเมืองในที่สุด 
ปฏิบัติการของ พคท. ไดจัดตั้งชาวนาจํานวนหนึ่งใหลุกข้ึนตอสูดวยอาวุธในขอบเขตทั่วประเทศในเขตภูดอย โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต และอีกจํานวนหนึ่งทางภาคตะวันตก ขบวนการ ๑๔ ตุลาคม ที่ตอสูเพ่ือ



๓๘๗ 

 

ประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคม ไดกระตุนใหมีการรวมตัวของคนงานกรรมกร ตอสูเพื่อสิทธิผลประโยชน และ
ที่สําคัญ ไดแก ชาวนาชาวไรที่ไดรวมตัวกันตั้งเปนสหพันธในระดับประเทศเปนครั้งแรก 

๒) กิจกรรมอาสาสมัครหรือกลุมเอ็นจีโอ ที่ไดจัดตั้งขึ้นมาในระยะใกลกับขบวนการ ๑๔ ตุลาคม การ
เคลื่อนไหวของขบวนการ ๑๔ ตุลาคม และกลุมเอ็นจีโอนี้ ภายหลังไดรวมกันเปนเครือขายเอ็นจีโอ มีอาจารยและ
นักวิชาการที่โดดเดนหลายคนอยูในเครือขายนี้ เครือขายดังกลาว ยั งไดประสานงานกับกลุมเอ็นจีโอสากลและองคกร
มูลนิธิระหวางประเทศ มีองคการสหประชาชาติ เปนตน มีบทบาทสําคัญในการชวยเสริมพลังแกชุมชน 

๓) ความตื่นตัวของเกษตรกรไทยเองในทุกภาคของประเทศ ไดเกิดผูนําหรือปราชญชาวบานขึ้นจํานวนหนึ่ง 
เสนอการเกษตรและวิถีดําเนินชีวิตทางเลือกใหมที่ไมตองพึงตลาดหรือทุนการเงินมากเกินไป การตื่นตัวนี้เกิดจาก
ขอเท็จจริงที่ระบบตลาดไมสามารถดูดซับเศรษฐกิจแบบชาวนําเขาไปไวไดทั้งหมด ทิ้งใหเกษตรกรจํานวนมากตองยากจน 
ขาดการศึกษา และเจ็บปวย 

๔) การยอมรับของภาครัฐบาลเอง ที่เห็นวาเกษตรทางเลือกและความเขมแข็งชุมชน นาจะเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวมมากกวา โดยเฉพาะในนโยบายทวิวิถี ที่ใหความสําคัญแกตลาดภายในมากขึ้น มีการจัดตั้งสภาผูนํา
ชุมชนขึ้น 

จากเหตุการณทั้ง ๔ ทําใหชุมชนชนบทไทยมีความโดดเดนพอสมควร และอาจเปนแบบอยางหนึ่งของการ
พัฒนาสําหรับประเทศในโลกที่สามได การเสริมพลังแกชุมชนนั้นผูนําชุมชนเห็นพองกันวาที่สําคัญที่สุด ไดแก การศึกษา 
หรือการมีองคความรูใหมที่ไมถูกครอบงําโดยตลาดและเงินมากเกินไป และใชการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันเปนทุนแทน
เงิน 

ในสถานการณที่ระบบทุนโลกเขาสูวิกฤตทั้งดานการผลิต การเงิน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนดานอุดมการณ 
ทําใหเกิดความไมแนนอนสูงมาก การสรางความเขมแข็งของครัวเรือน และชุมชนนาจะเปนคําตอบสําคัญในการสราง
ความมั่นคงของชาติ๘ 
 

โดยสรุปสถานการณปญหาความมั่นคงของมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ อาทิเชน สถานการณความมั่นคงของมนุษยทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาหารและสุขภาพสุขภาพอนามัย สภาพบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่งจะเปนสวน
สําคัญในการกําหนดถึงแนวทางในแกไขปญหาและการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยใหสามารถแกไข
ปญหาไดจริง และสอดคลองกับความเปนจริง รวมไปถึงการปองกันปญหาความไมม่ันคงในอนาคตอีกดวย 
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บทคัดยอ 
บานเมืองไทยเกิดความขัดแยงมากมายภายในสังคม เนื่องจากปจจัยหลายดานที่สงผลกระทบใหความ

ขัดแยงนั้น เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงที่สรางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อยางไมจบสิ้นนั้นมาจากมนุษย มนุษยซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการทําใหเกิดความขัดแยงภายในสังคมหลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแยงและสรางความสามัคคี
ของคนในสังคม คือ หลักสาราณียธรรม ควรนํามาเปนแนวทางในการแกไขความขัดแยง เพราะหลักสาราณียธรรมคือ 
ธรรมที่ทําใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน และเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
คําสําคัญ : พุทธธรรม, การจัดการความขัดแยง, 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 
บทนํา 

ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยูในระบบสังคม ปญหาความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมมนุษยทั่วไปที่มีความสัมพันธตอกัน นับตั้งแตมีการบันทึกประวัติศาสตรของมนุษยชาติเปนตนมา ไดมีหลักฐาน
อางอิงเกี่ยวกับขอพิพาทระหวางสามี ภรรยา  ระหวางคนในครอบครัวเดียวกัน ระหวาง เพ่ือนบาน ระหวางชนเผา
ตางชาติพันธุ ระหวางผูรวมงาน  ระหวางองคกร ระหวางชุมชน ระหวางประชาชนกับรัฐบาล และระดับระหวางประเทศ 
มนุษยทุกยุคทุกสมัย พยายามแสวงหาวิธีการแกไขปญหาความแตกตางดานความคิดและผลประโยชนตางๆ เพ่ือลดปญหา
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะความขัดแยงอาจเกิดจากปญหาเล็กๆ ถาไมไดรับการปฏิบัติแกไขที่ดี ก็จะแผขยายเปนวง
กวาง และกอใหเกิดความสูญเสีย ทั้งทางรางกายและทรัพยากร ในการแสวงหาวิธีการจัดการแกไขปญหาเหลานี้ ไดมี
ความพยายามที่จะพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบความพึงพอใจ ในทุกฝาย ลดสภาวะความขัดแยง
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยไมจําเปน 

เมื่อความขัดแยงเปนปรากฏการณปกติของสังคม การทําความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความขัดแยง ยอมเปนพ้ืนฐานสําคัญกวาการมุงแสวงหา วิธีการแกไขแตเพียงอยางเดียว สถานการณความขัดแยงที่เปน
ปญหาและสมควรไดรับการวิเคราะหก็คือ สภาพที่ความขัดแยงเปนทั้งเหตุและผลในตัวเอง ทั้งนี้เพราะความ ขัดแยงหนึ่ง
อาจนําไปสูความขัดแยงอีกเรื่องหนึ่งไดเสมอ ถาหากการแกไขปญหาไมไดคํานึงถึงธรรมชาติของความขัดแยงที่เปนอยู 
และขาดการคาดการณถึงผลลัพธอันเกิดจากการเลือกใชวิธีการแกไขที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงสรางอํานาจ
นิยมในสังคมไทยยังมีรากฐานทางความเชื่อทัศนคติและพฤติกรรมที่ยังตองใชเวลาอีก ยาวนานกวาที่จะมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น และโครงสรางอํานาจนิยมก็เปนเสมือนเงื่อนไขความขัดแยงที่มีอยูในสังคมไทยอยูแลว การปรับใช
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วิธีการแกไขปญหาบางวิธีจึงอาจไรผล ซึ่งอุปสรรคเหลานี้เปนประเด็นที่ตองศึกษาเพ่ือนํามาเปนเครื่องมือในการแกไข
ปญหาความขัดแยงในสังคมไทยตอไป 

บทความนี้เขียนขึ้นเพ่ือตองการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแยงในสังคมไทยโดยอาศัย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักสาราณียธรรม มาใชในการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดความ
สามัคคีในสังคมตอไป 

 

ความขัดแยงในสังคมไทย 

ปญหาความขัดแยงมีมานานแลวตั้งแตกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนระบอบประชาธิปไตย ยอนหลังไปยังอดีตจะพบวามี การแยงชิงอํานาจในระหวางกลุมตางๆ โดยเฉพาะชนชั้นปกครอง
เพ่ือเขาสูอํานาจรัฐ จนมาถึงชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังคงเกิดความขัดแยงขึ้นอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ ประชาชนชาว
ไทยก็สามารถผานชวงเวลาตางๆ มาไดดวยวิธีการตางๆ ที่อาจเรียกได วาเปนวิถีไทย อยางไรก็ดี ความขัดแยงที่ปรากฏ
เดนชัดและคงดํารงอยูจนเปนประเด็นของความกังวลของประชาชนทุกหมูเหลา คือ เหตุการณความขัดแยงทางการเมืองที่
ปรากฏขึ้นอยางเดนชัดมาตั้งแตชวง พ.ศ. ๒๕๔๙เปนตนมา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ กระบวนการประชาธิปไตยของไทย
หยุดชะงักดวยการทํารัฐประหารของกลุมนายทหาร ที่เรียกตนเองวาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) ในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ยึดอํานาจรัฐในยุคสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และจากนั้นมาความ
ขัดแยงก็ปรากฏชัดในสังคมไทย โดยในบทความนี้จะนําเสนอใหเห็น ความขัดแยงที่เกิดขึ้นตั้งแตชวง พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตน
มา ซึ่งสถาบันพระปกเกลาไดวิเคราะหขอมูลถึงสาเหตุของความขัดแยง๙ ประกอบดวย 

๑. ความขัดแยงจากการใชอํานาจ 

๑.๑ การใชอํานาจปกครองประเทศ ผูปกครองกําหนดนโยบายของตนเอง และดําเนินนโยบายให
เปนจริงโดยใชกลไกของการเปนรัฐบาลเสียงขางมากทวมทน โดยอาจไมสอดคลองกับนโยบายที่วางกันไวของชาติ 
นอกจากนี้ มีการกระจุกตัวของอํานาจ มีการไมยอมรับการกระจายอํานาจ และยังคงยึดโยงกับอํานาจเดิม ตลอดจนมีการ
ขยายเครือขายออกไปอยางกวางขวาง รวมทั้ง การพยายามรักษาอํานาจใหคงอยูตอไปเนื่องจากไมมีใครตองการเสีย
อํานาจนั้น ทําใหผูเสียอํานาจที่มองวาควรเปนอํานาจของตนเกิดความไมพอใจ 

๑.๒ การจัดสรรอํานาจ การแยงชิงอํานาจ แยงชิงประเทศ การผูกขาดอํานาจรัฐ เพ่ือผลประโยชน
ในทางเศรษฐกิจและยึดประโยชนสวนตัวมายาวนาน ทั้งนี้อํานาจเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนของฝายตางๆ ใน
สังคม ทําใหเกิดความ เหลื่อมล้ําทางอํานาจที่นําไปสูความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และมีการเอาเปรียบกันในสังคมจนอีก
ฝายรูสึกวาไมเปนธรรม ตลอดจนการแยงอํานาจจากกลุมผลประโยชนโดย กลุมทหารที่ทําการปฏิวัติรัฐประหาร 

๑.๓ การยึดตัวบุคคลเปนหลักในการคงไวซึ่งอํานาจ ในที่นี้รวมถึงกลุมที่มี ความศรัทธา นับถือ 
ชอบพอ และรักในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อวามีการดําเนินการสูอํานาจถูกตองตามวิถี
ประชาธิปไตยแลว แตกลับถูกทําลาย ไปโดยคนกลุมหนึ่ง กับอีกกลุมที่มองตางดวยประเด็นของกระบวนการการทํางาน
ของผู อยูในอํานาจที่ถูกมองวาผิดหลักธรรมภิบาล 

๒. ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ความคิดเห็นที่แตกตาง  
วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานอาจสวนทางกับประชาธิปไตยและฝงรากลึกในสังคมและมีวัฒนธรรมการเมืองที่

ปลอยใหเกิดการแทรกแซงทางการเมืองไดโดยงาย ประกอบกับความคิดทางการเมืองที่ตางกันระหวางฝายที่ตองการ
เปลี่ยนโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศกับอีกกลุมที่ไมตองการ 

                                         

๙สถาบันพระปกเกลา, การสรางความปรองดองแหงชาติ (รายงานผลการวิจัย) , สืบคน ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙, จาก 

http://library๒.parliament.go.th/ giventake/content_hr/hr๒๔/d๐๔๐๔๕๕-๐๑-๒.pdf. 
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สาเหตุความขัดแยงอาจเกิดมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองไทยซึ่งมีมานาน ความคิดเห็นทางการเมืองที่
แตกตางกัน แบงฝายทางการเมือง และอุดมการณทาง การเมือง ของแตละฝายที่แตกตางกัน อีกทั้งมีการยอมรับการ
กระทําที่ไมชอบ ขณะที่อีกฝายไมเห็นดวย นอกจากนี้วัฒนธรรมของไทยที่มีเรื่องของระบบอุปถัมภที่ยังฝงราก ลึกในทุก
สังคมและมีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและการใชอํานาจใชดุลพินิจในการ
ดําเนินการทางปกครองตางๆ ซึ่งทําใหบางสวนไมพอใจ 

๓. ความขัดแยงจากการพัฒนาที่ไมเปนธรรม 

จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ไมเทาเทียม ที่ทําใหผลประโยชนไมกระจายอยาง เปน
ธรรมในความรูสึกของคนบางกลุม พรอมทั้งเขาถึงทรัพยากรไมเทาเทียมกันและเกิดการทับซอนของผลประโยชนและทุน 
ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของผลประโยชน และกลับมีบางกลุมใชประโยชนจากประชาชนที่รูสึกวา ไมไดรับความเปนธรรม
เปนเครื่องมือสูอํานาจ 

อีกประการหนึ่งคือ ความขัดแยงในเรื่องของความคิดคานิยมของกลุมคนที่ ตางกัน ขณะที่กลุมหนึ่งตองการ
กาวไปพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน ทั้งดานทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ขณะที่อีกฝายยังเห็นตรงขามและยังคง
วัฒนธรรมการเมือง คานิยมแบบที่เคยมีมาในเรื่องการเมืองการปกครอง การคงไวซึ่งอํานาจ โดยการมีเครือขายอํานาจที่
เขมแข็ง รวมทั้งเปนความคิดทางการเมืองที่ตางกันระหวางฝายที่ตองการเปลี่ยนโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศกับอีกกลุมท่ีไมตองการ 

นอกจากนี้ ยังเปนเรื่องการยึดหลักประชาธิปไตยในมุมมองของกลุมที่ลวนอาง“ประชาธิปไตย” แตมี
ความหมายที่อาจแตกตางกัน เชน ประชาธิปไตยเปนเรื่อง ของการยอมรับผลทางการเลือกตั้งที่ประชาชนเปนผูตัดสินผูที่
จะมาทําหนาที่ในการบริหารประเทศรวมทั้งการเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนกติกาของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย 
ขณะที่บางคนบางกลุมยังมองในเรื่องที่มาไปถึงคุณภาพของประชาธิปไตยที่ รวมหลักคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส สํานึก
รับผิดชอบ นิติธรรม นิติรัฐ ตลอดจนการมี สวนรวมของประชาชน 

๔. ปญหาเชิงโครงสรางหรือปญหาพื้นฐาน 

ความขัดแยงเปนปญหาเชิงโครงสรางและเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานจนยากจะแกไขและเกี่ยวเนื่อ งจาก
ปญหาความขัดแยงในประเด็นตางๆ ที่กลาวมา อาทิ 

๔.๑การจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรมเพราะจํากัดอยูกับบางกลุม ซึ่งไม สอดคลองกับหลักการ
ของประชาธิปไตย 

๔.๒ระบบปกครองที่เรียกวาเปนประชาธิปไตย แตมิไดเปนประชาธิปไตย อยางแทจริง บางกลุม
มองวาเปนเพียงประชาธิปไตยที่มีเพียงการเลือกตั้ง แตมิไดมีแกนแทสําคัญที่ใหประชาธิปไตยอยูไดยั่งยืนคือ เรื่องของการ
มีธรรมภิบาลในการปกครอง 

๔.๓การเคลื่อนตัวทางประชาธิปไตยของเรา อาจจะมีปญหามาตั้งแตตน ความไมมีหลักมีเกณฑทํา
ใหเกิดปญหาความขัดแยง 

๕. การไมเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

๕.๑การไมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกมองวามีปญหาและเห็นวาระบบกฎหมายไมเปนไป
ตามกติกา ตรวจสอบไดยากและตัวกฎหมายเองกลายเปน สิ่งที่หลายกลุมไมยอมรับวาใหความเปนธรรมกับสังคมและพวก
เขา 

๕.๒การขาดกติกาสังคมที่จะดําเนินการกับผูกระทําผิด หรือชวยกันตอตาน ลงโทษ ทําใหผูกระทํา
การไมเหมาะสมหรือไมชอบกลับมีการกระทําไปเรื่อยๆ โดยไมรูสึกวาเปนสิ่งไมควร 

๕.๓สังคมเองไมยึดหลักกฎหมาย ทําใหเกิดการลวงล้ําสิทธิของผูอื่น 

๖. ความสัมพันธ 



๓๙๒ 

 

ความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ที่เปนไปในทางลบ ทั้งนี้ “มีความขัดแยงในเชิงกลุมบุคคลที่สังกัดโครงสราง
ชั้นบนที่แตกตางกัน” ความไมไววางใจกัน นําไปสูการไมยอมรับการกระทําของอีกฝาย การที่ประชาชนในชาติมีการแบง
ฝายและมีแนวคิดที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลุมของตน มีการสรางความเกลียดชังกลุมอ่ืน ลวนเปนการทําลาย
ความสัมพันธที่ดีที่เคยมีมา 

๗. การดําเนินงานของรัฐบาลที่กอใหเกิดความขัดแยงเสียเอง 
การที่รัฐบาลมีนโยบายประชานิยมและบางกลุมยังเห็นวามีบางนโยบายเปนเรื่องทับซอนผลประโยชน โดย

นโยบายเหลานี้เกิดผลในทางบวกกับรัฐบาล เพ่ือสรางคะแนนนิยม และเกิดการสนับสนุนจากประชาชนสวนมาก เพราะ
เปนนโยบายที่นํามาสูการปฏิบัติที่เปนผลทําใหประชาชนเปลี่ยนแนวคิดและหันมาสนับสนุนนโยบาย ทําใหเกิดการตอตาน
จากฝายที่ไมเห็นดวยหรือไมไดรับประโยชนจากนโยบายนี้ ประกอบกับความเชื่อวามีการทุจริตในการดําเนินงานของ
รัฐบาล ซึ่งกอใหเกิดความไมพอใจกับหลายฝายโดยเฉพาะผูที่มีขอมูล นําไปสูการเกิดรัฐประหารเพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
โดยเชื่อวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่งายและรวดเร็ว โดยไมรอกระบวนการประชาธิปไตย 

๘. การที่นักการเมืองซึ่งเปนผูมีอํานาจทําตัวมีปญหาเสียเอง 
การปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองในฐานะผูแทนของประชาชน หรือแมแตเปนผูปกครองประเทศแตกลับทํา

หนาที่โดยไมยึดหลักธรรมาภิบาลบาล สรางระบบการบริหารปกครองที่บางฝายยอมรับไมได เพราะเชื่อวาเปนการควบคุม
อํานาจทุกอยาง จนเรียกวาสามารถแทรกแซงกลุมผูใชอํานาจทุกประการได (ตุลาการ นิติบัญญัติ บริหาร รวมถึงองคกร
อิสระ) และมีคนเรียกระบบนี้วา “ระบบทักษิณ” ขณะที่กลุมที่มีอํานาจทั้งหลายหรือเคยมีอํานาจ หรืออยากมีอํานาจ
พยายามทําการเมืองนอกรัฐสภา แทนการใชรัฐสภาเปนสถานที่แกปญหาหรือพูดคุยหาทางออกใหกับประเทศไทย ทําให
เปนการดึงประชาชนภายนอกกลุมตางๆ รวมถึงกลุม สื่อ นักวิชาการ องคกรอิสระ เปนตน เขามาอยูในวงจรแหงความ
ขัดแยงอีกดวย รวมถึงใชเปนเครื่องมือใหนักการเมือง ทั้งนี้ ความรูสึกสูญเสียอํานาจของนักการเมืองบางกลุมบางคน จึงใช
กลวิธี เพ่ือปลุกปนสังคมใหหันมารวมไดอยางเปนผลและขยายวงกวาง ดวยการมีสื่อสารมวลชนมากขึ้ น เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการตรวจสอบ รัฐบาลและพยายามจะแกไขปญหาดวยพลังของประชาชน ประกอบกับมองวากลไกของรัฐเองถูก
ใชเปนเครื่องมือในการทําการเมืองเสียเอง เขามารวมขับเคลื่อนสังคมแหงความขัดแยงอีกดวย นํามาสูการทวีความไม
ไววางใจกัน 

๙. ประชาชนที่มีการปรับตัวกับระบบสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งไดและไมได 
ประชาชนจํานวนมากมีแนวคิดที่เริ่มเขาสูกระแสของประชาธิปไตยมากขึ้น ตองการเขามามีบทบาททาง

การเมือง และมีการขับเคลื่อนกระแสสังคม โดยเฉพาะชนชั้นลางที่มีการเรียนรูทางการเมืองมากข้ึนเกิดมีผูนําในระดับราก
หญา ซึ่งประชาชนกลุมนี้จะหันเหจากการเคยนับถือนายทุนอุปถัมภหรือขาราชการนักการเมืองบางกลุมมาใหความสําคัญ
กับผูนําของกลุมตน และรวมตัวเปนประชาสังคมและขยายเครือขายออกไปมากขึ้น ขณะที่ชนชั้นกลางบางกลุมยังปรับตัว
ไมไดและพยายามดึงคนกลุมตางๆ เขามาเกี่ยวของ เพ่ือตอสูกับกระแสสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑๐. ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยที่ไมเนนหลักการประชาธิปไตย 

การเรียนรูและกลอมเกลาทางสังคมมิไดเนนในการใหความรูในหลักการ โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยที่
แทจริงที่มีมากกวาการเลือกตั้ง อาทิ เรื่องธรรมาภิบาล การสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวน และไมอาจ
คิดวิเคราะหถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนได เมื่อเปนเชนนี้ เมื่อมีประเด็นตางๆ เขามาทําให อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงไดงายเพราะเชื่อไปแลวในสิ่งที่รับรูมา 

๑๑. สื่อมวลชนเปนสิ่งที่เรงกระบวนการขัดแยงใหทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ที่ผานมาสื่อมวลชนจัดวามีบทบาทสูงมาก ผูใหสัมภาษณสวนใหญยอมรับวา สื่อเปนผูขยายวงความขัดแยง
ออกไปและไมใหความรูแกสังคมแตกลับใหขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน ทําใหประชาชนเกิดความเขาใจในทางที่
ตางกัน ประกอบกับบางสื่อไมเปนกลางทําใหขอมูลที่ใหสังคมกลับเปนตัวเรงกระบวนการที่นําไปสูความเขาใจผิด ไม
ไววางใจ เกลียดชังมากขึ้นแทนการเสริมสราง ความปรองดองหรือสื่อสารในทางท่ีถูกตอง 



๓๙๓ 

 

ความขัดแยงในสังคมไทย จึงมีปมความขัดแยงมาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการใชอํานาจของรัฐเอง  การ
แสดงบทบาทของนักการเมืองที่ไมยึดหลักธรรมาภิบาล กระบวนการพัฒนาที่ไมเปนธรรม การดําเนินนโยบายประชานิยม
ที่มีการทับซอนผลประโยชน รวมทั้งวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่มีการแบงฝายทางการเมือง และอุดมการณทาง
การเมืองของแตละฝายที่แตกตางกัน รวมถึงระบบอุปถัมภ และการสรางกระบวนการใหเกิดความขัดแยงผานสื่อซึ่งทําให
มีการระดมพลหรือสรางแนวรวม อุดมการณทางการเมืองไดอยางรวดเร็วในสังคมท่ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําให
พัฒนาไปสูความขัดแยงที่กวางขวางและลึกมากข้ึน 

 
วิธีการจัดการความขัดแยง 

ปญหาของความขัดแยงที่เกิดขึ้นมิใชการขจัดความขัดแยงใหหมดสิ้นไป เพราะเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ แต
เปนเรื่องของวิธีการที่จะเราจะตองจัดการ หรือหาทางออก ใหกับปญหาความขัดแยง วิธีการในการจัดการความขัดแยง 
อาจแบงออกเปน ระบบใหญ ๆ กลาวคือ วิธีที่ไมใชทางกฎหมาย และวิธีทางกฎหมาย 

๑. วิธีที่ไมใชทางกฎหมาย 
สามารถจําแนกออกไดเปนได   ๖ วิธี กลาวคือ การเจรจา การเจรจาไกลเกลี่ย สุนทรียสนทนา การ

ประนีประนอม การมีสวนรวม และการใหอภัย 
๑.๑การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออก ซึ่งขอเสนอที่

ตองการใหไดรับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันในเรื่องที่มีการขัดแยง ทางผลประโยชน เปนตน ๑๐  ซึ่ง
โดยทั่วไป การเจรจาเปนการสรางความสัมพันธของการตอรอง ระหวางกลุมที่รูสึกวาจะเกิดความขัดแยง หรือเกิดความ
ขัดแยงแลว แตละกลุมจึงพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล๑๑ และปรึกษาหารือกันกันระหวางรัฐ หรือบุคคลที่เปนคูพิพาท 
เพ่ือแสดงออกใน ขอเสนอที่ตองการใหไดรับการตกลงบนพ้ืนฐานรวมกัน๑๒ อันเปนการแสดงถึงความตั้งใจและความ 
พยายามในการเจรจาที่มุงหมายใหมีการตกลงระหวางกัน จึงจําเปนตองดําเนินการตอรอง เพ่ือใหได บรรลุผลเปนการตก
ลงที่จะถือปฏิบัติตอกันในอนาคต 

๑.๒ การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หมายถึง กระบวนการที่
คูกรณีซึ่งอาจจะเปนรัฐ บุคคล หรือกลุมบุคคลใชในการแกไขปญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกตางกันใน
เรื่องตาง ๆ และเนื่องจากเปนความสมัครใจที่คูเจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเปนการรวมกันหาทางออกตาง ๆ แลวจึงรวมกัน
ตัดสินใจนําไปสูผลที่คูเจรจาพึงพอใจ ถาคูเจรจาเขาใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันไดอยางดี ไมตองมีคนกลางมา
เปนผูกํากับกระบวนการ แตโดยสวนใหญกวาที่จะตัดสินใจมารวมเจรจา ความขัดแยงก็กลายไปเปนขอพิพาทอยางรุนแรง 
จําเปนตองมีคนกลางมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยที่เรียกวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง๑๓ 

๑.๓ สุนทรียสนทนา (Dialouge) หมายถึง “กระบวนการที่ดา เนินไปโดยใชกระบวนการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เพ่ือใหเกิดการคิดรวมกันไดในระหวางบุคคลในกลุม เปนการสรางสรรคความคิดรวมที่ไปไกลกวาการระดม
ความคิด (Brianstroming) กลาวคือ เปนการขยายขอบเขตไปสูสิ่งที่ลุมลึกภายในตน เปนการแลกเปลี่ยนการรับรูที่เปน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน และองคความรูภายในบุคคล และเปนกระบวนการที่นําความรูที่อยูในตัวคนออกมาปรากฏใหเปนที่ชัด

                                         

๑๐Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York: Harper&Row, ๑๙๖๔), pp. ๓-๔. 
๑๑Chirstopher W. Moor, (เขียน), วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, (ขอนแกน: สถาบันสันติ

ศึกษา, ๒๕๔๒), หนา ๗. 
๑๒พ.ต.ชวัติ สุทธิพันธุ, “วิธีระงับขอพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ”, วิทยานิพนธปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป., หนา๖. 
๑๓วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๕๘. 



๓๙๔ 

 

แจง๑๔ สิ่งที่เดนชัด ในบรรยากาศของกระบวนการนี้ คือ การเปดใจสนทนากัน ดวยการสรางใหเกิดบรรยากาศแหง 
“อิสระ” ใหมากที่สุด ภาวะอิสระนี้เองที่ทําใหหลายสิ่งเปดออกมา ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปนความคิดรวมที่มีพลัง
ความรูสึก ความเขาใจในกลุมอยางแทจริง ซึ่งผลลัพธที่ไดดังกลาวนี้เอง อาจจะสงผลใหเกิดแนวทาง หรือทางออกในการ
จัดการปญหาความขัดแยงไดในที่สุด   

๑.๔ การประนีประนอม (Compromising) เมื่อกลาวถึงการประนีประนอม (Compromising) ใน
ความหมายทั่วไปนั้น๑๕จัดไดวาเปนหลักการในทางรัฐศาสตรที่นํามาประยุกตใชเมื่อเกิดการตึงตัวในสถานการณที่ตอง
เผชิญหนากัน ทามกลางการเผชิญหนาเพ่ือเจรจาตอรองในสิ่งที่แตละฝายตองการนั้น บรรยากาศตองเต็มไปดวยหลัก
แนวคิดและทฤษฎีที่วา “แสวงจุดรวมและสงวนจุดตาง” ประเด็นใดที่สามารถหาทางออกรวมกันไดโดยการเจรจาและหา
ขอยุติ ตองรีบนํามาใชในทันที แตประเด็นใดก็ตามซึ่งเปนขอแตกตางของแตละฝายและนํามาซึ่งความแตกแยกก็ควรเก็บ
เรื่องราวเหลานั้นเอาไวกอน 

๑.๕ การมีสวนรวม (Participation) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนการสรางเวที และ
เปดเวทีใหแกประชาชน (Public) หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่ไดรับผลกระทบโดยตรง (Direct)  หรือโดยอ
อม (Indirect)เขามามีสวนรวมในมิติตาง ๆ ไมวาจะเปนการรวมคิด รวมวางแผน รวมสังเกตการณ รวมรับผิดชอบ และ
รวมรับผลประโยชน เปนตน การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาส
แสดงทัศนะ และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไป 
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปน กระบวนการสื่อสารใน
ระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรร
ขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมความสามัคคีในสังคม ๑๖นอกจากนี้ การมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนการเพ่ิมคุณภาพของตัดสินใจ การลดคาใชจาย และการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ  ทําใหงายตอ
การนําไปปฏิบัติ อีกท้ังชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาในกรณีที่รายแรงที่สุด ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ ความชอบธรรม และ
ชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความ เชี่ยวชาญและ
ความคิดสรางสรรคของสาธารณชน 

๑ .๖ การใหอภัย (Forgiveness)  สําหรับการศึกษาเรื่องการใหอภัย(Forgiveness) จะเปน
การศึกษาที่เนนทางดานจิตวิทยาสังคม(Social Psychology) โดยการใหอภัยจะมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ที่วาดวยการ
ตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลที่ทําใหเจ็บปวด  โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึกการคิดและพฤติกรรมทางที่ไมดี
ตอบุคคลนั้นๆ และแทนที่ดวยการมีความรูสึกการคิดและพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูใหอภัย 
กลาวคือ เปนการปลดปลอยความรูสึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจที่จะแกแคน เปนกระบวนการทางจิตที่จะ เกิดขึ้น
ตามมาภายหลังที่ไดรับบาดเจ็บจากความขัดแยงอยางไรก็ตาม จากการศึกษาการใหอภัยของนักวิชาการทางตะวันตก
พบวา บทบาทการ ใหอภัยในการแกไขความขัดแยงโดยตรงนั้น โดยหลักการจะมุงไปที่การฟนฟูความสัมพันธ หรือ การ
หวนกลับมาคืนดีกัน(Reconciliation) ของคูกรณี ภายหลังที่เกิดความขัดแยงขึ้นแลว๑๗ และการใหคุณคาของการใหอภัย
จะเปนไปในเชิงจิตวิทยาสังคม โดยใหความสําคัญของการใหอภัยวาเปนวิธีการหนึ่งในการบําบัดทางจิต เปนการ
ปลดปลอยความรูสึกโกรธเคียดแคน ที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพจิตและกายของมนุษย การใหอภัยจึงเปนเสมือน

                                         

๑๔มนตชัย พินิจจิตรสมุทร ,Dialouge สุนทรียสนทนา ศาสตรแหงการสรางสรรคสติปญญารวมกันของมนุษย , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท จงเจริญเทพารักษการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๘. 

๑๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห กรณีลุมแมตาชาง จ.
เชียงใหม”, หนา ๑๐๑-๑๐๒. 

๑๖เจมส แอล เครตัน, วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล),การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, หนา ๒๕-๒๘. 
๑๗Dudley D. Cahn , Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, third edition , (New 

York: Pearson, ๒๐๐๗), p. ๒๓๒. 



๓๙๕ 

 

ยารักษาโรคทั้งทางรางกายและจิตใจเชน การลดลงของอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจ การลดลงของความ
วิตกกังวล และความซึมเศรา ความรูสึกเปนปฏิปกษและความโกรธ และการพัฒนาความเคารพในตนเอง  

๒. วิธีทางกฎหมาย 

การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมายนั้น สามารถแบงออกได ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ 
(Arbitration) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) 

๒.๑ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)หมายถึง กระบวนการที่ทั้งคูสมัครใจขอให “บุคคลที่สามที่
เปนกลาง” ไมมีสวนไดเสียเปนผูชวยตัดสินใจในปญหาความขัดแยง ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการระงับขอพิพาทซึ่งมีมานานนับ
พันปแลว ทั้งในสมัยกรีก และโรมันก็ไดนําวิธีการนี้มาใชเมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบวา 
อนุญาโตตุลาการถูกนํามาใชเพ่ือระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ ขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน และขอพิพาท
ระหวางรัฐกับเอกชน ทั้งนี้  ก็ดวยเหตุวาขอพิพาทระหวางรัฐนั้นอาจนํามาซึ่งการใชกําลังอาวุธเขาตอสูกัน ๑๘

อนุญาโตตุลาการนั้นเปนวิธีระงับขอพิพาทที่มีบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันมากกวาการไปสูศาล ซึ่งขอพิพาทที่เกิดขึ้ นก็
ไดรับการชําระความโดยบุคคลที่คูกรณีเชื่อถือและไววางใจ” จะเห็นวา อนุญาโตตุลาการนั้นเปนเรื่องที่คูกรณีจะตกลงกัน
เลือกบุคคลและกลไกในการระงับขอ พิพาทของตนเปนเรื่อง ๆ ไป อีกทั้งกําหนดรูปแบบของอนุญาโตตุลาการ แตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงตองคํานึงถึงผล หรือขอผูกมัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการดวยอยางไรก็ตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการที่คูกรณีไดตั้งขึ้นเพ่ีอพิจารณาตัดสินขอพิพาท
ระหวางคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม แตไมจําเปนตองถึงที่สุด เพราะคูกรณีอาจจะมีการดําเนินกระบวนการทางคดีเพ่ือขอใหมี
การตีความทบทวน แกไข อุทธรณ หรือเพ่ือใหคําชี้ขาดนั้นใชบังคับไมได 

๒.๒ กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การที่สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระบบที่
สังคมยอมรับเขามาชวยจัดการแกไขขอพิพาท ซึ่งวิธีการนี้เปนการเปลี่ยนจากการแกปญหาระหวางกันเองไปสู
กระบวนการของรัฐ โดยคูกรณีดําเนินการจาง “ทนายความ” ใหทําหนาที่เปนตัวแทนในการสูคดี ซึ่งมีการนําสืบตอหนา
บุคคลที่สามที่เปนกลางคือ “ผูพิพากษา” หรือ “คณะลูกขุน” แลวแตระบบผูที่ทําหนาที่พิพากษาเหลานี้ นอกจากการ
พิจารณาถึงขอขัดแยงความหวงกังวล และผลประโยชนของคูกรณีแลว ยังตองมองไกลออกไปถึงคานิยม และมาตรฐาน
ของสังคม ผูพิพากษาและคณะลูกขุนตองตัดสินบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และตองเปนไปตามตัวบทกฎหมาย  คูกรณีไมมี
อํานาจในการตัดสินใจ แตก็จะไดรับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอยางหนักแนน และจากการตัดสินที่สะทอนถึง
ลักษณะความเปนไปของสังคม๑๙ 

๒.๓กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดไดวาเปน
การแกปญหาความขัดแยง หรือขอพิพาทไดอีกประการหนึ่งเชนเดียวกัน วิธีการนี้ดําเนินการ โดยภาครัฐโดยอาศัย
กระบวนการทางกฎหมาย ในรูปแบบของพระราชกําหนด หรือพระบัญญัติ นิรโทษกรรม (Amnesty Act)  ซึ่งประเด็นนี้
อาจจะเปนความขัดแยงในประเด็นใหญ ๆ และมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ซึ่งหากนําผูกระทําผิด
มาลงโทษอาจจะกอใหเกิด ความโกลาหลได กรณีเชนนี้เห็นไดจากการที่รัฐออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมเรื่องปนและ
นิรโทษกรรมเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหาร เปนตน ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไมครอบคลุมถึงความผิด
เกี่ยวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง๒๐ 

 

สาราณียธรรม : หลักธรรมในการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย 

                                         

๑๘อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๓๘), 
หนา ๑-๒๗. 

๑๙Chirstopher W. Moor, วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล),กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, หนา ๑๐. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐. 



๓๙๖ 

 

สาราณียธรรม คือ ธรรมที่ทําใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห
กัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ประการ ไดแก 

๑. เมตตากายกรรม หมายถึง การตั้งกายกรรมประกออบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย (ภิกษุสามเณร) ทั้ง
ตอหนาและลับหลัง หมายถึง ความรูสึกในจิตใจที่มีแตความคิดดี ๆ การมองกันในเรื่องดี มีความหวังดี ปรารถนาดี รักและ
เมตตาตอกัน คิดในสิ่งที่สรางสรรค มองดานบวกตอกัน ไมมีความอิจฉาริษยาไมคิดอคติลําเอียง กอความพยาบาท สราง
ความโกรธแคนเคืองกัน ใหโอกาสและใหอภัยตอกันทุกเรื่องไมวาจะหนักเบาแคไหน ความคิดปรารถนาใหผูอื่นเปนสุขและ
เขาใจผูอ่ืน ไมเอาความรูสึกนึกคิดของตนเปนใหญ มีน้ําใจตอบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมถึงความอดทนอดกลั้นตอ
ความอาฆาตมาดรายบุคคลอื่นท่ีมีตอตนเองดวย 

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง 
หมายถึง การใชคําพูดออกมาแตคําพูดที่ดีงาม ดวยความรักปรารถนาดี รูจักพูดใหกําลังใจกันและกันในยามที่ตองพบกับ
ความทุกขความผิดหวังหรือความเศราหมอง ไมพูดจาซ้ําเติมกันถากถางในยามที่มีใครโดยเฉพาะคูอริฝายตรงขามตองหก
ลมลง ไมนินทาวารายทั้งตอหนาและลับหลังแนะนําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน พูดดวยความจริงใจตอบุคคลอ่ืน ไมพูด
สอเสียดบุคคลอ่ืนใหเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไมดูถูกคนที่ดอยกวาตนเองและไมพูดใหคนอ่ืนเกิดความเขาใจผิดจนทะเลาะ
กัน พูดแตสิ่งที่เปนประโยชนอยางเดียวเทานั้น 

๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง หมายถึง ทําแตในสิ่งที่เปนความดีตอกัน ชวยเหลือสงเสริมกันดานกําลังกาย มีความออนนอมถอมตน รูจักสัมมา
คารวะ ไมเบียดเบียนรังแกกัน ไมทํารายใหไดรับความทุกขเวทนา ทําแตในสิ่งที่ถูกตองตอกัน มีความเสียสละตอผูอ่ืน 
ชวยเหลือขวนขวายการงานในสิ่งที่ตนเองสามารถกระทําได มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นทุกเรื่อง รูจักปกปองชวยเหลือบุคคลอ่ืน
เมื่อประสบภัย ดํารงตนอยูในศีลธรรมสํารวมระวังในอกุศลกรรมความไมดีทางกาย และไมใชกําลังเบียดเบียนผูอื่นใหไดรับ
ความทุกขเดือดรอนไมวาดวยวิธีการใดๆ 

๔. สาธารณโภคิตา หมายถึง การแบงปนลาภที่ไดมาโดยธรรมแกเพ่ือนพรหมจรรย หมายถึง ใหรูจักแบงปน
ผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกันชวยเหลือกัน ไม เห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน และมี
ความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอซึ่งกันและกันอยูเสมอ รูจักแบงปนบริจาคชวยเหลือผูยากไรผูดอยโอกาสในสังคม เสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อความผาสุกของคนหมูมากในประเทศ 

๕. สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลังหมายถึง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือวินัยตางๆ อยางเดียวกันอยางเครงครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกาว
กายหนาที่กัน ไมอางอํานาจของตนขมเหงรังแกผูอ่ืน ไมถืออภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งปวง มีความเคารพตอกฎหมาย ระเบียบวินัย มี
ความเกรงอกเกรงใจและใหเกียรติตอกัน ไมกระทําการลวงละเมิดสิทธิอันเปนของผูอื่นไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ก็ตาม 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมีความเห็นถูกตองดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง หมายถึง มีความคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองที่ตางกลับมาใหตรงกันดวยการยอมรับใน
เหตุผล พูดจาหาขอสรุปตรงกัน รูจักแสงหาจุดรวมและสงวนจุดตางไมถือเอาความคิดของตนเปนใหญแตเพียงฝายเดียว 
ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืนที่เปนประโยชนตอบานเมืองจะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผูที่อยูรวมกันใชเหตุและผลรวมกัน
เพ่ือประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง๒๑ 

สาราณียธรรม ๖ประการนี้ นอกจากเปนธรรมที่ทําใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไป
เพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว คุณธรรมหมวด
นี้ทั้ง ๖ประการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงอธิบายขยายความไวในพระราชดํารัสที่ตรัสตอบพระ

                                         

๒๑มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย เลม ๑๑ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). หนา ๓๒๑-๓๒๒. 



๓๙๗ 

 

บรมวงศานุวงศ คณะรัฐมนตรี ขาราชการ และประชาชนที่เขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต
สมาคม เนื่องในงาน ๖๐ปแหงการครองราชสมบัติ เมื่อวันที่๙มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙โดยทรงรวมขอความประการที่ ๑ถึง
ประการที่ ๓เขาดวยกันดังความสําคัญตอไปนี้ 

“ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคม พรอมพรั่งดวยบุคคล จากทุกสถาบัน
ในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพร และการเฉลิมฉลองยิ่งใหญที่ทุกคนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปน
พิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ไดรวมกันแสดงออกทั่วประเทศ 
รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้ นาปลาบปลื้มใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจ
จริง จึงขอขอบใจทุกๆคน มีจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝาย ทํา
ใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเราสามารถ
รวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอดฝง 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกันใหงานที่ทํา
สําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฎ กติกา และในระเบียบแบบแผน 
โดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยง ตรง และมั่นคงอยู
ในเหตุผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูลในกาย ในใจของ
คนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชน
ชาวไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย 
เพ่ือใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบันและในภายหนา...” 

จากพระราชดํารัสดังกลาว จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้ใหเห็น
ความสําคัญของคุณธรรมหมวดนี้ และทรงชักชวนใหทุกคนนําไปประพฤติปฏิบัติและถายทอดสูอนุชนตอๆ กันไปอยาให
ขาดสาย 

 

บทสรุป 
อยางไรก็ตาม ความปรองดองก็มิอาจเกิดขึ้นไดโดยสมบูรณ หลังจากที่มี ความขัดแยงครั้งใหมและครั้ง

สําคัญของสังคมไทย คือ การเคลื่อนไหวทางสังคมของสองกลุมพลังทางสังคมสองกลุ มใหญที่มีอุดมการณทางการเมือง
แตกตางกัน นําไปสูปญหาสืบเนื่องหลายประการตอสังคมไทย จนกระท่ังมีการรัฐประหารนําโดย พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยในปจจุบัน ไดเขามากูวิกฤตสถานการณของประเทศชาติ และบริหารประเทศ โดยการสราง
แผนเพ่ือการสรางความปรองดองของคนในชาติดวยกระบวนการปฏิรูปประเทศในทุกดาน กอนที่จะนําไปสูกระบวนการ 
เลือกตั้ง กลับคืนสูอํานาจอธิปไตยของปวงชนตอไป ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้อาจแสดงใหเห็นวาเปนเสนทางของสันติวิธีที่
หลายฝายใหการยอมรับในสถานการณท่ีจําเปน และอยางนอยสังคมไทยอาจจะตระหนักไดวาความขัดแยงอาจนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และกอใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติตอไป 

ความสามัคคีเปนบอเกิดแหงความสําเร็จทั้งปวง เปนแหลงพลังอันยิ่งใหญที่สามารถสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงใหเกิดขึ้นได และเปนสิ่งที่สมาชิกในสังคมทุกๆ คนควรที่จะตระหนัก เอาใจใส และรวมกัน
สรางสรรคขึ้นใหมากที่สุด ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาไดทรงตรัสหลักธรรมอันจะเปนแนวทางในการ
เสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคมเอาไว ๖ประการดวยกัน ซึ่งอยูในหมวดธรรมที่ เรียกวา สาราณียธรรม ๖คือ 
หลักธรรมสําหรับการเสริมสรางความสามัคคีและความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในสังคมอันจะนํามาซึ่งความสุข ความสันติ 
ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาทั้งหลายทั้งปวง สังคมท่ีเราอยูในปจจุบันนี้คงจะมีความสงบสุขและนาอยูมากกวานี้ยิ่ง



๓๙๘ 

 

นัก ถาหากวาคนไทยทุกคน เรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางสันติ เขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกตางซึ่งกันและ
กัน ชวยเหลือกันให กําลังใจซึ่งกันและกัน และรูจักการใหอภัยกันอยูตลอดเวลา ขอใหทุกทานมารวมมือกันพัฒนาสังคม
ของพวกเรา ใหมีความอบอุนและนาอยูกันเถิด โดยการเสริมสรางความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหเกิดขึ้นในสังคม 
แลวพวกเราจะไดพบกับสันติภาพและความอบอุนที่แตละคนตางก็ปรารถนาและใฝฝนหากันอยูตลอดมา 
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บทคัดยอ 

วัดไดทําหนาที่เปนศูนยกลางทางจิตวิญญาณของชุมชนในสังคมไทยมาเปนเวลานับรวม 2,000 กวาป
มาแลว วัดกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก วัดมีทั้งศาสนสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก เฉพาะในแงเชิงกายภาพ ก็เปนที่ดึงดูดความสนใจของผูคนจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือน
ยลอยูแลว นอกจากนั้นวัดยังมีศาสนบุคคลอันหมายถึงพระภิกษุสงฆสามเณรที่เปนกลไกสําคัญในการนําเอาหลักธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประกาศใหแพรหลาย นอกจากพระภิกษุสงฆสามเณรจะเปนผูดูแล
บํารุงรักษาศาสนสถานศิลปกรรมตางๆ แลว ทานยังเปนผูที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของวัดใหเปนไปเพ่ือประโยชนแก
ชุมชนอยางกวางขวางแทจริง การพัฒนาพระภิกษุสงฆสามเณรใหทรงความรูดานศาสนธรรมคําสอนและมีความรูดานการ
นําเอาศาสตรรวมสมัยมาปรับประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการจึงมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให
วัดเปนองคกรที่ทรงคุณคาและสามารถตอบโจทยของคนรวมยุคสมัยไดอยางหลากหลายมิติในสังคมสืบไป 
 
คําสําคัญ: 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 
บทนํา 

แมประวัติศาสตรชาติไทยจะถูกนับวาเริ่มตนตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนตนมา แตพระพุทธศาสนาไดเขามาสู
ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปจจุบันคือ ไทย พมา ลาว และเขมร ตั้งแตราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 โดยมีพระโสณเถระและ
พระอุตตรเถระ เปนหัวหนาคณะนําพระพุทธศาสนามาเผยแผเมื่อนับอายุพระพุทธศาสนาในสังคมไทยก็รวมๆ 2,000 
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กวาปแลว และแมจะมาทีหลังศาสนาพราหมณ หรือมาทีหลังความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีอยูกอนคือการนับถือผีสางนางไม
และไสยศาสตร แตในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ไดลงหลักปกฐานหยั่งรากลึกในสังคมไทยจนกลายเปนศาสนาประจําชาติ (แม
จะไมถูกระบุไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม)ตอมาในยุคสมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร วัดและวังก็ได
กลายเปนศูนยกลางการศึกษา โดยวังเปนศูนยรวมผูทรงความรู ศิลปนและชางฝมือ เปนสถานศึกษาของบรรดาลูกหลานที่
รับราชการอยูในวังเปนสวนใหญ สวนวัดเปนโรงเรียนที่ใหการศึกษาแกกุลบุตรของชาวบานทั่วๆ ไป โดยมีพระภิกษุ
สามเณรเปนครูสอน๑ 

ตั้งแตนั้นมา วัดจึงมีบทบาทอยางสําคัญยิ่งในการรวมพัฒนาสังคมไทยในดานที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและชวยอบรมกลอมเกลาจิตใจของกุลบุตรกุลธิดาแบบถอยทีถอยอาศัย เคียงบาเคียงไหลกับฝายอาณาจักรเสมอ
มาจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ประชากรคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีมากกวา 95เปอรเซนต วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งอยูบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมเชิงพุทธ วากันตั้งแตแรกเกิดของทารกนอย การขึ้นบานใหม การเปดรานใหม ทํากิจการใหม หรือเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ก็ตองอาศัยพิธีกรรมทางดานพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสรางความเปนสิริมงคลแกชีวิตและกิจการ ตลอด
ถึงภารกิจหนาที่การงาน จนกระทั่งถึงกาลอวสานแหงชีวิตก็อาศัยวัดเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพ่ืออุทิศบุญกุศลใหกับ
ดวงวิญญาณของผูตาย วัดจึงอยูในฐานะเปนที่พ่ึงเปนประโยชนตอสังคมไทยทั้งชวงเวลาแหงการเกิด การเปนอยู และการ
ตาย แหงปจเจกบุคคล 

แมสภาพการณทางสังคมจะเปลี่ยนไปตามกระแสโลก แตพฤติกรรมหลักๆ ของพุทธศาสนิกชนที่เคยมีมาใน
อดีตก็ยังคงดํารงใหเห็นอยูในปจจุบัน วัดจึงกลายเปนองคกรหนึ่งอันเปนองคประกอบของสังคมไทยที่จะขาดเสียมิได การ
ทําใหวัดเปนสถานที่ที่สามารถตอบโจทยของคนรวมยุคสมัยได จึงกลายเปนภารกิจสําคัญของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้
เพ่ือใหวัดซึ่งกลายเปนสถาบันหลักของสังคมไทยไปแลว ไดอยูยืนยงคงคูความเปนไทย และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูคนในสังคมไทยไปตราบนานเทานาน และการจะดํารงคงไวซึ่งความสําคัญที่วัดจะพึงมีตอประชาชนในสังคมไดนั้น การ
เรียนรู การทําความเขาใจดานปจจัยตางๆอันจะนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  

บุคลากรหลักท่ีจะเปนตัวขับเคลื่อนในเรื่องดังกลาวนี้ ก็คือพระสงฆสามเณรที่อยูภายในวัดอันถือไดวาเปนศา
สนบุคคลที่จะบริหารจัดการใหวัดมีคุณคาและเปนประโยชน พรอมเปนที่พ่ึงของสาธุชนทั้งหลายในยามที่อาจขาดไรความ
สงบสุข โดยมีศรัทธาประชาชนในแตละชุมชนคอยใหการอุปถัมภ  

รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยของคณะสงฆฝายมหานิกาย ณ ปจจุบันมีอายุ

แหงการดําเนินการจัดการการศึกษาอยางเปนระบบนับไดรวม ๙๐ ปแลว (เริ่มเปดการเรียนการสอนอยางเปนทางการใน
วันที่ 18กรกฎาคม พุทธศักราช 2490)ถือวาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกแหงหนึ่งในสังคมไทย ผานรอนผานหนาว ผาน
อุปสรรคมานับไมถวน และผานการปรับปรุงแกไขรูปแบบการบริหารจัดการมาอยางเนื่องยาวนานจวบจนถึงปจจุบัน  

สิ่งที่นาสนใจไมนอยไปกวาพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัยแลว ก็คือ ปรัชญาและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ โดยมีปรัชญาวา “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมพัฒนาจิตใจ
และสังคม” และมีวิสัยทัศนวา “มุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยจัด
การศึกษาและพัฒนาองคความรูบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมใหนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคมอยางย่ังยืน” 

จากปรัชญาและวิสัยทัศนดังกลาว ทําใหเราไดขอสรุปวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดยึด
เอาการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนตัวตั้ง แลวพยายามบูรณาการวิชาความรูดานพระพุทธศาสนาใหสอดคลองเขากันไดกับ
วิทยาการรวมสมัย ทั้งนี้เพ่ือสรางคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะดาน และทั้งเอ้ือประโยชนแกนิสิต

                                         

๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๔๗).เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ:  พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.หนา ๑๑๙. 



๔๐๑ 

 

นักศึกษาที่เขารับการศึกษา ที่จะสามารถนําเอาวิชาความรูทั้งสองสวนคือพระพุทธศาสนาและศาสตรรวมสมัยไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ เพ่ือใหเปนประโยชนแกประชาชนและสังคมโดยรวม 

เมื่อพูดถึงศาสตรรวมสมัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มีศาสตรรวมสมัยอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ รัฐ
ประศาสนศาสตร  ศาสตรแหงการบริหารจัดการแขนงนี้ถูกแยกออกมาจากสาขาวิชารัฐศาสตร เพราะธรรมชาติของ
ศาสตรทั้งสองมีความคลายคลึงกัน 

ในศตวรรษที่ 19Woodrow Wilson ไดเขียนหนังสือเรื่อง “The Study of Administration” เพ่ือมุง
แกปญหาระบบการเมืองการปกครองของสังคมอเมริกาที่มีความสลับซับซอน และเปนอุปสรรคในการบริหารงานภาค
ราชการที่จะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและไดประโยชน
สูงสุด และดํารงคงไวซึ่งความเปนธรรมในสังคม จึงควรแยกศาสตรที่วาดวยการบริหารจัดการออกจากการเมืองการ
ปกครองโดยสิ้นเชิง๒ 

วรเดช จันทรศร ไดใหคําจํากัดความรัฐประศาสนศาสตรเอาไววา “รัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการ
บริหารราชการแผนดิน มีจุดมุงหมายเพ่ือตองการใหประชาชนของประเทศมีความสุขทั้งกายและใจ และสามารถอยู
รวมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกโดยสันติ รัฐประศาสนศาสตรในอนาคตเปนยุคของการนําทฤษฎีที่เปนสหวิทยาการมา
ประยุกตใชในการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในอนาคต โดยมุงเนนการบริหารงาน
เพ่ือใหเกิดผลลัพธบั้นปลายที่พึงปรารถนา อันไดแกความสงบสุขของประชาชนในชาติ”๓ 

การบอกวา “วิชารัฐประศาสนศาสตร มีจุดมุงหมายเพ่ือตองการใหประชาชนของประเทศมีความสุขทั้งกาย
และใจ และสามารถอยูรวมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกโดยสันติ” นั้น ถือวาสอดคลองกับหลักพุทธธรรมเปนอยางมาก 
เพราะพระพุทธองคทรงมุงสอนใหคนเรียนรูปญหาเพ่ือใหเกิดปญญา เรียนรูทุกขเพ่ือใหเปนสุข อันเปนหลักการบริหาร
ชีวิตที่สําคัญยิ่งของปจเจกบุคคลที่ตองใชชีวิตเชื่อมโยงรวมกับสังคมโลกอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง  
 
การบริหาร 

เนื้อหาอันเปนแกนหลักของวิชารัฐประศาสนศาสตรคือ การบริหารจัดการ ซึ่งมีนักวิชาการไดใหนิยาม
ความหมายไวหลายทานดวยกัน 

Herbert A. Simonบอกวา “การบริหารหมายถึงศิลปะในการทําใหสิ่งตางๆ ไดรับการปฏิบัติจนเปน
ผลสําเร็จ โดยที่ผูบริหารมักจะไมไดเปนผูปฏิบัติ แตผูบริหารเปนผูใชศิลปะเพ่ือทําใหผูปฏิบัติไดทํางานจนสําเร็จตาม
จุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกไวแลว” 

L.D. Whiteกลาววา“การบริหาร คือ การอํานวยการ การประสานงาน และการควบคุมดูแลของบุคคล
หลาย ๆ คนที่ตองการประสบผลตามเจตนหรือวัตถุประสงค” 

สมพงศ เกษมสิน ใหความหมายของการบริหารวา “หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการ
บริหาร (administrative resource)เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการมาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(process of administration)เชน (POSDCoRB Model)ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” 

มัลลิกา ตนสอน ใหความหมายของการบริหาร (administration)วาหมายถึง “การกําหนดแนวทางหรือ
นโยบาย การสั่งงาน การอํานวยการ การสนับสนุน และ การตรวจสอบ ใหผูปฎิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย
ที่ตองการ” 

                                         

๒เติมศักดิ์ ทองอินทร. (๒๕๕๐).ความรูเบื้องตนทางการบริหารรัฐกิจ. (พิมพครั้งที่ ๒).กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.หนา ๑ – ๒. 

๓วรเดช จันทรศร, ศ. (๒๕๔๙).รัฐประศาสนศาสตร: จากอดีตสูอนาคตของการวิจัยในการพัฒนาการบริหารราชการ
แผนดิน (Public Administration : Past and Future Research Trends).(พิมพครั้งท่ี ๒).กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดสหายบลอก
และการพิมพ.หนา คํานํา (๑). 



๔๐๒ 

 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาวถึงการบริหารวา “การบริหารโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
(activity)ขั้นตอนทั้งหลายหรือกระบวนการที่นักบริหารนํามาใชในหนวยงาน การบริหารยังมีลักษณะเปนการผสมผสาน
กันของทั้งศาสตร(science)และศิลป (art)”๔ 

ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไดใหความหมายแบบสั้นๆ กะทัดรัดวา บริหาร หมายถึง การ
ดูแล การรักษา การปกครอง๕หากถือตามนี้ จะพบวาคําวา บริหาร นั้น ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดการดวย คือ
นอกเหนือจากผูบริหารจะดูแลดานนโยบายแลว ยังตองทําใหนโยบายนั้นเปนรูปเปนรางสัมผัสจับตองไดดวย และนับวา
เหมาะสมกับระบบวัดที่ตองดูแลสิ่งตางๆ เชิงกายภาพในวัด การทํานุบํารุงสิ่งเกาๆ ที่ทรงคุณคา อีกท้ังยังตองปกครองพระ
ลูกวัดใหมีระเบียบวินัยประพฤติตนเปนเยี่ยงอยางท่ีดีอีกดวย   
 
การจัดการ 

สวนคําวา การจัดการ นั้น ก็มีผูใหความหมายไวเชนกันวา 
Drucker ไดใหความหมายไววา“การจัดการหมายถึงศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน” 
Koontz and Cyrilใหความหมายวา“การจัดการหมายถึงการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย

อาศัยปจจัยทั้งหลายไดแกคนเงินวัสดุสิ่งของซึ่งนับวาเปนอุปกรณของการจัดการนั้นๆ” 
Daleไดกลาวไววาการจัดการคือกระบวนการจัดหนวยงานและการใชทรัพยากรตางๆใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวลวงหนา๖ 
เมื่อกลาวถึงคําวา การบริหาร (Administration) สวนใหญ จะถูกตีความวา หมายถึงการบริหารงาน

ราชการในขณะที่คําวา การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ คํา 
2 คํานี้ มักถูกนํามาใชรวมกันในทั้ง 2ภาคสวนงาน คือคําวา การบริหารจัดการ  

ลักษณะรวมอยางหนึ่งของการบริหาร(Administration)  และการจัดการ(Management)คือการกําหนด
ทิศทางและการใชประโยชนจากทรัพยากรทั้งหลายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient)และมีประสิทธิผล
(Effective)ประสิทธิภาพคือ การมีแนวคิดและแนวทางอยางชัดเจนในการบริหารจัดการ สวนประสิทธิผล คือการแปร
แนวคิดและแนวทางนั้นใหเปนรูปธรรมที่จับตองไดโดยผานกระบวนการการกระทํา (Action Process) 
  
ปจจัยการบริหาร 

ปจจัยการบริหารมีพ้ืนฐานเบื้องตน 3 ประการ คือคน (Man)เงิน (Money)วัสดุ (Material)เราเรียกวา 
3M’s หากเพ่ิมวิธีปฏิบัติงาน (Management)เขาไปดวยก็จะเปน 4M’s นอกจากนี้ ยังอาจตองมีเรื่องของขวัญกําลังใจ
ของบุคลากรในองคกรดวย (Morale)ก็จะกลายเปน 5M’s  

อยางไรก็ตาม หากเราจะหยิบยืมเอาแนวคิดการทํา SWOT Analysis มาใชกับวัดในบริบทแบบไทย เราก็
จะพบทั้งจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (opportunities) และ ภัยคุกคาม (threats) ที่เกิด
กับวัดในสังคมไทยไดเปนอยางดี  

มองไปที่จุดแข็ง ก็จะพบวา วัดยังเปนแหลงพ่ึงพาและเปนศูนยรวมทางดานจิตวิญญาณของคนไทยทั้งใน
ชนบทและในเมือง โดยสังเกตไดจากการเขารวมกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา 

                                         

๔อางใน เติมศักดิ์ ทองอินทร. (๒๕๕๐).ความรูเบ้ืองตนทางการบริหารรัฐกิจ. (พิมพครั้งท่ี ๒).กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.หนา ๓. 

๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๘).พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (พิมพครั้งที่ ๒๔). กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพผลิธัมม ในเครือบริษัทสํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด.หนา ๑๗๖. 

๖สุณีรัตน ชูชวย. การจัดการและการบริหารเหมือนหรือตางกัน.https://www.gotoknow.org/posts/๓๒๓๐๓๕. 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๔๐๓ 

 

การฟงเทศนฟงธรรมในชวงฤดูเขาพรรษา การสวดมนตขามป เปนตน ก็ยังพบวามีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเขารวม
กิจกรรมอยางเนืองแนน จากมูลเหตุดังกลาวถือเปนตัวบงชี้ไดวา พระพุทธศาสนายังมีทุนทางสังคมคอนขางสูงและเปนจุด
แข็งที่จะทําใหยืนหยัดตอไปได  

ในสวนของความเปนจุดออน ก็จะมีใหเห็นเชนกันวา 
1) เนื่องจากความคาดหวังเชิงคุณธรรมจริยธรรมจากสังคมที่มีคอนขางสูง แตพฤติกรรมอันไมพึงประสงค

ของพระภิกษุสงฆสามเณรบางรูปบางหมูคณะในปจจุบันกลับกลายเปนความเปราะบางที่จะทําให
ศรัทธาความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนเสื่อมถอย  

2) การปรับตัวของพระสงฆตามสถานการณโลกที่มีเจตนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร กลับถูกตั้ง
คําถามจากสังคมวา เหมาะสมมากนอยเพียงใด ดังเชน กรณีการทําขนมปงขายของพระสงฆในวัดแหง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนําปจจัยมาสรางอุโบสถและเมรุเผาศพไรมลพิษก็ถูกวิพากษจากสังคมวา 
ใชกิจของสงฆหรือไม แมจะมีบางสวนเห็นดวยกับการกระทําของพระสงฆกลุมนี้ก็ตาม แตก็จะเห็น
รองรอยของความเสื่อมถอยในศรัทธาใหปรากฏ๗ 

3) การขาดแคลนบุคลากรในสวนที่เปนพระภิกษุสามเณรที่จะเขามาบวชเรียน ก็เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
ปญหาดานกําลังพล จะเห็นไดชัดจากสองกรณี กรณีของวัด จะพบวาแตละวัดโดยเฉลี่ยแลวมีพระเณรที่
บวชเรียนระยะยาวมีนอยลง อีกกรณีหนึ่งคือมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง คือทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (มหานิกาย) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ธรรมยุติ) ตางก็มีปริมาณ
นิสิตนักศึกษาที่เปนบรรพชิตจํานวนนอยลงเรื่อยๆ อีกทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรทั้ง 2 ก็จะมี
ฝายฆราวาสมากกวาฝายบรรพชิตอยูหลายเทาตัว  

4) การแตงตั้งสมณะศักดิ์ใหแกพระสงฆในปจจุบัน ก็ถูกตั้งคําถามจากสังคมมากมายวา มีลักษณะคลายกับ
รูปแบบฆราวาสมากข้ึน เชน ถูกมองวา มีการวิ่งเตนและใชเสนสายเหมือนสังคมทางโลก 

5) มีการเปรียบเทียบวิถีชีวิตระหวางพระฝายคามวาสี (พระบาน) และพระฝายอรัญญวาสี (พระปา) วามี
ขอวัตรปฏิบัติในทิศทางตรงกันขาม โดยฝายหลังถูกมองวา เปนพระสุปฏิปนโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นา
เคราพกราบไหวมากกวาฝายแรก 

เหลานี้คือ บางประเด็นของจุดออนที่ถือไดวาเปนความเปราะบาง ที่อาจเปนชนวนนําไปสูความเสื่อมศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนในระยะยาวได 

ในดานโอกาสก็จะพบวา  
1) วัดยังคงดํารงอยูในฐานะเปนศูนยกลางทางดานจิตวิญญาณของชุมชนทั้งในเมืองและตางจังหวัด เปน

สถานที่ทําบุญและประกอบพิธีกรรมตางๆ 

2) หลักพุทธธรรมคําสอน ที่เกื้อกูลตอการพัฒนาชีวิตของคนในปจจุบันไดอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปน
การพัฒนาทางวัตถุหรือการพัฒนาทางจิตใจ ก็มีหลักพุทธธรรมรองรับเพ่ือการพัฒนาทั้งสองอยางนั้น 
เชน หลักอิทธิบาท 4 ที่ใชเพ่ือการพัฒนางานใหสําเร็จ หรือ สมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ก็
จะชวยใหจิตใจเปนสุข ไรทุกข เบิกบานแจมใสยิ่งขึ้น 

3) วัดเปนสถานศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาที่อาจขาดดอยโอกาสทางสังคมที่จะไดรับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป ดังกรณีของวัดดอนจั่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กทั้งชายหญิง
ตั้งแตอนุบาลจนถึงระดับปริญญา และวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนาน ซึ่งมีทั้ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (เอกชน) รับนักเรียนฆราวาสสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษา

                                         

๗หนังสือพิมพคมชัดลึก.ขนมปงรสพระทํา'สรางศาลาฯ-เมรุไรมลพิษ. 
http://www.komchadluek.net/news/regional/๒๔๔๑๔๐.๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๔๐๔ 

 

เอกชนกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษารับนักเรียน
พระภิกษุสามเณรสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

4) วัดเปนแหลงพักผอนหยอนใจ รวมไปถึงเปนสถานที่ทองเที่ยวของชาวตางชาติที่ไมเคยเห็นวัดในบริบท
แบบไทย ตลอดถึงศิลปกรรมและศาสนสถานโบราณที่มีอยูในวัด ก็กลายเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวทั่วไปได  

ในสวนของภัยคุกคามก็มีใหเห็นไมนอย 
1) ภัยที่เกิดจากการรุกรานของศาสนาอ่ืนๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการแยงมวลชนบนพ้ืนที่สูง 

หรือการสรางกระแสขาวสารในดานลบของพระสงฆผานสื่อตางๆ เพ่ือใหเปนภาพลักษณที่ไมดีของ
พระพุทธศาสนา 

2) ภัยที่มีมาจากการบริหารปกครองบานเมืองที่มีกฎหมายเปนอํานาจอยูในมือ เชน การตัดงบอุดหนุน
ชวยเหลืองานตางๆ ของวัดที่เคยมีมา 

3) การขาดแคลนพระสงฆสามเณรอยูประจําในวัดตางๆ ซึ่งถือเปนกําลังหลักสําคัญในการขับเคลื่อน
พระพุทธศาสนาใหมีชีวิตชีวาและทรงคุณคาทางสังคม 

4) การขาดแคลนพระสงฆที่ทรงภูมิธรรม ภูมิความรู ที่จะรูเทาทันโลก จนสามารถปกปองพระพุทธศาสนา
เอาไวไดจากภัยคุกคามภายนอก 

พุทธบริษัททั้ง 4 ทั้งฝายบรรพชิตและฆราวาสตองศึกษาและพิจารณาในประเด็นตางๆ เหลานี้รวมกัน เพ่ือ
หามาตรการในการสรางเสริมสนับสนุนสิ่งดีๆ อันเปนจุดแข็งใหเกิดขึ้น อีกทั้งตองรวมกันเฝาระวังภัยคุ กคามทั้งจาก
ภายนอกและภายในมิใหเปนภัยตอวัดและพระพุทธศาสนาโดยรวม 

การสงเสริมใหพระสงฆมีความรูคูคุณธรรมเปนวาระเรงดวนที่ทุกภาคสวนตองรีบดําเนินการ หากยังตองการ
ใหวัดเปนศูนยรวมทางดานจิตใจของชุมชน เพราะพระสงฆคือปจจัยหลักเบื้องตนในการบริหารจัดการวั ดตามแนวคิด 
3M’sคือคน (Man)เงิน (Money)วัสดุ (Material) 

หากจะพัฒนาพระสงฆสามเณรควรยึดหลักภาวนา 4มาประยุกตใช คือ การพัฒนาทั้ง4 ดานของบุคลากร
ไปพรอมๆ กัน คือ  

1) กายภาวนา การเจริญกาย หมายถึง ตองใหพระสงฆสามเณรตระหนักรูในการหมั่นดูแลสุขภาพให
สมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ เพราะพระสงฆสามเณรคือปจจัยพ้ืนฐานหลักของการบริหารจัดการองคกร 
(Man) สงเสริมใหมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของความเปนวัดแบบพุทธกาลที่มีอัตลักษณเฉพาะ 
เพ่ือสรางความเลื่อมใสศรัทธาของผูมาเยือน พระสงฆสามเณรยังตองเรียนรูหลักการบริหารจัดการแบบ
สมัยใหมรวมดวยเพ่ือนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการกายภาพของวัด เชน บริเวณวัดและสิ่งปลูก
สรางตางๆ ตองสะอาดสะอาน มีความรมรื่นดวยมวลแมกไมตามแบบพุทธกาล มีการตระหนักรูถึงการ
ใชสอยวัสดุเครื่องใชตางๆ อยางประหยัด รูคุณคาและไดประโยชนสูงสุด เหมือนดังแนวคิดการใชผา
จีวรของพระอานนทในครั้งพุทธกาล 

2) สีลภาวนา การเจริญศีล คือ พระสงฆสามเณรตองมีวัตรปฏิบัติที่นาเคารพเลื่อมใส โดยไมคํานึงถึงวาตอง
เปนพระปาหรือพระบาน เพราะวัดมีทั่วไปทุกแหง แมจะแตกตางในเรื่องสถานที่ตั้งและสิ่งแวดลอม แต
จุดรวมอยางหนึ่งของวัดที่ตองมีคือ ความเปนระเบียบวินัยอันจะสงผลตอการมีพฤติกรรมอันพึงประสงค
ของสังคม  

3) จิตตภาวนา การเจริญจิต พระสงฆสามเณรเปนบุคคลสาธารณะของชุมชน เปนความคาดหวังของ
ชาวบานในเรื่องของการมีจิตที่ตองพรอมดวยคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ ดังนั้น พระสงฆ
สามเณรจึงตองพัฒนาจิตใหเปนจิตที่มีความเมตตากรุณา มีจิตสํานึก มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ จนไดชื่อวา
มีคุณภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังตองฝกจิตใหมีขันติ มีความอดกลั้นอดทนตอกระแสคําที่โหมกระหน่ํา
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วิพากษวิจารณตําหนิติเตียนในสารพัดเรื่อง จึงจะนับวามีสมรรถภาพจิตที่ดี ประการสุดทายที่สําคัญยิ่ง
คือ พระสงฆสามเณรจะตองมีจิตที่ปราศจากความเครียด มีปริมาณความสุขมากกวาความทุกข มีการ
แสดงออกที่ราเริงแจมใสดุจดังพระยิ้มของจีนที่ยิ้มจนเปนภาพลักษณที่ชื่นตาชื่นใจตลอดเวลา จึงจะ
นับวามีสุขภาพจิตที่ดี นี่คือ คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักบริหารที่ดีมีคุณภาพ 

4) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา ปญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีความลึกซึ้งกวาคําวา ศาสตร 
(Science) และความรู (Knowledge) แบบทางโลก เพราะปญญา(Wisdom) ในทางธรรมนั้น คือการรู
ทั้งในสวนที่เปนสัจจธรรมและสมมติธรรม ตลอดจนถึงสามารถนําเอาความรูทั้งสองมาสังเคราะห
ประยุกตใชในการบริหารจัดการสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ คําวา โลกวิทู เปนคําเรียก
ขานหรือสมัญญานามของพระพุทธองคอีกชื่อหนึ่ง เพราะมีความหมายวา รูแจงโลก นั่นหมายถึง การรู
เรื่องของโลกทั้งในสวนที่เปนกายภาพและจิตภาพหรือจิตวิญญาณ ในขณะที่ศาสตรทั้งหลายทางโลก
อาจกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรเทาความทุกขทางกายได แตพุทธศาสตรกลับมีพลังในการ
ทําใหเกิดความสบายปลอดภัยไรทุกขยิ่งข้ึนทางจิตวิญญาณ๘ 

หลักภาวนาทั้ง 4 จะสอดคลองสอดรับกับหลักไตรสิกขา ที่ประกอบไปดวยศีล สมาธิ และปญญา หลัก
ไตรสิกขานี้มุงเนนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน 3 ดานหลักคือ 1) ฝกใหมีพฤติกรรมที่รวมสรางเสริมสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
งาม ฝกใหเกิดความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืน อันจะสงผลเกื้อกูลสนับสนุนและรวมสราง
บรรยากาศในการ 2) พัฒนาจิตใจของผูคนในองคกร ใหเปนจิตใจที่มีคุณภาพ คือมีเมตตา มีความรักมีความหวงใยและมี
ไมตรีจิตที่ดีตอกันใหมีสมรรถภาพ นั่นคือมีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง ไมหวั่นพรั่นพรึงตอสภาวการณใดๆอีกทั้งมี
สุขภาพจิต คือสุขงาย ทุกขยาก ราเริงแจมใส อันจะสงผลใหเกิด 3) การพัฒนาองคความรู สรางสรรคความรู และแปร
ความรูเปนนวัตตกรรมที่เปนประโยชนตอองคกรตอไป   

การพัฒนาบุคลากรในองคกรหรือวัดนี้ตองอาศัยปจจัย 2 อยางเปนตัวหลอเลี้ยงคือทั้งปจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของปจเจกบุคคล เรียกวา ปรโตโฆสะ ที่ดี และปจจัยภายในที่เรียกว า โยนิโสมนสิการ คือความรูจัก
คิด รูจักทําใจ ดังที่พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา “การศึกษามีคติเปนแกนหลักวา “คนเปนไปตามสภาพแวดลอม
ที่ปรุงปน” และโยนิโสมนสิการซึ่งมีคติยอนกลับวา “ ถาเปนคนรูจักคิด แมแตฟงคนบาคนเมาพูด ก็อาจสําเร็จเปนพระ
อรหันต” ปรโตโฆสะ เปนเพียงปจจัยเกื้อหนุนเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค แตตัวที่ชี้ขาดคือ โยนิโสมนสิการ คือ
การรูจักคิดอันเปนปจจัยภายใน๙ 

ในการพัฒนาองคกรหรือในที่นี้จะหมายถึงวัด ผูบริหาร (เจาอาวาส) หรือพระภิกษุสงฆสามเณรในวัด
จําเปนตองมีหลักอิทธิบาท 4เอาไวเปนรากฐานสําคัญในการบริหารจัดการวัด เพราะจะทําใหการบริหารจัดการวัดอันเปน
องคกรสาธารณะไดเดินไปถึงฝงแหงฝนในดานการพัฒนา อิทธิบาทคือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มี 
4 องคประกอบคือ  

1) ฉันทะ หมายถึงความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทํา
ใหผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย 
3) จิตตะ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจให

ฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา 

                                         

๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๓).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. (พิมพครั้งที่ ๑๙).นนทบุรี: 
เอส.อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักส.หนา ๗๐. 

๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).(๒๕๔๖).พุทธธรรม. กรุงเทพฯ:. โรงพิมพบริษัทสหธรรมิกจํากัด.หนา๙๒๔. 
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4) วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง๑๐ 

นอกจากนั้นแลว การพัฒนาคนเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานที่จะนําไปสู การบริหารจัดการดานการเงินและวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่สําคัญจําเปนในเชิงกายภาพขององคกร ทั้งนี้เพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่
ทรงประสิทธิภาพและมีประประสิทธิผล และหากจะหารูปแบบ (Model) ในทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการดังกลาวก็จะพบกรณีของพระอานนทกับพระเจาอุเทน ซึ่งสนทนาธรรมกัน และแกนเรื่องของการสนทนา
นั้นก็สอดคลองกับหลักแนวคิดเศรษฐศาสตรปจจุบันที่วา “การใชสอยทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพ่ือใหไดประโยชนมาก
ที่สุด”เรื่องมีอยูวา 

เมื่อพระเจาอุเทนทรงทราบวาพระมเหสีไดไปเยี่ยมกราบพระอานนทและไดถวายจีวรจํานวน500ผืนแก
พระอานนทพระองคก็นึกตําหนิอยูในใจวารับผาไปมากมายขนาดนี้จะตั้งรานขายผาหรืออยางไรตอมาพระเจาอุเทนมี
โอกาสไดไปกราบพระอานนทจึงไดตรัสถามเรื่องที่ของใจนี้ 

พระเจาอุเทน : ทานจะนําผามากมายขนาดนี้ไปทําอะไร 
พระอานนท   : อาตมาจะนําไปแจกถวายพระที่ครองจีวรเกา 
พระเจาอุเทน : ทานจะนําจีวรเกาที่มีอยูเดิมไปทําอะไร 
พระอานนท   : อาตมาจะนําไปทําผาเพดาน 
พระเจาอุเทน : ทานจะนําผาเพดานเกาไปทําอะไรตอไป 
พระอานนท   : อาตมาจะนําผาเพดานเกานั้นไปทําปลอกฟูก 
พระเจาอุเทน : ทานจะนําปลอกฟูกเกาไปทําอะไร 
พระอานนท   : อาตมาจะนําไปทําผาปูพื้น 
พระเจาอุเทน : ทานจะนําผาปูพื้นเกาไปทําอะไรตอไป 
พระอานนท   : อาตมาจะนําผาปูพื้นเกาไปทําผาเช็ดเทา 
พระเจาอุเทน : ทานจะนําผาเช็ดเทาเกาไปทําอะไรอีก 
พระอานนท   : อาตมาจะนําผาเช็ดเทาเกาไปเช็ดฝุน 
พระเจาอุเทน : แลวทานจะนําผาเช็ดฝุนที่เกาแลวไปทําอะไรอีก 
พระอานนท   : อาตมาจะนําเอาผาเช็ดฝุนเกาท่ีขาดยุยแลวไปขยํากับโคลนแลวใชฉาบ 
ฝากุฏิ 
เมื่อพระเจาอุเทนไดเห็นแนวคิดการใชสอยจีวรอยางประหยัดและเกิดประโยชนจนถึงที่สุดเชนนั้นจึงเกิดจิต

ศรัทธาและไดถวายผาจีวรแกพระอานนทอีกจํานวน500ผืน๑๑นี่เปนตัวอยางหนึ่งของการบริหารจัดการกับวัตถุหรือวัสดุ 
(Material) ที่ปรากฏมีมาในพระพุทธศาสนา หากนําแนวคิดนี้มาปรับประยุกตใช วัดก็จะกลายเปนแบบอยางของการ
พัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาสืบไป  

อยางไรก็ตาม ทุกองคกรทุกหนวยงานลวนมีปญหาใหตองคอยแกไขอยูตลอดเวลา เพราะมักมีตัวแปรใหมๆ 
เขามาแทรกอยูเรื่อยๆ อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นนั้นนับเปนสิ่งทาทายสติปญญาความสามารถของนักบริหารในยุคปจจุบัน
เปนอยางยิ่ง และถาจะถามวา มีหลักธรรมขอใดในทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถนํามาปรับใชในการแกปญหาสารพัด
นั้น ก็จะพบวา หลักอริยสัจจ4เหมาะที่สุดสําหรับการรับมือกับปญหาทุกรูปแบบ เพราะหลักธรรมขอนี้เปนหลักการสําคัญ
ในการแกปญหาอยางครบวงจร และพระพุทธองคก็ไดเคยตรัสเอาไววา อริยสัจจ4 เหมือนรอยเทาชางที่รวมเอาทุก
รอยเทาสัตวในโลกนี้ไวในนั้นทั้งหมด เปนที่รวมลงของหลักพุทธธรรมทั้ง 84,000 ขอ ซึ่งประกอบดวย 

                                         

๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). ( ๒๕๕๓).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.(พิมพครั้งที่ ๑๙).นนทบุรี: 
เอส.อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักส. หนา ๑๖๐. 

๑๑พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, ดร. (๒๕๔๘).พุทธวิถี.  กรุงเทพฯ:. ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม.หนา ๔๗๓ – ๔๗๔. 



๔๐๗ 

 

1) ทุกข หมายถึง ภาวะบีบคั้นหรือความไมสบายใจ อันที่จริงแลว คําวาทุกข ในขอนี้มุงไปที่ความทุกขทาง
จิตใจเปนดานหลัก แตในระดับของการนําเอาหลักการอริยสัจจ4 มาปรับประยุกตใชในการบริหาร
จัดการวัดหรือองคกรนั้น การตีความคําวา ทุกข วาคือ ปญหาหรืออุปสรรค จุดออน และหรือหมายถึง
ภัยคุกคามมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการกําหนดรูหรือรับทราบยอมรับความมีอยูจริงของปญหา 
อันจะนําไปสูการขยายผลเพื่อหาสาเหตุที่มาของปญหาตอไป 

2) ทุกขสมุทัย ขอนี้แปลตรงตัววา เหตุเกิดแหงทุกข ซึ่งก็ตีความไดวา ทุกประเด็นปญหาลวนมีเหตุ มีปจจัย 
ดังศัพทที่ ใช ในวงการวิจัยวา ตัวแปรตน (Independent Variable) ตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) หรือตามหลักอิทัปปจจยตาที่บอกวา เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี ขอนี้จะทําใหเราคลําหาตนตอ
ของปญหาได และจะนําไปสูการแกปญหาที่ถูกจุดตอไป 

3) ทุกขนิโรธ ตามศัพทก็หมายถึงความดับทุกข ในขั้นของการขยายความก็หมายถึง โอกาสที่เราจะ
สามารถแกปญหาในองคกรนั้นมีอยูอยางแนนอน เพราะแนวคิดเชิงพุทธเชื่อมั่นในหลักของเหตุปจจัยที่
จะสงผลใหเกิดสิ่งที่พึงปรารถนา โดยอาศัยความเพียรพยายามในการเขาถึงตนตอของปญหาและมุงมั่น
ตอการแกปญหาอยางไมยอทอ ดังพุทธพจนที่วา วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ แปลวา คนเราจะลวงพนทุกข
ไดเพราะความเพียร มีความหมายเดียวกันกับประโยคภาษาอังกฤษที่วา Potential vanishes into 
nothing without efforts.  

4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติที่นําไปสูความดับแหงทุกข ในที่นี้หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ 
หลักการที่ตองนํามาใชอยางเปนระบบเชื่อมโยงระหวางเหตุและผลอยางนาเชื่อถือ ซึ่งเราเรียกวา ศีล 
พรอมกับการแกปญหา จิตของผูแกปญหาตองนิ่งและมุงมั่นอดทน รูจักคําวารอคอยผลของการ
แกปญหานั้นๆ เราเรียกวา สมาธิ และที่สําคัญที่สุดคือการใชวิทยาการองคความรูตางๆ ที่มากดวย
เหตุผลและอุดมไปดวยศาสตรและศิลปแหงยุคสมัยในการดําเนินการเพ่ือมุงสูเปาหมายแหงการขจัด
ปญหาในองคกรใหหมดสิ้นไป ซึ่งเรียกวา ปญญา๑๒ 

 
 
 
บทสรุป 

กลาวโดยสรุปแลว วัดหรือพระพุทธศาสนาอันเปนองคกรสําคัญองคกรหนึ่งในสังคมไทย จะดํารงอยูในฐานะ
สถาบันทางสังคมไดอยางยั่งยืนและทรงคุณคายิ่งนั้น พระสงฆสามเณร (Man) ตองมีองคความรูดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากร (Money and Material) ตางๆ ภายในวัดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล (Effective) 
ที่เปนรูปธรรมจับตองไดอยางแทจริง โดยอาศัยหลักแนวคิดสําคัญของรัฐประศาสนศาสตร อันเปนศาสตรวาดวยการ
บริหารจัดการระบบองคกรที่มีจุดมุงหมายเพ่ือตองการใหประชาชนของประเทศมีความสุขทั้ งกายและใจและสามารถอยู
รวมกับมนุษยชาติในประชาคมโลกไดโดยสันติ เปนหลักพ้ืนฐานในการนํารองเพ่ือการบริหารจัดการ 

นอกจากนั้นแลวยังตองอาศัยหลักพุทธธรรม ที่สามารถนํามาประยุกตใชเชื่อมโยงกับศาสตรสมัยใหมไดอยาง
ลงตัว เชน หลักไตรสิกขา 3 หลักภาวนา 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ และหลักอริยสัจจ4 เปนตน  

ผูเขียนเชื่อวา ทุกยุคทุกสมัยทุกองคกร หรือแมกระทั่งวัด ตางก็หนีไมพนขออุปสรรคปญหาตางๆ ในการ
พัฒนาเพ่ือใหองคกรนั้นอยูไดอยางยั่งยืน และการยอมรับวาปญหาขอขัดของของแตละองคกรนั้นมีอยูจริง คือจุดเริ่มตน
ของการจุดแสงรําไรใหทอประกายที่ปลายอุโมงค ทําใหเกิดความหวัง เกิดจินตนาการ เกิดแรงผลักดันอันจะนําไปสูการมี
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๔๐๘ 

 

ความพยายามอุตสาหะวิริยะของทุกคนทุกภาคสวนที่จะรวมพลังกันขจัดตนตอแหงปญหานั้นๆ ใหหมดสิ้นไป เมื่อเปน
เชนนี้แลว วัดอันเปนองคกรหลักของสังคมไทยก็จะถูกเพ่ิมมูลคา มีคุณคามีความหมายตอประชาชนคนไทยและสังคมโลก
อยางยั่งยืนถาวรสืบไป     
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๔๐๙ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเปรียบเทียบการเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงประวัติศาสตรเพ่ือพิจารณาพัฒนาการ
ทางการเมืองไปสูความมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศที่มีประสบการณการ
เปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก จึงมีประวัติศาสตรความเปนมาและระบบการเมืองการปกครองที่น า
ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือใหทราบพัฒนาการดานการเมืองและการปกครองของทั้งสองประเทศที่สงผลตอเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง 

โครงสรางการปกครองปจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารเปนปกครองแบบกึ่งสาธารณรัฐกึ่ง
สหพันธรัฐ รูปแบบรัฐบาลเปนระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเปนทั้งประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล มีรัฐธรรมนูญที่แบง
อํานาจอธิปไตยเปน 3 ฝาย คือ สภานิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ และมีระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณเนื่องจาก
เปนการผสมผสานกันระหวางจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว และระบบกฎหมายคอมมอนลอวจากอิทธิพลของ
อังกฤษ และกฎหมายใหมของประเทศ หลังจากการเลือกตั้งในป พ.ศ.2558 แหง  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดให
พมามีรูปแบบการปกครองแบบกึ่งสหพันธ มีการรวมอํานาจบางสวนไวที่สวนกลางและการกระจายอํานาจใหกับหนวย
บริหารสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร จึงเริ่มมีนวัตกรรมทางการปกครองในการ
จัดการความขัดแยงและสรางความปรองดองแบบสันติวิธี นั่นคือแบงรัฐบาลออกเปนสองสวน ไดแก รัฐบาลกลางที่กรุงเน
ปดอวกับรัฐบาลมลรัฐในรัฐชาติพันธุและภาคพมาแทอีกท้ังหมด 14 แหง 

สวนโครงสรางการปกครองปจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปกครองแบบสังคมนิยม ประกอบดวย 
สภาแหงชาติ เปนองคกรฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย และมีอํานาจใหความ
เห็นชอบในการแตงตั้งและถอดถอนประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มีองคกรฝายบริหาร ทําหนาที่
กําหนดนโยบายและบริหารประเทศ และรัฐบาลทองถิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีสภาประชาชนและ
คณะกรรมการประชาชนประจําทองถิ่น เปนองคกรบริหารสูงสุดประจําทองถิ่น โดยรัฐบาลทองถิ่นบริหารงานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลางบัญญัติไว  และการเมืองการปกคร องของเวียดนามมีพรรค
คอมมิวนิสตแหงเวียดนามเปนองคกรที่มีความสําคัญสูงสุดเพียงองคกรเดียว  

ดังนั้น การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตั้งแตอดีตมาจนปจจุบันทั้งสองประเทศมีบทเรียนทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตางกันแมจะตกเปน
ประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตกเหมือนกันก็ตาม ทําใหมีผลตอเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมืองที่แตกตางกัน 
โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารเกิดปญหาการตอตานรัฐบาลจากรัฐของชนเผาตางๆ ในประเทศ  มีปญหาทาง
เศรษฐกิจที่แกไขไมตก แมจะมีรัฐบาลทหารที่มีอํานาจเด็ดขาดปกครองกอนหนานี้และมีพัฒนาการทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแลวก็ตาม ก็ยังไมสามารถทําใหเสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงเทาที่ควร สวนประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนองคกรสูงสุด จึงทําใหมี
เสถียรภาพและเอกภาพทางการเมืองอยูในระดับสูง 
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คําสําคัญ:การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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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บทนํา 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนสองประเทศที่มี

ประสบการณการเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจอยางประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงมีประวัติศาสตรความเปนมาและระบบการเมืองการปกครองที่นาศึกษาเปรียบเทียบ    เพ่ือใหทราบพัฒนาการของทั้ง
สองประเทศวามี  ความคลายหรือตางกันอยางไร โดยเฉพาะดานการเมืองและการปกครอง ดังนั้น กอนที่จะศึกษา
เปรียบเทียบการเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลทั่วไปและสภาพทางการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศเพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอสังคม วัฒนธรรม การมีสวนรวมทางการเมืองและสภาพการเมืองการปกครองที่คลายหรือมีความตางอันเปนเหตุแหง
เสถียรภาพทางการเมืองของแตละประเทศ 

 
ขอมูลทั่วไปและสภาพการเมืองการปกครอง 
 

 พมา หรือ เมียนมาร (Myanmar)  มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (The Republic of 
the Union of Myanmar ) ซึ่งเมียนมารไดเปลี่ยนชื่อประเทศใหมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ.2008 (พ.ศ.
2551)มีเมืองหลวง คือ เนปดอว (Nay Pyi Taw) ไดยายมาจากยางกุงตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  มี
ประชากรประมาณ55 ลานคนใชสกุลเงินจาต (1 บาทไทย = 34.40 จาต ) สําหรับวัฒนธรรมของเมียนมารไดรับอิทธิพล
ทั้งจากจีน อินเดีย และไทย สวนภาษาท่ีใชเปนทางการคือภาษาเมียนมาร   นอกจากภาษาเมียนมาร ซึ่งเปนภาษาทางการ
แลว เมียนมารยังมีภาษาหลักที่ใชงานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา ดานภูมิศาสตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศใตติดกับ
ประเทศไทยทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยและลาว  ทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและบังคลาเทศมีอากาศแบบ
รอนชื้น แตไมรอนจัด มีภูมิอากาศคลายคลึงกับประเทศไทย และมี 3 ฤดูเชนเดียวกับประเทศไทย คือ ฤดูรอน ฤดูฝนและ
ฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศจะแตกตางกันไปตามภูมิประเทศ มีประชากรประมาณ 55 ลานคน อยูรวมกันทั้งสิ้น 135 ชาติ
พันธุสําหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุมากที่สุด ก็คือ รัฐฉาน เนื่องจากมีชนเผาอยูรวมกันถึงประมาณ 80 
ชาติพันธุ อาทิ ไทยใหญ ไทยนอย ไทยทนุ  อินตา ลีซอ อาขา มง จีนฮอ  เปนตนและเชื้อชาติของชนเผาเมียนมารเปนเชื้อ
ชาติผสมพยู มองโกล และอินเดีย สําหรับศาสนาศาสนาพุทธเผยแผเขามาในเมียนมารตั้งแตสมัยพุทธกาล และยังคงนับ
ถือสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  ถือไดวาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเปนศาสนาประจําชาติ  สัดสวนของการนับถือศาสนามี
ศาสนาพุทธ 89 เปอรเซ็นต  ศาสนาคริสตทุกนิกายรวมกัน 5.6 เปอรเซ็นต  ศาสนาอิสลาม  3.8เปอรเซ็นต และศาสนา
ฮินดู0.5 เปอรเซ็นตดานเศรษฐกิจเมียนมารเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดเฉลี่ยตอบุคคลอยูในเกณฑต่ํา การเกษตร
กรรมถือเปนอาชีพหลักของเมียนมาร ซึ่งมีการปลูกขาวเจา ผัก และพืชเมืองรอนหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการขุดแรและ
น้ํามัน รวมทั้งมีเหมืองดีบุกอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ ปาไม 
อัญมณี แรธาตุ และน้ํามันสวนภาคอุตสาหกรรมนั้นอยูในขั้นกําลังพัฒนา โดยมีอุตสาหกรรมตอเรือเดินสมุทรอยูบริเวณ
เมืองยางกุง มะริด และทวายประเทศเมียนมาร ประกอบดวย7 รัฐ และมี7  เขตปกครอง๑ 
 
 สงครามกับอังกฤษการลมสลายของราชอาณาจักรและการไดเอกราชจากการพยายามขยายอํานาจของ
ประเทศอังกฤษโดยอังกฤษไดทําสงครามกับพมาในชวงป  พ.ศ. 2367–2369และอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ ฝาย
พมาจําตองทําสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ทําใหพมาตองสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะขาย และ
ตะนาวศรีอังกฤษเริ่มตนตักตวงทรัพยากรของพมานับแตนั้น เพ่ือเปนหลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะปอนสูโรงงานของ
ตนเอง สรางความแคนเคืองใหกับทางพมาเปนอยางมาก ตอมาพมาจึงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทําการโจมตี

                                         

 
๑

 Myanmar    Political conditions ( https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Myanmar)  ๒๐ March,๒o๑๖ 
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ผลประโยชนของฝายอังกฤษ ทั้งตอบุคคลและเรือ เปนตนเหตุใหเกิดสงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลง
โดยชัยชนะเปนของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพ้ืนที่ใกลเคียงเขาไวกับตน โดย
ไดเรียกดินแดนดังกลาวเสียใหมวาพมาตอนใต สงครามครั้งนี้กอใหเกิดการปฏิวัติครั้งใหญในพมา เริ่มตนดวยการเขายึด
อํานาจโดยพระเจามินดง (Mindon Minครองราชย พ.ศ. 2396–2421) จากพระเจาปะกัน (Pagin Minครองราชย 
พ.ศ. 2389–2396) ซึ่งเปนพระเชษฐาตางพระชนนี พระเจามินดงพยายามพัฒนาประเทศพมาเพ่ือตอตานการรุกราน
ของอังกฤษ พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย เปนเมืองหลวงแหงใหม ซึ่งยากตอการรุกรานจากภายนอก แตก็ยังไม
เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษไดรัชสมัยตอมา พระเจาธีบอ ซึ่งเปนพระโอรสของพระเจามินดง เกิดความ
วุนวายขึ้นไปทั่ว ในที่สุดพระองคไดตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจามินดงไดทรงกระทําไว และได
ประกาศสงครามกับอังกฤษเปนครั้งที่สามในปพุทธศักราช 2428 ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหอังกฤษสามารถเขา
ครอบครองดินแดนประเทศพมาสวนที่เหลือเอาไวได  ในที่สุดพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป พ.ศ. 2429  และ
กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กนอย ญี่ปุนไดเขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยไดติดตอกับพวกตะขิ่น ซึ่ง
เปนกลุมนักศึกษาหนุมที่มีหัวรุนแรง มีออง ซาน นักชาตินิยม และเปนผูนําของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยางกุงเปนหัวหนา 
พวกตะขิ่นเขาใจวาญี่ปุนจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพมาจากอังกฤษ แตเมื่อญี่ปุนยึดครองพมาไดแลว กลับ
พยายามหนวงเหนี่ยวมิใหพมาประกาศเอกราช และไดสงอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุนเพ่ือ
รับคําแนะนําในการดําเนินการเพ่ือเรียกรองอิสรภาพจากอังกฤษ 
 

เมื่อคณะของอองซานไดเดินทางกลับพมาใน พ.ศ. 2485 อองซานไดกอตั้ง องคการสันนิบาตเสรีภาพแหง
ประชาชนตอตานฟาสซิสต (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพ่ือตอตานญี่ปุนอยางลับ ๆ องคการ
นี้ภายหลังไดกลายเปนพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 แลว อองซานและพรรค 
AFPFL ไดเจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวง
ใหญอังกฤษประจําพมาชวยใหคําปรึกษา แตอองซานมีอุดมการณที่ตองการเอกราชอยางสมบูรณ อังกฤษได
พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ขึ้นแขงอํานาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ จึงยินยอมให
พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเปนหัวหนา อองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยมคอมมิวนิสตในพรรค  อองซานและ
คณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภา ตอมา
ตะขิ่นนุหรืออูนุไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490 โดยอังกฤษได
มอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกพมา
อยางสมบูรณ 

 
 การประทวงตอตานรัฐบาลในพมารัฐบาลของอูนุไดพยายามฟนฟูประเทศหลังไดรับเอกราชจากอังกฤษ แต
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จนใน พ.ศ. 2501 ประเทศพมาประสบความลมเหลวในการฟนฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น
สันนิบาตเสรีภาพประชาชนตอตานฟาสซิสตยังแตกแยกออกเปนสองสวน กลุมหนึ่งนําโดยอูนุและติน อีกกลุมนําโดยบะ
สวยและจอเยง แมอูนุจะประสบความสําเร็จในการนําประชาธิปไตยเขาสูยะไข แตเกิดปญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และ
ชาวไทใหญ ปญหาเหลานี้ทําใหรัฐสภาไมมีเสถียรภาพ กองทัพไดเจรจาปญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตพมากับรัฐบาล
ของอูนุ ทําใหอูนุเชิญเนวิน ผูบัญชาการทหารเขามาจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลของเนวินประสบความสําเร็จในการทําให
สถานการณมั่นคง และเกิดการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2503 ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุไดเสียงขางมาก แตเสถียรภาพไมได
เกิดขึ้นนาน เมื่อขบวนการสหพันธฉานนําโดยเจาสวยใต เจาฟาเมืองยองหวยที่เป นประธานาธิบดีคนแรกของพมา 
ตองการสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 ที่ขอแยกตัวออกไปไดเมื่อรวมตัวเปนสหภาพครบสิบป เน วินพยายามลด
ตําแหนงเจาฟาของไทใหญโดยแลกกับสิทธิประโยชนตางๆใน พ.ศ. 2502 ในที่สุด เนวินไดกอรัฐประหารในวันที่ 2 
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มีนาคม พ.ศ. 2505 อูนุ เจาสวยใต และอีกหลายคนถูกจับกุม เจาสวยใตถูกยิงเสียชีวิต เจาจาแสง เจาฟาเมืองสีปอหาย
ตัวไปอยางไรรองรอยที่จุดตรวจใกลเมืองตองจี 
 

 การปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศพมา เม่ือ ค.ศ. 1988 การกอการปฏิวัตินี้เริ่ม
ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 และจากวันที่นี้ (8-8-88) ทําใหเหตุการณนี้มักเปนที่รูจักในชื่อ "การกอการปฏิวัติ 
8888”  ประเทศพมาปกครองดวยพรรคโครงการสังคมนิยมพมาในฐานะรัฐที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต พ.ศ. 2505 
การปกครองเนนชาตินิยมและรัฐเขาควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือครั้งนี้เริ่มจากนักศึกษาในยางกุงเมื่อ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2531 การประทวงของนักศึกษาไดแพรกระจายไปทั่วประเทศ ตอมามีคนเรือนแสนที่เปนพระภิกษุ 
เยาวชน นักศึกษา แมบานและหมอ ออกมาประทวงตอตานระบอบการปกครอง การประทวงสิ้นสุดลงในวันที่ 18 
กันยายน 2531หลังจากเกิดรัฐประหารที่นองเลือดของสภาฟนฟูกฎหมายและกฎระเบียบแหงรัฐซึ่งเปนองคกรที่เปลี่ยน
รูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพมา มีผูเสียชีวิตนับพันคนจากปฏิบัติการทางทหารระหวางการกอการปฏิวัติในขณะที่
ในพมารายงานวามีผูเสียชีวิต 350 คน 

 

 เสถียรภาพทางการเมืองของพมาจากประวัติศาสตรที่ผานมาพบวาประเทศพมาประสบปญหาเรื่องการรวม
ชาติใหเปนปกแผน เนื่องจากประชาชนที่อยูในพมานั้นมีมากมายหลายเชื้อชาติ พวกเขาเหลานั้นตางก็คิดวาดินแดนที่
อาศัยอยูนั้นเปนดินแดนของพวกเขาโดยชอบธรรม เมื่อมีการรวบรวมรัฐ จึงทําใหเกิดการตอตานอยางรุ นแรง ทําใหพมา
แทบจะอยูภายใตภาวะของสงครามตลอดเวลา ดวยปญหาทางดานการปกครองนี้เองที่ทําใหชาติตะวันตกสามารถเขา
แทรกแซงไดโดยงายอังกฤษสนใจประเทศพมาเนื่องจากตองการรักษาผลประโยชนของบริษัทอินเดียตะวันออกของ
อังกฤษในแควนเบงกอลในอินเดียซึ่งติดกับดินแดนของพมา กลัววาผลจากการทําสงครามภายในของพมากับชนกลุมนอย 
ทําใหมีผลกระทบกระเทือนของดินแดนอังกฤษทําใหอังกฤษกลัวพมาจะรุกราน อังกฤษจึงไดเตรียมตัวตอตานพมา และ
การที่พมาไดประสบปญหาการปราบปรามกับชนกลุมนอยและไดลวงล้ําเขาไปในเขตการปกครองของอังกฤษและเกิดการ
กระทบกระทั่งระหวางพรมแดนบอยครั้งนี่เองที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสงครามระหวางสองประเทศ พมาตองการ
สรางความยิ่งใหญใหตนเองเหมือนกับในอดีตที่เคยขยายอํานาจเขามาในฝงไทย และตองการปราบปรามชนกลุมนอย
ภายในประเทศใหสิ้นซาก อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการใชกําลังคนและทรัพยากรของชนกลุมนอยนั้น ๆ อังกฤษกลัวฝรั่งเศส
จะขยายอิทธิพลทางการคาเขาไปในจีนที่อังกฤษมีผลประโยชนอยู ดังนั้นอังกฤษจึงตองขอเจรจากับพมาเพ่ือขอเขาไปตั้ง
สถานีการคา แตไมประสบผลสําเสร็จ จึงตัดสินใจทําสงครามกับพมาจนในที่สุดอังกฤษก็ผนวกพมาเขากับอินเดียอังกฤษ
เริ่มปกครองพมาในฐานะจังหวัดหนึ่งของอินเดียโดยมีเมืองหลวงที่ยางกุง และกลายเปนยุคใหมทางดานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของพมา ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรัฐบาล ราชวงศถูกลมเลิก แยกการเมืองและศาสนาออกจากกัน 
นอกจากนั้น อังกฤษยังเขามาจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา โดยจัดตั้งโรงเรียนที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาพมา และสนับสนุนใหมิชชันนารีเขามาสรางโรงเรียน โดยในโรงเรียนทั้งสองระบบนี้พุทธศาสนา
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของพมาไมถูกกลาวถึง เพ่ือทําลายความเปนเอกภาพทางวัฒนธรรมของพมาที่ตางจากอังกฤษ ทําให
เกิดการตอตานท่ัวไปในพมาตอนเหนืออังกฤษจึงเขาไปปราบปรามทําใหการตอตานสิ้นสุดลงและมีการยกเลิกการปกครอง
ในหมูบานแบบเกา จากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงในหมูบาน ดวยการแตงตั้งหัวหนาหมูบานแบบหมุนเวียนกัน นํา
ระบบเทศบาลเขามาใชตามเมืองใหญ ๆ ทางตอนลางของพมา เพ่ือยกระดับการเก็บภาษีใหสูงขึ้น นับวาเปนการทําลาย
ระบบทางสังคมแบบเกาของพมา เกิดการขัดแยงระหวางประชาชนและผูปกครองที่มาจากตางหมูบานประเทศอังกฤษได
นําระบบการปกครองแบบรัฐบาล ๒ ระดับเขามาใช คือรัฐบาลของเมืองแมคืออังกฤษ และรัฐบาลของคนพ้ืนเมืองมาใช 
และออกกฎหมายหามชาวพมาวางงาน ตองทํางานเพ่ือมิใหจับกลุมกันกอกบฏ ทําใหชาวพมาซึ่งเคยหยุดงานเมื่อทําการ
เก็บเกี่ยวเสร็จไมสามารถพักผอนไดตองออกมาหางานทําเกิดภาวะกดดันแกชาวบานโดยทั่วไปอังกฤษควบคุมนโยบาย
ใหญ ๆ เชน การคลัง การตางประเทศ รัฐบาลพ้ืนเมืองดูแลเพียง การ ศึกษา สาธารณสุข ปาไม เทานั้น  มีการปฏิรูป
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การศึกษาเปนแบบตะวันตก ชาวพมาเลิกสนใจภาษาพมามาสนใจภาษาอังกฤษเพ่ือการเขารับราชการ สงเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษ ใหพูดภาษาอังกฤษ และปฏิบัติตนตามแบบตะวันตกทุก ๆ ดาน เพ่ือประโยชนตอระบบราชการและความ
มั่นคงทางธุรกิจของอังกฤษ และมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรางกุง ใชการเรียนการสอนแบบอังกฤษ เปดโอกาสใหคนเรียนดี
เขารับราชการและไดรับทุนการศึกษา คนกลุมนี้นิยมอังกฤษ เขารับราชการการอังกฤษ ไมสนใจการเมืองและสังคมใน
พมา ทําใหชาวพมาสวนใหญไมชอบนักการเมืองพมา และกลุมนักศึกษาที่หางานทําไมได รวมกลุมกันตั้งขบวนการ
ชาตินิยมตอตานอังกฤษ และไดรับความนิยมจากประชาชนจํานวนมาก ดานการศึกษาแบบตะวันตกของพมาไดขยาย
กวางไปทั่วประเทศในชวงค.ศ. 1906 - 1937 ประชาชนชาวพมาไมตองการที่จะอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ
รวมทั้งไมตองการที่จะฟนฟูการปกครองในระบอบกษัตริยอีกดวย การศึกษาทําใหคนพมาเห็นโลกภายนอก ชาวพมาเริ่ม
รวมตัวตอตานอังกฤษ โดยเริ่มตนดวยการประทวงไมใหชาวตะวันตกเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาหากไมถอดรองเทา 
ซึ่งนับวาเปนการแสดงออกในการตอตานชาวตะวันตกอยางชัดเจนที่สุด๒ 
 

 ปญหาภายหลักจากการไดรับเอกราชของพมาภายหลังการไดรับเอกราช พมาไดประสบปญหาภายในและ
ภายนอกมากมาย เชน การไมมีเสถียรภาพในการปกครอง เปลี่ยนแปลงผูนําบอยครั้ง  การลอบสังหารอองซานซึ่งเปนผูนํา
คนสําคัญ ทําใหพวกคอมมิวนิสตและพวกทหารกองทัพแหงชาติ ตอตานรัฐบาลใหมของพมา รัฐบาลอูนุไดปราบปราม
อยางรุนแรง  การที่อูนุเขาไปฟนฟูศาสนาปลอยใหพระเขามามีบทบาททางการเมืองมากเกินไป ทําใหประชาชนไมพอใจ
ในการกระทําของพระ โดยเฉพาะผูนําทางทหาร นายพลเนวิน  เกิดความแตกแยกภายในกลุม Anti Fescist People’s 
Freedom League (AFPFL) ซึ่งนําโดย อองซาน ซูยี ผนวกกับปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหอูนุตองเชิญเนวิน
ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อจัดการประเทศไดเรียบรอยก็คืนอํานาจใหนายอูนุอีกครั้ง แตรัฐบาลรอบสองของอูนุก็ประสบ
กับปญหามากมายจนไมสามารถประคับประคองตอไปได ทําใหเนวินทําการรัฐประหาร ตั้งสภาคณะปฏิวัติ สมาชิกสวน
ใหญเปนทหาร จึงกลายเปนรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิดการเรียกรองประชาธิปไตยจากประชาชนและนักศึกษา รัฐบาล
ทหารของเนวินไดแกไขปญหาบานเมืองและเศรษฐกิจโดยการนําระบอบสังคมนิยมมาใช มีการโอนกิจการตา ง ๆ ของ
เอกชนมาเปนของรัฐ ไมยอมรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ปดบังขาวสาร ดําเนินนโยบายโดดเดี่ยว และเกิดความ
แตกแยกภายในกลุม Anti Fescist People’s Freedom League (AFPFL)ซึ่งนําโดยอองซาน ซูยี เปนองคกรตอตาน
ญี่ปุน โดยรวมมือกับอังกฤษ เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ อังกฤษเขามาปกครองพมาดังเดิม ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําสืบ
เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ พมาเสียหายอยางหนัก เมื่อพมาไดรับเอกราชจึงประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การที่รัฐบาลอูนุมีนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ทําใหเกิดปญหาระหวางนายทุนกับชนชั้น กรรมกร ถึงแม
รัฐบาลตอมาจะนําระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตเขามาใช ก็ไมสามารถแกไขปญหาได ปญหาทางสังคม และชนกลุม
นอยปญหาชนกลุมนอยที่มีมาอยางยาวนาน ไดบอนทําลายเสถียรภาพทางการเมืองของพมามาตลอด เมื่อเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ชนกลุมนอยก็มีอํานาจในการปกครองตนเองมากขึ้น ชนกลุมนอยกอกบฏขึ้นบอยครั้ง เกิดปญหาในการรวม
ประเทศ รัฐบาลพมาทําการปราบปรามอยางหนัก และชนกลุมนอยก็ทําการตอตานรัฐบาลอยางหนักเชนกันปญหาภายใน
พรรคคอมมิวนิสตการที่พรรคคอมมิวนิสตแตกแยกออกเปน ๒ กลุม ไดสรางความวุนวายทางการเมือง เมื่อรัฐบาลพมา
ประกาศยกเลิกพรรคคอมมิวนิสตจึงมีการตอตานใตดินหลังจากการเขารวมสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2540 ทาทีของรัฐบาลทหารเมียนมารก็ดูจะออนลง โดยเริ่มจากการประกาศยุบสภาฟนฟูกฎหมายและความเปน
ระเบียบแหงรัฐ แลวเปลี่ยนใหเปนสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐแทน และใหมีการปลอยตัวนางอองซาน ซูจีออก
จากสถานที่จองจําเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 อยางไรก็ดีในปถัดมาระหวางที่นางอองซาน ซูจีกําลังเดินสายทั่ว
ประเทศนั้น ก็ไดเกิดเหตุปะทะระหวางกลุมผูสนับสนุนรัฐบาลทหาร และกลุมผูสนับสนุนนางอองซาน ซู จี ทําใหรัฐบาล

                                         

 
๒วาทิน  ศานติ์  สันติ. พมา : ภายใตการปกครองของอังกฤษ และปญหาการภายหลังไดรับเอกราช. 

( แหลงขอมูลออนไลน).https://www.gotoknow.org/posts/๓๐๙๐๙๐ ( สืบคนขอมูลวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ). 



๔๑๕ 

 

ทหารตัดสินใจจองจําเธออีกครั้งดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ในอดีตเมียนมารปกครองแบบกึ่งสาธารณรัฐ กึ่งสหพันธรัฐ 
รูปแบบรัฐบาลเปนระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเปนทั้งประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล โดยรัฐธรรมนูญของพมา แบง
อํานาจอธิปไตยเปน 3 ฝาย คือ สภานิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ สําหรับระบบกฎหมายนั้นประเทศพมามี
ระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณเนื่องจากเปนการผสมผสานกันระหวางจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอวจากอิทธิพลของอังกฤษ และกฎหมายใหมของประเทศ๓ 
 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันเมียนมารมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภา
ซึ่งประกอบดวย สภาประชาชน สภาชาติพันธุ และสภาทองถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดี
เปนประมุขและหัวหนารัฐบาล แบงการปกครองเปน 7 รัฐ ตามกลุมเชื้อชาติที่เปนชนกลุมใหญในแตละรัฐและแบงเป น  
7 ภาค ในเขตพ้ืนที่ราบลุมที่ประชากรเชื้อสายเมียนมารอาศัยเปนสวนใหญนับแตการปรับเปลี่ยนเขาสูระบอบการเมือง
ลูกผสมแบบก่ึงประชาธิปไตยภายใตการบริหารปกครองของประธานาธิบดี เต็ง เสง จนถึงการควาชัยชนะแบบขาวสะอาด
ของนางอองซาน ซู จี ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ.2555 พมา คือ ตัวแบบการพัฒนาประชาธิปไตยในรัฐโลกที่สามที่เริ่มจาก
การปฏิรูปโดยชนชั้นนําทหาร หากแตความเปลี่ยนแปลงดังกลาว กลับทําใหเกิดการคลายตัวของระบอบเผด็จการพรอม
กับคอยๆกระตุนใหกลิ่นอายแหงเสรีภาพและประชาธิปไตยสามารถกอตัวขึ้นไดในระบบการเมือง พมาไดส รางภูมิคุมกัน
รัฐประหารและการสะกดพลังปฏิวัติประชาชนที่รุนแรงผานการสถาปนารูปแบบรัฐบาลกึ่งทหารกึ่งพลเรือน โดยขมวดให
กองทัพกับพลเรือนสามารถแบงอํานาจบริหารประเทศรวมกันแบบถูกตองตามกฏหมายและพมาเริ่มมีนวัตกรรมทางการ
ปกครองใหมๆในการจัดการความขัดแยงและสรางความปรองดองแบบสันติวิธี โดยเฉพาะแนวคิดสหพันธรัฐนิยม ซึ่งแบง
รัฐบาลพมาออกเปนสองสวน คือ รัฐบาลกลางที่กรุงเนปดอวกับรัฐบาลมลรัฐในรัฐชาติพันธุและภาคพมาแทอีกทั้งหมด 
14 แหง ซึ่งสารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดปนใหพมามีรูปการปกครองแบบกึ่งสหพันธ ซึ่งแมจะมีการรวมอํานาจ
บางสวนไวที่สวนกลาง หากแตก็มีการกระจายอํานาจใหกับหนวยบริหารสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่กาวหนากวางไกล
กวายุคทหารที่มักมีแตการจัดการปกครองผานหลักเอกภาพแบบรัฐเดี่ยวพมาใตการบริหารของอองซาน ซู จี อาจเปนรัฐที่
มีทั้งการปฏิรูปประชาธิปไตยและการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่นาประทับใจ โดยเฉพาะการขจัดพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นของ
นักการเมือง การสรางระบบบริหารราชการแผนดินที่โปรงใสตรวจสอบได และสภาวะพรอมรับผิดของรัฐบาลหากเกิด
ความผิดพลาดในการปกครองรัฐในทางมิชอบซึ่งจากแนวคิดการเมืองของนางซู จี และแรงรณรงคการเมืองของสมาชิก
พรรค NLD ซึ่งมักใหความสําคัญกับการเลือกตั้งและการแขงขันทางการเมืองที่ตองนําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลแบบใสสะอาด 
อาจเปนสัญญาณบงชี้ไดบางระดับ ถึงความพยายามที่จะสถาปนาหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและหลักบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งอาจทําใหพมามีทั้งองคประกอบของประชาธิปไตย(Democracy)และการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good Governance)ในเวลาเดียวกันซึ่งเปนทิศทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองที่หาได
ยากในรัฐโลกที่สามหรือรัฐสวนใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
ประเทศเวียดนาม มีชื่อเปนทางการ คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)มีเมืองฮานอย 
เปนเมืองหลวง  เวียดนาม ไมมีศาสนาประจําชาติ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปนคริสต และอิสลามมีภาษา
เวียดนามเปนภาษาประจําชาติและภาษาราชการเวียดนามอยูในพ้ืนที่มรสุมเขตรอนมีประชากรประมาณ 86 ลานคน 
สวนใหญเปนชาวเวียด รองลงมาจะเปนชนกลุมนอย ชาวเขา และชาวเขมรเวียดนามมีพ้ืนที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูกมีพืช

                                         

 
๓ดุลยภาค  ปรีชารัชช. ตื่นเถิดชาวไทย ความนาสะพรึงกลัวของประชาธิปไตยในพมา. 

http://www.xzyte.net/facebook.php?๐๕๖๗๖๒๓๖๖๙๙๗๕๒๑๒.๐๐๐๐๐๙๔๙๗๕๓๒๒๘๔๒๘๙๑๙. ( สืบคนขอมูลวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ). 



๔๑๖ 

 

เศรษฐกิจสําคัญ คือ ขาวเจา ยางพารา ชา กาแฟ และยาสูบ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีแรสงออกท่ีสําคัญ คือ เหล็ก 
ถานหินแอนทราไซตและยังมีกาซธรรมชาติและน้ํามัน 

 

 การเมืองการปกครองของเวียดนามยุคอาณานิคมในคริสตศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสใหความสนใจเวียดนาม
ดวยความหวังจะใชเวียดนามเปนทางผานเขาไปยังตอนใตของจีน การเขามาในเวียดนามในระยะเริ่มแรกของฝรั่งเศสได
เขามาทําการคาและเผยแพรศาสนาคริสต  ฝรั่งเศสอาศัยชวงที่เวียดนามเกิดความวุนวายจึงเขาแทรกแซงการเมือง
ภายในประเทศ   และใชกําลังทหารยึดครองเวียดนามไดในที่สุด  และในคริสตศตวรรษที่ 20เวียดนามก็ถูกรวมเขากับ
กัมพูชาและลาว เรียกวา สหพันธอินโดจีน การเขามายึดครองเวียดนามของฝรั่งเศสทําใหมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  
ฝรั่งเศสไดมีจัดรูปแบบการการเมืองการปกครอง และการศึกษาของเวียดนามใหม  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอยางไรก็ตาม ภายใตการยึดครองของฝรั่ งเศสนั้นก็ไดเกิดขบวนการ
ตอสูเพื่อเอกราชมาโดยตลอด  โดยเฉพาะกลุมปญญาชนที่ไดรับการศึกษาแบบฝรั่งเศสไดมีจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตแหงอิน
โดจีน ขึ้นมีเหงวียน อาย  กวอก หรือที่รูจักในนาม โฮจิมินห เปนหัวหนา  ขบวนการนี้มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหว
ตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราชของเวียดนาม จนในที่สุดเวียดนามไดรับเอกราชและกลายเปนประเทศที่มีระบอบปกครองแบบ
สังคมนิยม ๔ 
 

 การเขามามีอิทธิพลในเวียดนามของฝรั่งเศสในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสไดเขาแทรกแซงโดยการ
เผยแพรศาสนาและทําการคาในเวียดนาม  ซึ่งชวงนั้นเวียดนามไดแบงแยกดินออกเปน 2 ประเทศโดยคนสองกลุม คือ 
ตระกูลตริ่นหปกครองฝายเหนือ และตระกูลเหงวียนปกครองฝายใต  ตอมา ค.ศ. 1772 ไดเกิดกบฏเตยเซินขึ้นโดยทํา
การโคนลมกษัตริยราชวงศเหงวียนและราชวงศตริ่นหไดและรวมชาติใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เวียดนามจึงตกอยูภายใต
การปกครองของพวกเตยเซินนับแตบัดนั้น สภาพในเวียดนามหลังจากเกิดกบฏเตยเซินนี้เองเปนการเชื้อเชิญใหชาวยุโรป
เขามาแทรกแซงมากขึ้น   อยางไรก็ตามฝรั่งเศสในขณะนั้นมีปญหาหลายดานที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงชวยใหเวียดนามรอด
พนไปอีกวาระหนึ่งพวกเตยเซินมีอํานาจในการปกครองเวียดนาม กษัตริยราชวงศเหงวียนถูกจับปลงพระชนม  แตมีเหง
วียนไอหที่สามารถหลบหนีไปได ตอมาเหงวียนไอหไดกลับเขาประเทศเวียดนามไปรวบรวมพรรคพวกเพ่ือทําการปราบ
กบฏ แตก็ปราบกบฏไมสําเร็จ  จึงไปขอความชวยเหลือจากฝรั่งเศส  และไดลงนามในขอตกลงแวรซายสกับผูแทนฝรั่งเศส  
โดยฝรั่งเศสสัญญาจะใหความชวยเหลือทางการทหารเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่เวียดนามจะยกเมืองทาตูราน  และเกาะ
ปูโลคอนดอร  ตลอดจนใหสิทธิพิเศษมาคาขายในเวียดนามโดยกีดกันชาติยุโรปอ่ืนๆ ออกไป  ดวยความชวยเหลือจาก
ฝรั่งเศสทําใหเหงวียนไอหปราบฝายกบฏเตยเซินไดสําเร็จใน ค.ศ. 1802 และสถาปนาตนเองเปนกษัตริยทรงพระนามวา  
จักรพรรดิซาลอง ปฐมกษัตริยราชวงศเหงวียน แลวไดทรงเปลี่ยนชื่อประเทศใหมเปนเวียดนาม  จักรพรรดิซาลองเมื่อได
ขึ้นเปนกษัตริยแลวก็ไมปฏิบัติตามขอตกลงแวรซายส ค.ศ.1787 แตอยางใดตอมาในป ค.ศ. 1820 จักรพรรดิมินหหมาง
ขึ้นครองราชย  พระองคทรงมีทัศนะเปนปฏิปกษตอฝรั่งเศสอยางรุนแรง ไดมีรับสั่งใหจับพวกบาทหลวงมาขึ้นศาลและ
ลงโทษประหารชีวิตถึง 5 คณะการกดขี่ทางศาสนาของจักรพรรดิมินหหมางนี้เองเปนเหตุใหรัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มยื่นมือเขา
มาเกี่ยวของในทางการเมืองทันที  กอนหนานี้ฝรั่งเศสพยายามที่จะเจรจาและเปดความสัมพันธทางการคากับเวียดนาม  
แตก็ไมสําเร็จจนตองเลิกความพยายามไปชั่วระยะหนึ่ง  จนกระทั่งจักรพรรดิมินหหมางบีบคั้นพวกบาทหลวงหนักเขา  
รัฐบาลฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนนโยบายโดยใชกําลังทหารแทรกแซง  แตจักรพรรดิมินหหมางก็สิ้นพระชนมเสียกอน  จักรพรรดิ
เตียวตรีไดสืบราชสมบัติตอ  พระองคไดทรงดําเนินนโยบายเปนปฏิปกษตอชาวฝรั่งเศส  และกีดกันในทางศาสนา
เชนเดียวกันกับจักรพรรดิมินหหมาง แตไมรุนแรงมากนัก ในระยะนี้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังไมไดปฏิบัติการอะไรรุนแรงนัก 

                                         

๔ศิรวิทย  ยี่สุน  พรอมคณะ. การเมืองการปกครองของเวียดนาม. http://politicsasean.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๑/blog-post_๖๔๓๐.html.(๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ). 
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ในป ค.ศ. 1845 รัฐบาลจักรพรรดิเตียวตรีไดตัดสินประหารบาทหลวงฝรั่งเศสคนหนึ่ง ฝรั่งเศสจึงนําเรือรบเขา

มายังเมืองตูราน  จึงทําใหมีการปะทะกันอยางรุนแรงระหวางเรือของชาวเวียดนามกับเรือชาวฝรั่งเศส  หลังจากเหตุการณ
กระทบกระทั่งอันรุนแรงนี้ไมนาน  จักรพรรดิเตียวตรีก็สวรรคต   จักรพรรดิตือดึค มีพระชนมายุเพียง 18พรรษา ได
สืบราชสมบัติตอ ในป ค.ศ. 1847 พระองคทรงเจริญวัยทามกลางการเบียดเบียนของฝรั่งเศส จึงไดดําเนินนโยบายรุนแรง
ปราศจากความยั้งคิดและคํานึงถึงผลที่ตามมาจนในเดือนกันยายน ค.ศ. 1856 ฝรั่งเศสไดสงเรื อรบเขาไปในอาวเมืองตู
ราน ยื่นจดหมายขอเจรจากับเวียดนามเพ่ืออนุญาตใหฝรั่งเศสมีเสรีภาพทางการคาและศาสนา แตก็ไมเปนผลสําเร็จ ดังนั้น 
พระเจานโปเลียนที่ 3 จึงมีนโยบายใชกําลังทหารในการแทรกแซงและยึดครองเวียดนาม โดยรัฐบาลฝรั่งเศสไดนํากองเรือ
รบฝรั่งเศสมาถึงเมืองตูรานแตก็ไมสามารถยึดเมืองนี้ไดฝรั่งเศสจึงไดเพ่ิมการรุกรานเวียดนามเพ่ิมมากขึ้นจนสามารถยึด
เมืองไซงอนของเวียดนามได ฝรั่งเศสไดทําทุกวิถีทางเพ่ือเปนการบีบบังคับใหจักรพรรดิตือดึคยอมเซ็นสัญญา  ในที่สุด
จักรพรรดิตือดึคตัดสินพระทัยที่จะทําสัญญาสงบศึกกับฝรั่งเศส ผลที่สุดทั้งสองฝายไดตกลงเงื่อนไขและไดลงนามในสัญญา
สันติภาพกันที่เมืองไซงอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1862ตามสนธิสัญญาสันติภาพฉบับนี้เวียดนามยอมยก 3 จังหวัด
ที่ฝรั่งเศสยึดไวไดทางทิศตะวันออกของไซงอน รวมทั้งเกาะปูโลคอนดอรใหกับฝรั่งเศส  ยอมเปด เมืองทางตางๆ ใหมีการ
คาขายกับประเทศตะวันตก  ทั้งยังอนุญาตใหคณะบาทหลวงฝรั่งเศสทําการเผยแพรศาสนาคริสตไดโดยเสรี  และยัง
ยินยอมใหเรือรบฝรั่งเศสแลนขึ้นไปตามแมน้ําโขงเพ่ือไปยังชายแดนเขมรได นอกจากนี้ยังผูกมัดมิใหเวียดนามทําสัญญา
ยอมยกดินแดนสวนหนึ่งสวนใดของตนใหแกชาติมหาอํานาจใดๆ โดยมิไดรับความเห็นชอบจากฝรั่งเศสเสียกอน ประการ
สุดทายเพื่อเปนการชดใชคาเสียหาย เวียดนามตองจายคาทําขวัญใหแกฝรั่งเศสเปนเงิน 20 ลานฟรังค หลังจากนั้นไมนาน
ฝรั่งเศสก็ทําการยึดครองภาคใต  ภาคกลาง และภาคเหนือของเวียดนาม  และมีขอตกลงจนทําใหเวียดนามตองตกเปนรัฐ
อารักขาของฝรั่งเศส ถึงแมจีนจะพยายามเขาแทรกแซงเพ่ือรักษาอํานาจในเวียดนาม  แตในที่สุดจีนก็ยอมลงนามใน
ขอตกลงเทียนสิน จีนยอมรับอํานาจการปกครองของฝรั่งเศส เปนอันวาเวียดนามตกเปนอาณานิคมฝรั่งเศสโดยสมบรูณ 
การจัดการปกครองเวียดนามฝรั่งเศสไดดําเนินนโยบายแบงแยกและปกครอง  โดยไดจัดแบงเวียดนามเปน  3 ประเทศ 
คือ โคชินจีน  อันนัม  และ ตังเกี๋ยมีการปกครองตางกันไป  แตละประเทศแยกกัน  แตรวมกันเรียกวา อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส  ซึ่งรวมกัมพูชาและลาวเขาไปดวย  การดูแลกิจการงานตางๆ เชน ความมั่นคง  การเงิน  การสาธารณะ  การ
สื่อสาร  การสารณสุข  การคาและอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับกระทรวงอาณานิคม  โดยรัฐบาลฝรั่งเศสไดแตงตั้งขาหลวงใหญมาเปน
ผูปกครอง  ความตั้งใจของฝรั่งเศสคือตองการทําลายเอกภาพของชาติเวียดนาม เพ่ือจะไดงายตอปกครอง ใน ค.ศ. 1899 
รัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสไดใหการปกครองของกษัตริยยกเลิกการเก็บภาษีและจายเงินคาใชจายในสํานักงานสวน
พระองคเอง  สวนในอันนัมและตังเก๋ียในระดับเมืองและในระดับชนบทนอกจากขาหลวงใหญฝรั่งเศสประจําจังหวัดแลวยัง
มีผูบริหารชาวเวียดนามซึ่งเปนเหมือนหุนเชิด  ขาหลวงมีสมาชิกสภาที่ไดรับเลือกตั้งมาเปนผูชวย  สมาชิกในสภาคัดเลือก
มาจากเจาที่ดินกลุมนอย  พอคาท่ีมั่งค่ังหรือนักอุตสาหกรรมและผูมีตําแหนงสูง การจัดแบบการบริหารดังกลาวไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ จนสิ้นสุดสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใตการปกครองฝรั่งเศสฝรั่งเศสไดแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศอาณานิคม  ซึ่งการกอตั้งโครงสรางทางเศรษฐกิจของอาณานิคมก็เพ่ือใหเกิดประโยชนแกบริษัทฝรั่งเศสซึ่งไป
ลงทุนกิจการในอินโดจีน  อาณานิคมจึงกลายเปนแหลงระบายสินคาของอุตสาหกรรมฝรั่งเศสและยังเปนผู จัดหาวัตถุดิบ
และแรงงานราคาถูกๆ ใหอีกดวยในดานการเกษตรไดเปลี่ยนแปลงระบบถือครองที่ดินและการผลิตขาวเพ่ือสงออก  
ฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามดวยจุดประสงคที่จะใชทรัพยากรที่มั่งคั่งของเวียดนาม ฝรั่งเศสเห็นวาถาหากสามารถพัฒนาที่
ราบลุมแมน้ําโขงใหปลูกขาวไดจํานวนมาก  รัฐบาลจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นอีกเปนจํานวนมหาศาล  ดานสังคมเดิมทีสังคม
เวียดนามไมไดมีโครงสรางสังคมและการแบงกลุมทางสังคมที่ซับซอน  ประกอบดวยเพียงชนชั้นปกครองที่อยูในเมือง
หลวงและหัวเมืองกับชาวนาที่อยูในชนบท  รูปแบบสังคมดังกลาวกําลังเปลี่ยนไปภายใตระบบอาณานิคม  ระบบ



๔๑๘ 

 

การศึกษาใหมและการรับรูของวัฒนธรรมของฝรั่งเศส  มีผลทําใหคานิยมและการประพฤติปฏิบัติตัวของหนุมสาว
เวียดนามบางกลุมเปลี่ยนไป  จารีตและความเชื่อทางสังคมแบบเกาของเวียดนามกําลังเลือนหายไป ขณะที่ความคิดและ
คานิยมแบบใหมจากสิ่งพิมพและวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาแทนที่ 
 

มหาสงครามบูรพา  สงครามโลกครั้งท่ีสอง  และสงครามอินโดจีน 

 
เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุนไดยกกําลังเขายึดอินโดจีนของฝรั่งเศส และไดประกาศยกเลิกอํานาจการ

ปกครองของฝรั่งเศสในป พ.ศ.2483 พรอมกับไดมอบหมายใหจักรพรรดิเบาไดของเวียดนามประกาศอิสรภาพ และจัดตั้ง
รัฐบาลเวียดนามขึ้นปกครองประเทศ กอนหนาที่ญี่ปุนจะยึดอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น ในเวียดนามไดมีขบวนการตอตาน
ฝรั่งเศส ที่สําคัญอยูขบวนหนึ่งเรียกวา สันนิบาตเพ่ือเอกราชเวียดนาม หรือเวียดมินห ผูกอตั้งขบวนการนี้คือ โฮจิมินห  
ขบวนการดังกลาวมีเปาหมายที่จะแยกสลายศัตรู และรวมพลังตาง ๆ ใหมากที่สุด เพ่ือที่จะพิทักษรักษาประเทศชาติ และ
ปลดปลอยประชาชน ฐานที่มั่นของขบวนการนี้อยูที่เวียดบัค  และขบวนการดังกลาวไดกลายมาเปนกองทัพประชาชนของ
เวียดนามในเวลาตอมา จีนและสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือขบวนการนี้เพ่ือตอตานญี่ปุน ทําใหโฮจิมินหสามารถ
กอตั้งขบวนการคอมมิวนิสตที่มีประสิทธิภาพขึ้นทั่วประเทศ เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพายุติลงในป พ.ศ.2488 ญี่ปุนเปน
ฝายแพสงคราม จักรพรรดิเบาไดไดสละราชสมบัติ และมอบอํานาจการบริหารใหแกฝายเวียดมินห ฝายสัมพันธมิตรโดยมี
อังกฤษเปนฝายสนับสนุนใหฝรั่งเศสกลับเขามามีอํานาจในเวียดนามอีก โฮจิมินหไดประกาศทําการตอสูดวยกําลังอาวุธ
อยางเปดเผย  โดยไดประกาศอิสรภาพและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งประกอบดวยตังเกี๋ยอันนัม 
และโคชินไชนาขึ้น เมื่อป พ.ศ.2488  โดยมีกรุงฮานอยเปนเมืองหลวง และโฮจิมินหเปนประธานาธิบดี  ซึ่งฝรั่งเศสไดให
การรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกลาวในฐานะเปนสวนหนึ่งของสหพันธอินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งขัดแยง
กับเจตจํานงของพวกเวียดมินหตอมา พ.ศ.2492  ฝรั่งเศสไดประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐเสรีแหงเวียดนามใตขึ้นโดยมี
จักรพรรดิเบาไดเปนประมุขและมีโงดินหเดียมเปนนายกรัฐมนตรี ทําใหมีการสูรบระหวางเวียดมินหกับฝรั่งเศส ในที่สุด
ฝรั่งเศสเปนฝายปราชัยแกฝายเวียดมินหฝรั่งเศสไดลงนามในขอตกลงเจนีวากับฝายเวียดมินหในปเดียวกัน โดยฝรั่งเศ ส
ยอมเคารพตอความเปนเอกราชอธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอตกลงเจนีวา 
(Geneva Agreement) ดังกลาวไดระบุใหแบงเวียดนามออกเปนสองสวน(เวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต) โดยใชเสน
ขนาน(เสนละติจูด)ที่ 17 เปนเสนแบงเขตชั่วคราว และจัดใหมีเขตปลอดทหารขึ้น โดยใหทั้งสองฝายถอนทหารกลับเขา
เขตของตน ใหประชาชนเลือกอพยพเขาไปอยูในแตละภาคตามความสมัครใจ ภายใน 300 วัน สนธิสัญญาดังกลาว ยัง
หามชาวตางชาติโยกยายทหาร และอาวุธเขาไปตั้งมั่นในแตละภาค หามเวียดนามทั้งสองฝายเขาเปนพันธมิตรทางทหาร
กับตางประเทศ และใหมีกรรมการควบคุมตรวจตราระหวางประเทศ ( ICC) ควบคุมดูแลใหเปนไปตามขอตกลง มีการ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเพ่ือรวมเวียดนามทั้งสองฝายเขาดวยกัน ภายใน พ.ศ. 2499  แตการดําเนินการรวม
ประเทศเขาดวยกันไมไดมีขึ้นตามขอตกลงเนื่องจากเวียดนามใต ไมยินยอม โดยอางวาเวียดนามเหนือไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับการถอนทหาร โดยยังมีกองกําลังเวียดนามเหนืออยูในเวียดนามใต ประมาณ 5000 คน ในป พ.ศ. 
2498  โงดินหเดียม นายกรัฐมนตรีเวียดนามใต  ไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาใหลมเลิกระบบกษัตริย และ
เปลี่ยนรูปการปกครองของเวียดนามใตเปนระบอบสาธารณรัฐ (มีประธานาธิบดีแทนกษัตริย)โดยโงดินหเดียมไดดํารง
ตําแหนงเปนประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใต  ในขณะเดียวกันเวียดนามเหนือก็ไดพยายามที่จะใหมีการออกเสียง
ประชามติเกี่ยวกับการรวมเวียดนาม แตก็ไมเปนผลสําเร็จจึงไดหันมาใชกลวิธีทางการเมือง เริ่มดวยการจัดตั้งขบวนการ
คอมมิวนิสตเวียดนามใต หรือ เวียดกงไดจัดตั้งแนวรวมปลดปลอยแหงชาติ ขึ้นใน พ.ศ.2503  โดยอางวาเปนตัวแทนของ
ชาวเวียดนามใต ในการตอสูกับเวียดนามใตเพ่ือใหมีการรวมเวียดนามเขาดวยกัน แนวรวมดังกลาวไดประกาศจัดตั้ง 
"รัฐบาลปฎิวัติชั่วคราวแหงเวียดนามใต เมื่อ พ.ศ.2512  สวนในดานการทหารนั้น เวียดนามเหนือไดปฎิบัติการรบแบบ
กองโจรดวยหนวยกําลังขนาดเล็ก ตั้งแต พ.ศ.2498 และไดขยายขนาดกําลังเปนกองพันในป พ.ศ.2506ในขณะที่



๔๑๙ 

 

ฝายเวียดกงมีความเขมแข็งขึ้น แตภายในเวียดนามใตเองกลับมีความขัดแยงกันอยางรุนแรง มีการแยงชิงอํานาจกันหลาย
ครั้งหลายคราว  โงดินหเดียมถูกโคนอํานาจและผูนําทหารเขามาปกครองแทน จนถึงป พ.ศ.2508 สหรัฐอเมริกาจึง
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งรัฐบาลแทนขึ้นโดยมี นายพล เหงียนเกากี เปนนายกรับมนตรี รัฐบาลชุดนี้ไดจั ดรางรัฐธรรมนูญ 
และจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2510 นายพลเหงียนวันเทียว ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีไดดํารงตําแหนงมาถึงป 
พ.ศ.2518 แตไมสามารถแกไขปญหาสําคัญใหลุลวงไปได ชวงเวลาดังกลาว สงครามในเวียดนามไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
สหรัฐอเมริกาไดเริ่มโจมตีทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือเปนครั้งแรก เมื่อเกิดวิกฤตการณอาวตังเกี๋ย ใน พ.ศ. 2507 และใน 
พ.ศ. 2508 ไดสงกําลังทหารเขารวมรบกับกําลังทหารของเวียดนามใตโดยตรงในพ.ศ.2510 เวียดนามเหนือไดขยาย
กําลังรบในเวียดนามใตเปนระดับกองพล และไดทําการรุกใหญสองครั้งแตไมประสบความสําเร็จ เพราะถูกสกัดกั้นทาง
ภาคพ้ืนดิน การโจมตีทางอากาศ และการปดลอมทางทะเลของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร  และไดมีการเจรจาสันติภาพ
ที่กรุงปารีส ตั้งแต พ.ศ.2511 ไดมีการลงนามใน พ.ศ.2516 กําหนดใหมีการหยุดยิงในเวียดนามใต และใหมีการถอน
กําลังทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต กําหนดใหเวียดนามใตและเวียดนามเหนือจัดตั้งสภาเพ่ือควา
สามัคคีปรองดองเพ่ือทําหนาที่จัดการเลือกตั้งทั่วไปในเวียดนามและใหมีการรวมเวียดนามเขาดวยกัน และยังกําหนดให
สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือในการฟนฟูบูรณะอินโดจีนรวมทั้งเวียดนามเหนือภายหลังสงครามสิ้นสุดลงแตในทาง
ปฏิบัติปรากฏวาประสบผลแตเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการถอนทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรออกจากเวียดนามใต 
การแลกเปลี่ยนเชลยศึก การกวาดทุนระเบิด และยุติการลาดตระเวนทางอากาศในเวียดนามเหนือเทานั้น แตการยุติการสู
รบไมไดมีผลการปฏิบัติอยางแทจริง ในตนป พ.ศ.๒๕๑๘  ฝายเวียดนามเหนือไดเริ่มการรุกใหญอีกครั้ง เขาไปในเขต
เวียดนามใต ฝายเวียดนามใตซึ่งขาดการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ตกเปนฝายเสียเปรียบในการรบ ฝายเวียดนามเหนือ
ยึดครองพ้ืนที่ไดสองในสามของพ้ืนที่ทั้งหมดในเวียดนามใต ก็ไดใชกําลังกดดันไซงอนอยางหนักจนฝายเวียดนามใตยอม
จํานน เมื่อวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ เมื่อเวียดนามเหนือยึดครองเวียดนามใตแลว ก็รวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต
เขาดวยกัน โดยใชชื่อประเทศวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  

 

เวียดนามยุคการปฏิรูปโดยเมย (DoiMoi) และผลกระทบทางสังคมจากการเมืองจากการปฏิรูป 

 

 นโยบายปฏิรูป โดยเหมยDoiMoiพ.ศ.๒๕๒๙มาจากสภาพความยากลําบากทางเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๘ 
เปนตนมา ประกอบกับในชวง พ.ศ.๒๕๒๓ สหภาพโซเวียตประกาศนโยบายเปดประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลตอแนวความคิดของ
เหลาผูนําพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามดวยเชนกันใน พ.ศ.๒๕๒๙ เวียดนามจึงประกาศนโยบายปฏิรูปโดยเหมย ในภาษา
เวียดนาม โดย  แปลวา เปลี่ยน   เหมย  แปลวา ใหม มีการเริ่มปฏิรูปตลาดเสรีโดยยังควบคุมกิจการของรัฐไว แตเริ่มผอน
ปรนอนุญาตใหประชาชนสามารถประกอบกิจการดําเนินธุรกิจการคาดวยตัวเองได และในชวงพ.ศ.๒๕๓๒-พ.ศ.๒๕๓๔
การลมสลายของสหภาพโซเวียต ทําใหเวียดนามตองทบทวนและปรับนโยบายเปดประเทศมากขึ้นโดยหันมาใชระบบ
เศรษฐกิจแบบการตลาดภายใตระบบสังคมนิยมในป พ.ศ.๒๕๐๗ และในป พ.ศ.๒๕๓๘ เปนปที่เวียดนามเขาเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)ชาวเวียดนามที่อพยพไปอยูประเทศตะวันตกที่คนเวียดนาม เรียกวา เวียดเกี่ยวกลับมาเปน
กําลังสําคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจากเงินที่สงกลับเขามาใหญาติพ่ีนองที่ยังอยูในเวียดนามปละหลายพันลานเหรียญ 
และบางคนกลับมาสรางธุรกิจดวยเงินทุนความรูและประสบการณจากโลกตะวันตกเวียดนามในพ.ศ.๒๕๔๓ไดมีการจัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพยโดยเริ่มตนมีทรัพยจดทะเบียนเพียง 4-5 หลักทรัพยและไมไดความสนใจจากนักลงทุน แตตอมาเมื่อ
รัฐบาลเริ่มนํากิจการของรัฐทยอยเขาตลาด (อุตสาหกรรมการผลิตตางๆ เดิมลวนเปนกิจการของรัฐ เชน ผลิตภัณฑทอน้ํา 
ผลิตภัณฑรองเทาผลิตภัณฑนมและการทําประมง เปนตน) และบริษัทเอกชนตางๆเขาจดทะเบียนมากข้ึนตลาดหลักทรัพย
จึงพัฒนาขึ้นมาอยางเรื่อยๆเขาจนถึงชวงที่ดัชนีตลาดพุงทะยานขึ้นอยางรอนแรงในป พ.ศ.๒๕๔๙ อยางทวมทน ใน
ขณะเดียวกันป พ.ศ.๒๕๔๙ก็เปนปที่เวียดนามเปนเจาภาพจัดการประชุมAsia-Pacific Economic(APEC)ดวย 
 



๔๒๐ 

 

เสถียรภาพทางการเมืองการเมืองการปกครองปจจุบันของเวียดนามเปนประเทศสังคมนิยมที่ปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต  ซึ่งเปนสถาบันการเมืองที่มีอํานาจสูงสุดทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศโดย มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานในการรางกฎหมายและปกครองทั่วไปประธานาธิบดีทําหนาที่ดูแลนโยบายของรัฐ การทหาร 
และการรักษาความสงบภายในประเทศ และมีสถาบันที่สําคัญ  คือ รัฐบาล ซึ่งแตงตั้งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดย
สถาบันแหงชาติ มีวาระ 5  ป  เวียดนามแบงออกเปน 59  จังหวัด และ 5 เขตเมือง หรือเรียกวา นคร การเมืองของ
เวียดนามมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต เปนองคกรที่มีอํานาจ สูงสุดผูกขาดการชี้นําภายใตระบบผูนํารวมที่
คานอํานาจระหวางกลุมผูนํา ไดแกกลุมปฏิรูป  ที่สนับสนุนการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ นําโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฟาน วัน
กลุมอนุรักษนิยม  ซึ่งตอตานหรือชะลอการเปดประเทศ เพราะเกรงภัยของวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการเปดประเทศ
และกลุมที่เปนกลางเปนกลุมที่ประนีประนอมระหวางสองกลุมแรก นําโดยอดีตประธานาธิบดี เจิ่น ดึ๊ก เลือง สงผลให
รัฐบาลเวียดนามตองปรับแนวทางการบริหารประเทศใหยืดหยุนและเปดกวางมากขึ้น สําหรับโครงสรางการปกครองของ
เวียดนามแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับแรก สภาแหงชาติ เปนองคกรฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจในการแกไข
รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายตางๆ มีอํานาจใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและถอดถอนประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี รองลงมาเปน องคกรฝายบริหาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายและบริหารประเทศและ
สุดทายคือรัฐบาลทองถิ่นมีสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจําทองถิ่นเปนองคกรบริหารสูงสุดประจํา
ทองถิ่น โดยรัฐบาลทองถิ่นจะบริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลางบัญญัติไวอีกทั้งมีการ
กระจายอํานาจการบริหารในทางเศรษฐกิจแกแตละจังหวัดเพ่ือพัฒนา และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และยังมี
ระบบโครงสรางทางการเมืองที่เขมแข็ง มีพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามเปนองคกรที่มีความสําคัญสูงสุด บทบาทของ
พรรคคอมมิวนิสตนั้นมีมาก ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับกําหนดใหเคารพบทบาทนําของพรรคในการใชอํานาจของรัฐมากกวา
ในระบบเสรีประชาธิปไตยแบบท่ัว ๆ ไปจึงสงผลใหการเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพและเอกภาพสูง๕ 
 

สรุปการศึกษาเปรียบเทียบจากขอมูลและสภาพทางการเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของทั้งประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมสหภาพเมียนมารและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ไดนําเสนอมาเปนลําดับนั้นทําใหเห็นความ
แตกตางในดานการเมืองการปกครองของทั้งสองประเทศซึ่งจะเห็นวา สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารในอดีตมี
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีกษัตริยปกครอง แบงแยกเปนราชอาณาจักรพุกามและราชอาณาจักรมอญ  
ภายหลังไดรวบรวมเปนหนึ่งเดียวภายใตราชอาณาจักรพุกามในสมัยราชวงศตองอู สวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เดิมมีกษัตริยปกครองเชนกัน ตอมาการปกครองแบงเปนเวียดนามเหนือมีกษัตริยตระกูลตริ่นหปกครองและเวียดนามใต มี
ตระกูลเหงียนปกครอง ภายหลังทั้งสองถูกรวบรวมเปนหนึ่งเดียวโดยตระกูลเตยเซินตอมาทั้งสองประเทศถูกประเทศ
อาณานิคมเขาปกครองโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารตกอยูภายใตการปกครองของประเทศอังกฤษ โดยเหตุ
ที่ตองการรักษาผลประโยชนของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในแควนเบงกอลในอินเดีย กอรปกับอังกฤษไมพอใจ
ระเบียบพิธีการในราชสํานักพมา รวมถึงอังกฤษเกรงฝรั่งเศสจะขยายอิทธิพลทางการคาเขาไปในจีนที่ อังกฤษมี
ผลประโยชนอยู  และเขามาโดยการทําสงครามถึงสามครั้งจนสามารถยึดดินแดนไดสําเร็จปกครองพมาในฐานะจังหวัด
หนึ่งของอินเดียโดยมีเมืองหลวงที่ยางกุง ใหยกเลิกการปกครองในหมูบานแบบเกา จากเดิมที่เคยผูกขาดโดยชนชั้นสูงใน
หมูบาน ดวยการแตงตั้งหัวหนาหมูบานแบบหมุนเวียนกัน  นําระบบเทศบาลเขามาใชตามเมืองใหญ ๆ ทางตอนลางของ
พมา  นําระบบการปกครองแบบรัฐบาล ๒ ระดับเขามาใช คือรัฐบาลของเมืองแมคืออังกฤษ และรัฐบาลของคนพ้ืนเมือง  
อังกฤษยืนยันที่จะใหพมามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ  แตอองซานมีอุดมการณที่ตองการเอกราชอยาง
สมบูรณ   ตอมาตะขิ่นนุหรืออูนุไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  

                                         

๕ศิรวิทย  ยี่สุน  พรอมคณะ. การเมืองการปกครองของเวียดนาม. ( แหลงขอมูลออนไลน ).  
http://politicsasean.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๑/blog-post_๖๔๓๐.html. ( สืบคนขอมูลวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ). 
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2490 โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงไดมอบ
เอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณ  สวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตกอยูภายใตการปกครองของประเทศฝรั่งเศสเพราะ
ฝรั่งเศสหวังจะใชเวียดนามเปนทางผานเขาไปยังตอนใตของจีนเพ่ือผลประโยชนทางการคา เริ่มแรกเขามาโดยทางการคา
และการเผยแผศาสนา และการเมืองในราชสํานักเวียดนามเกิดความวุนวาย จึงไดเขามาแทรกแซงทางการเมือง ระบบการ
ปกครองสมัยภายใตอาณานิคม จัดแบงเวียดนามเปน  3 ประเทศ คือ โคชินจีน  อันนัม  และ ตังเกี๋ย  มีการปกครองแต
ละประเทศแยกกัน  แตรวมกันเรียกวา อินโดจีนของฝรั่งเศส  การดูแลกิจการงานตางๆขึ้นอยูกับกระทรวงอาณานิคม  
โดยรัฐบาลฝรั่งเศสไดแตงตั้งขาหลวงใหญมาเปนผูปกครอง  การประกาศเอกราช  โฮจิมินหไดประกาศทําการตอสูดวย
กําลังอาวุธอยางเปดเผยภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา  โดยไดประกาศอิสรภาพและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม ซึ่งฝรั่งเศสไดใหการรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดังกลาวในฐานะเปนสวนหนึ่งของสหพันธอินโด
จีนของฝรั่งเศส 

สําหรับโครงสรางการปกครองในปจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมารปกครองแบบกึ่ งสาธารณรัฐกึ่ง
สหพันธรัฐรูปแบบรัฐบาลเปนระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีฐานะเปนทั้งประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล มีรัฐธรรมนูญที่แบง
อํานาจอธิปไตยเปน 3 ฝาย คือ สภานิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ และมีระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณเนื่องจาก
เปนการผสมผสานกันระหวางจารีตประเพณีในกฎหมายครอบครัว และระบบกฎหมายคอมมอนลอวจากอิทธิพลของ
อังกฤษ และกฎหมายใหมของประเทศหลังจากการเลือกตั้งในป พ.ศ.2558 โดยพรรค NLD ของนางออง ซาน ซูจีไดรับ
ชัยชนะ พมาเริ่มมีนวัตกรรมทางการปกครองใหมๆในการจัดการความขัดแยงและสรางความปรองดองแบบสันติวิธี  
โดยเฉพาะแนวคิดสหพันธรัฐนิยม ซึ่งแบงรัฐบาลพมาออกเปนสองสวน คือ รัฐบาลกลางที่กรุงเนปดอวกับรัฐบาลมลรัฐใน
รัฐชาติพันธุและภาคพมาแทอีกทั้งหมด 14 แหง สารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดปนใหพมามีรูปการปกครองแบบ
กึ่งสหพันธ ซึ่งแมจะมีการรวมอํานาจบางสวนไวที่สวนกลาง หากแตก็มีการกระจายอํานาจใหกับหนวยบริหารสวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่นดวย 

สวนโครงสรางการปกครองในปจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบดวย สภาแหงชาติ เปน
องคกรฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมาย และมีอํานาจใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
และถอดถอนประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มีองคกรฝายบริหาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
บริหารประเทศ และรัฐบาลทองถิ่น เวียดนามมีสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจําทองถิ่นเปนองคกร
บริหารสูงสุดประจําทองถิ่น โดยรัฐบาลทองถิ่นจะบริหารงานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่รัฐบาลกลาง
บัญญัติไวระบบโครงสรางทางการเมืองของเวียดนามมีลักษณะคลายคลึงกับประเทศคอมมิวนิสตอ่ืนๆ คือ มีพรรค
คอมมิวนิสตแหงเวียดนามเปนองคกรที่มีความสําคัญสูงสุดเสถียรภาพทางการเมืองการเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพ
และเอกภาพสูง เนื่องจากมีการปกครองแบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม อีกทั้งมีการกระจายอํานาจการ
บริหารในทางเศรษฐกิจแกแตละจังหวัดเพ่ือพัฒนา และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งในการเปลี่ยนผูนําครั้งลาสุด
ภายหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต เวียดนามสมัยที่ 10 เมื่อป 2549 ไดมีการเลือกตั้งผูนําที่มาจากทั้ง
ภาคเหนือและภาคใต ซึ่งมีประสบการณดานเศรษฐกิจและมีภาพลักษณของผูนํารุนใหม 

ดังนั้น เสถียรภาพทางการเมืองของทั้งสองประเทศจึงมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด พมาตั้ งแตอดีตจนถึ ง
ปจจุบันเกิดปญหาการตอตานรัฐบาลจากรัฐของชนเผาตางๆ ในประเทศ ผสานกับปญหาทางเศรษฐกิจที่แกไขไมตก จึงทํา
ใหเสถียรภาพทางการเมืองมีความไมมั่นคงเทาไหรนักถึงแมวาปจจุบันจะมีนวัตกรรมทางการปกครองแบบใหมขึ้นก็ยังคง
ตองวิเคราะหกันตอไปวาจะเอ้ือใหการเมืองมีเสถียรภาพไดหรือไมเพียงใดสวนเวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยมมี
พรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนองคกรสูงสุด จึงทําใหมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง 

 

เอกสารอางอิง 
Myanmar Political conditions ( https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Myanmar)  20 Jan,2015 



๔๒๒ 

 

ดวงธิดา ราเมศวร.ประวัติศาสตรประเทศในกลุมอาเซียน เลม 1 และเลม 2 สํานักพิมพแพรธรรม กรุงเทพ.2537 
ดุลยภาค  ปรีชารัชช. ตื่นเถิดชาวไทย ความนาสะพรึงกลัวของประชาธิปไตยในพมา. 
http://www.xzyte.net/facebook.php?0567623669975212.00000949753228428919. ( สื บ ค น
ขอมูลวันที่12ธันวาคม2558 ). 
บานจอมยุทธ. ประชาคมอาเซียน เวียดนาม ( Vietnam ). ( แหลงขอมูลออนไลน ).  
http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/vietnam/01.html. ( สืบคน 
ขอมูลวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ). 
วาทิน  ศานติ์  สันติ. พมา : ภายใตการปกครองของอังกฤษ และปญหาการภายหลังไดรับเอกราช. 
( แหลงขอมูลออนไลน).https://www.gotoknow.org/posts/309090 ( สืบคนขอมูลวันที่ 19พฤษภาคม 2558 ). 
วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี. สงครามเวียดนาม. ( แหลงขอมูลออนไลน ). 
https://th.wikipedia.org/wiki. ( สืบคนขอมูลวันที่17กรกฎาคม 2558 ). 
ศิรวิทย  ยี่สุน  พรอมคณะ. การเมืองการปกครองของเวียดนาม. ( แหลงขอมูลออนไลน ).  
http://politicsasean.blogspot.com/2013/01/blog-post_6430.html. ( สืบคนขอมูลวันที่20 กรกฎาคม 2558 
). 
NootjarinJitchai. เวียดนามภายใตการปกครองของฝรั่งเศส. ( แหลงขอมูลออนไลน ).  
http://njitchai53010512024.blogspot.com/2013/09/blog-post.html. ( สืบคนขอมูลวันที่  20ธันวาคม 
2558 ). 



๔๒๓ 

 

อํานาจและผลประโยชนแหงชาติ : กรณีพิพาททะเลจีนใต 

 

สกุณา  คงจันทร 
อาจารยประจําหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 
[Email : skuna.noko@gmail.com]  

 
บทคัดยอ 

 
กรณีพิพาทการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย

ขณะนี้จุดที่มีความขัดแยงที่สุดคือ การอางสิทธิเหนือหมูเกาะสแปรทลีย และหมูเกาะพาราเซล ซึ่งถื อไดวาเปนปญหาที่มี
ความยุงยาก ซับซอน เนื่องจากมีประเทศที่เก่ียวของในการเปนผูอางสิทธิ์เหนือดินแดนพิพาท หมูเกาะบริเวณทะเลจีนใตมี
ถึง 6 ประเทศ  และจากกรณีคําตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ไดพิจารณาตัดสินคดี ตามคํารองขอของประเทศฟลิปปนส ใหคัดคานการอางสิทธิ์
เหนือพ้ืนที่ 3.5 ลานตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต โดยศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ กลาววาจีนไมมีสิทธิพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายในการอางสิทธิ์ทางประวัติศาสตรเหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต โดยการถือสิทธิ์ครอบครองเหนือพ้ืนที่
ดังกลาวถือเปนการละเมิดอธิปไตยของฟลิปปนส และอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทางทะเล ซึ่งการเขาไปสรางสิ่งปลูกสราง
ตางๆในพ้ืนที่ดังกลาว ยังถือเปนการสรางผลกระทบอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอม และแนวปะการังในพื้นที่ดังกลาวอีกดวย 

กรณีพิพาทในการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตเปนปญหาที่ยังหาทางออกไมได เนื่องจากจีนมีทาทีและจุดยืน
มาตลอด ในการหลีกเลี่ยงและไมยอมรับการตัดสิน เพ่ือระงับปญหาโดยวิธีการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ หรือวิธี อ่ืน
ใดที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย  

ขณะเดียวกันยังมีกรณีพิพาทดังกลาวยังมีชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาที่เขามามีบทบาท และเปนตัวแสดง
สําคัญของสถานการณในทะเลจีนใต เนื่องจากสหรัฐฯ เล็งเห็นวาปญหานี้มีผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ (National 
Interest) ของสหรัฐฯ  สหรัฐฯเองยังไดแสดงอยางชัดเจนวา สหรัฐฯ จะยังคงปฏิบัติการทางการทหารในบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตอไป เพ่ือรักษาอิสรภาพใหประเทศตางๆ สามารถสํารวจและหาผลประโยชนทางทะเลในนานน้ําสากล  
และสหรัฐฯ ไดจัดซอมรบประจําป SEACAT (Southeast Asian Cooperation and Training) กับประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียนขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นวาสหรัฐฯ เองก็พรอมเขามาแทรกแซงพ้ืนที่ในทะเลจีนใตทุกเมื่อ  สหรัฐฯ ย้ําจุดยืน
ของตนในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) และการเขาถึงอยาง เสรี (Open Access) โดย
เรียกรองใหจีนเคารพกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหจีนไมพอใจตอทาทีของสหรัฐฯ   

จากปรากฏการณดังกลาว สามารถกลาวไดวา กรณีพิพาทในการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตสามารถ
วิเคราะหไดวา จากพฤติกรรมการแสดงออกของประเทศที่เกี่ยวของนั่นแสดงถึงคือการที่รัฐที่อางสิทธิ์เหลานั้น พยายาม
รักษาผลประโยชนแหงชาติที่สําคัญ รัฐจําเปนตองรักษาการดํารงอยูของชาติ (Self-preservation) หรือการดํารงรักษา
ความเปนชาติ อันไดแกการรักษารัฐบาล ดินแดน ประชาชน และ อํานาจอธิปไตย ดังนั้นการที่รัฐตาง ๆ ที่อางสิทธิ์เหนือ
พ้ืนที่ในทะเลจีนใต  จึงถือวารัฐตนมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใตหากตองสูญเสียไปยอมหมายถึงการเสีย
ผลประโยชนแหงชาติรัฐตาง ๆ เหลานั้นจึงพยายามทุกทางอันเปนการแสดงออกถึงอํานาจของรัฐเพ่ือรักษาผลประโยชน
แหงชาติ ในการรักษาดินแดนและอํานาจอธิปไตยของตน แตละรัฐมีเปาหมายของความมั่นคงปลอดภัย  (Security) ดวย
การปองกันและลดภัยคุกคามที่มีตอรัฐ  ในขณะเดียวกันทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยูบริเวณทะเลจีนใต เปนปจจัยสําคัญท่ี
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ทําใหรัฐตาง ๆ ที่อางสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลจีนใตพยายามทุกวิถีทางเพ่ือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไวซึ่ง
ความมั่งค่ังของชาติ  

ชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาที่เขามามีบทบาท และเปนตัวแสดงสําคัญของปญหาขอพิพาทในการการอาง
สิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตเชนกัน เนื่องจากสหรัฐฯ เล็งเห็นวาปญหานี้ยอมมีผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่ภูมิภาคนี้เปนยุทธศาสตรหลักของสหรัฐฯ ที่ตองการสรางเขตอิทธิพล ใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือถวงดุลอํานาจและสกัดก้ันการกาวขึ้นมาครอง ความเปนเจา (Hegemony) ของจีนนั่นเอง  
 

คําสําคัญ: อํานาจ, ผลประโยชนแหงชาติ, ขอพิพาททะเลจีนใต 
 

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. บทนํา  
  ทะเลจีนใตนอกเหนือจากความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํามันและแกสธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริเวณหมูเกาะ
พาราเซล (Paracels) และสแปรตลีย (Spratlys) (Abbugao, 2011 : 6 , อางใน ฑภิพร สุพรและภูวินบุณยะเวชชีวิน 
:156 )แลวยังเปนบริเวณที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากจะคาดการณกันวาเปนแหลงทรัพยากรดานพลังงาน
และอาหารทะเลปริมาณมหาศาลดังที่ไดกลาวแลว ยังมีความสําคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตรและการคาระหวางประเทศ  ใน
ฐานะเปนเสนทางเดินเรือและชองทางลําเลียงแหลงพลังงานที่สําคัญแหงหนึ่งที่มีความสําคัญตอการคาโลก มีความสําคัญ
ทั้งในเชิงยุทธศาสตรและการคาระหวางประเทศ  ปจจุบันการขนสงสินคาทางทะเล เสนทางสิงคโปรกับเอเชียเหนือ มี
มูลคาและปริมาณสูงกวาการขนสงทางทะเลเสนทางอ่ืน ๆ  พ้ืนที่บริเวณทะเลจีนใตจึงมีฐานะเปนเสนทางเดิ นเรือของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และเปนปจจัยสําคัญตออนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังผลใหรัฐตางๆ ทั้งที่เปน
สมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และรัฐนอกกลุมอาเซียนอันไดแก ไตหวัน และจีน ก็ลวน
ตองการเขาไปแสวงหาผลประโยชนและกลาวอางสิทธิอธิปไตย (Sovereign rights) ในบริเวณนี้ดวยกันทั้งสิ้นเชนเดียวกับ
ชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาที่เขามามีบทบาทและกลายเปนตัวแสดงสําคัญของปญหาเขตแดนในบริเวณทะเลจีนใต 
  กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเปนประเด็นความขัดแยงในการการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตที่มีรัฐเปนคูกรณีพิพาท 
โดยลาสุดเริ่มมีความตึงเครียดอยางเห็นไดชัดจากการรายงานขาวของสํานักขาวหลายสํานักที่กลาวถึงประเด็นปญหากรณี
พิพาทในทะเลจีนใต ในกรณีคําตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ที่ได
พิจารณาตัดสินคดีตามคํารองขอของประเทศฟลิปปนส ใหคัดคานการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ 3.5 ลานตารางกิโลเมตร ใน
ทะเลจีนใต หรือที่เรียกวา "แผนที่เสนประ 9 เสน" ของจีน (Nine dash line) ซึ่งเปนพ้ืนที่ทับซอน ที่หลายประเทศตางก็
อางสิทธิ์ความเปนเจาของ ทั้งฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย และไตหวัน  โดยศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 
กลาววาจีนไมมีสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายในการอางสิทธิ์ทางประวัติศาสตรเหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต โดยการถือสิทธิ์
ครอบครองเหนือพ้ืนที่ดังกลาว ถือเปนการละเมิดอธิปไตยของฟลิปปนส และอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทางทะเล ซึ่งการ
เขาไปสรางสิ่งปลูกสรางตางๆในพ้ืนที่ดังกลาว ยังถือเปนการสรางผลกระทบอยางรายแรงตอสิ่งแวดลอม และแนวปะการัง
ในพ้ืนที่ดังกลาวดวย 
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แผนที่ 1แผนที่เสนประ 9 เสน ที่จีนใชเปนพ้ืนฐานในการอางกรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต  
(ภาพจากวิกีพีเดีย)  
 

  หลังการประกาศคําตัดสินของศาลศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ  ฟลิปปนสไดออกมาแสดงความยินดี 
พรอมขอใหทุกฝายใชความอดกลั้น ขณะที่สํานักขาวซินหัวของจีน ออกมา  รายงานวา รัฐบาลจีนไมยอมรับคําตัดสินของ
ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศดังกลาว พรอมยืนยันวาคําตัดสินดังกลาวไมสงผลกระทบตออธิปไตยของจีน โดยที่
กอนหนานี้ ชาวฟลิปปนสหลายรอยคน ไดรวมตัวกันเดินขบวนไปยังสถานกงสุลจีนในกรุงมะนิลา เพ่ือเรียกรองใหจีน
ออกไปจากนานน้ําของฟลิปปนส พรอมขอใหจีนยอมรับคําตัดสินของศาลโลกดวย 

 รอยเตอร/เอเจนซีส - ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในกรุงเฮกวันนี้ (12 ก.ค.59) ประกาศคําตัดสิน
คดีวาจีนไมสามารถอางสิทธิตามประวัติศาสตรวาเปนเจาของทรัพยากรตางๆ ภายในนานน้ําแทบทั้งหมดของทะเลจีนใต 
นอกจากนั้นปกกิ่งยังไดละเมิดสิทธิอธิปไตยของฟลิปปนสจากความประพฤติการปฏิบัติตางๆ ในบริเวณดังกลาว ทางดาน
ปกก่ิงไดออกคําแถลงตอบโตในทันทีวาไมยอมรับผลการตัดสินและไมยอมรับวาศาลแหงนี้มีอํานาจวินิจฉัย ขณะที่มะนิลา
เรียกรองใหทุกๆ ฝายยับยั้งชั่งใจและมีสติรอบคอบ
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000069527 

ศาลโลก พิพากษาตัดสิน จีนไมมีสิทธิ์กลาวอางถึงอธิปไตยในหมูเกาะ  ทะเลจีนใต พรอมสนับสนุนขอ
คัดคานของฟลิปปนส ที่ยื่นคํารองตอศาลโลกเมื่อป 2556  http://news.ch7.com/ 
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คณะผูพิพากษา 5 คนของ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ไดประกาศคํา
ตัดสินคดีท่ี ฟลิปปนสฟองจีน เกี่ยวกับ ขอพิพาทในทะเลจีนใต ในประเด็นหลักไดแก จีนไมมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะรองเรียนบังคับใชสิ่งที่เรียกวา สิทธิตามประวัติศาสตร เหนือนานน้ําตาง ๆ ซึ่งอยูเกินเลยขอจํากัดที่นิยาม
เอาไว ในอนุสัญญาสหประชาชาติว าด วยกฎหมายทะเลที่ จีนและฟลิปปนส เปนภาคีอนุสัญญาอยู
http://www.thairath.co.th/content/664319 

 
 ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศตัดสินใหฟลิปปนสชนะคดีขอพิพาททะเลจีนใต ชี้จีนไมมีสิทธิ
เหนือทรัพยากรในนานน้ําพิพาท เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด ประกาศคําตัดสินประเด็นพิพาทในทะเลจีนใตวาฟลิปปนสมีสิทธิทําประมงในบริเวณหมูเกาะ
ปะการังสการโบโรห  พรอมชี้ขาดวา รัฐบาลจีนไมมีสิทธิเหนือทรัพยากรบริเวณนานน้ําพิพาทดังกลาว นอกจากนี้ 
ศาลยังระบุวา จีนไดละเมิดอธิปไตยของฟลิปปนสในเขตเศรษบกิจพิเศษ โดยเขาแทรกแซง การทําประมงและ
การสํารวจน้ํามันของฟลิปปนส ดวยการสรางเกาะเทียม และไมขัดขวางชาวประมงจีนในการเขาหาปลาในเขต
ดังกลาวhttp://www.posttoday.com/world/news/442617 
 
 ศาลประจําอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration – PCA) มีคําตัดสินคดีกรณีพิพาทใน
ทะเลจีนใตระหวางฟลิปปนส กับ จีน โดยตัดสินวา ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พิจารณาได จีนจึงไมมีสิทธิ์
อางกรรมสิทธิ์ในหมูเกาะทะเลจีนใต ศาลประจําอนุญาโตตุลาการตัดสินปฏิเสธขออางของจีนตอสิทธิทาง
เศรษฐกิจเหนือพ้ืนที่พิพาทในทะเลจีนใต โดยระบุวา “จีนไมมีหลักฐานทางกฎหมายที่จะอางสิทธิทาง
ประวัติศาสตรเหนือทรัพยากรในบริเวณพ้ืนที่ที่จีนเรียกวา nine-dash line” โดยบริเวณเสนเชื่อมทั้ง 9 จุดตาม
หลัก nine-dash line ของจีน ถือเปนพ้ืนที่ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งในแงพลังงาน แรธาตุ และการประมง
นอกจากนี้ ศาลยังระบุวา หนวยงานลาดตระเวนของจีนยังสรางความเสี่ยงจากการปะทะกันกับเรือประมงของ
ชาวฟลิปปนส และจีนยังสรางความเสียหายใหกับแนวปะการังในบริเวณดังกลาวดวยการกอสรางในพ้ืนที่ดวย
ทั้งนี้ จีนบอยคอตตคดีดังกลาว และระบุวาจะไมปฏิบัติตามคําตัดสินใดๆ ของศาลโลก โดยบทบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ People’s Daily ของจีน ในชวงเชาวันจันทร (11 ก.ค. 59) ระบุวา อนุญาโตตุลาการในเรื่องทะเล
จีนใตเปนเรื่องไมถูกตองตามกฎหมายและผลักดันโดยฟลิปปนสเพียงฝายเดียว จึงไมสามารถลบลางสิทธิตาม
ทํานองคลองธรรมและผลประโยชนของจีน พรอมกลาวถึงคําตัดสินของศาลครั้งนี้วา “มีคาไมตางจากกระดาษ
แผนเดียว”กรณีดังกลาว เมื่อวันที่  22 มกราคม 2556/2013 รัฐบาลฟลิปปนสได เริ่มกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการโดยผานกลไก ศาลประจําอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration – PCA) เพ่ือ
ฟองรองจีนภายใตบทบัญญัติของภาคผนวก 7 (Annex VII) ยอหนา 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS 
II) ป 2525/1982 โดย “อางถึงขอพิพาทกับจีนเหนือเขตอํานาจในพ้ืนที่ทะเลฟลิปปนสตะวันตก (with 
respect to the dispute with China over the maritime jurisdiction of the Philippines in the West 
Philippine Sea.)” 

ตอมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556/2013 จีนไดสงสารบันทึกวาจา (Note Verbale) วาดวย 
“ทาทีของจีนในทะเลจีนใต (the Position of China on the South China Sea issues)” ไปยังฟลิปปนส 
เพ่ือปฏิเสธคํารองของฟลิปปนส โดยศาลประจําอนุญาโตตุลาการไดดําเนินการรับคํารองของฟลิปปนสเพ่ือเขาสู 
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแลว และไดแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจํานวน 5 คน ไดแก ทอมัส 
เอ. เมนซาห (Thomas A. Mensah) เปนประธาน ฌอง-ปแอร คอท (Jean-Pierre Cot) สแตนิชลอวพาวลัค 
(Stanislaw Pawlak) อัลเฟรดเอช. เอ. ซูนส (Alfred H. A. Soons) และ รุดดิเจอรวอลฟรุม 
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(RüdigerWolfrum)และฝายฟลิปปนสไดแตงตั้งผูแทน (agent) ตามข้ันตอนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
แลว แตฝายจีนยังไมมีทาทีที่จะแตงตั้งผูแทนของฝายตนแตอยางใด โดยในสารบันทึกวาจา (Note Verbale) 
ของจีน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556/2013 จีนไดย้ําวา “จุดยืนของฝายจีนคือการไมยอมรับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการที่ฟลิปปนส เริ่ม
ขึ้น”http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468319749 
 

2. ภูมิศาสตรของทะเลจีนใต 
“ทะเลจีนใต” ถูกเรียกดวยชื่อตางๆกันไปตามแตภาษาของประเทศผูอางอธิปไตย ดังนี้ 
จีนเรียก ทะเลจีนใต วา ทะเลใต หรือ South Sea หรือ Nan Haiสวนเวียดนาม เรียกวา ทะเลตะวันออก หรือ 

East  Sea หรือ BiểnĐôngมาเลเซีย เรียกวา LautCina Selatan   อินโดนีเซีย เรียกวา LautCina Selatan เชนกัน สวน
ฟลิปปนส เรียกวา ทะเลลูซอน (Luzon Sea) หรือ  DagatTimogTsinaตอมาเรียกวา ทะเลฟลิปปนสตะวันตก (West 
Philippine Sea) 

ทะเลจีนใตเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก ที่มีขนาดกวางใหญเชื่อมโยงระหวางทะเลดานใตของจีน และ
ไตหวัน กับทะเลฝงตะวันออกของเวียดนาม และหมูเกาะแปซิฟก ทะเลจีนใตมีลักษณะเปนทะเลกึ่งปด (Semi enclosed 
sea) ที่ถูกลอมรอบดวย 8 รัฐชายฝงประกอบดวยบูรไน จีน อินโดนีเวีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน และ
เวียดนาม (ดุลยวัฒน เชาวดี,2556)๑ลักษณะทางภูมิศาสตรและความซับซอนของพื้นที่ นั้นพบวาทะเลจีนใตประกอบดวย 
หมูเกาะ มีเกาะประมาณ 250 เกาะ อันรวมถึงเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง โขดหิน หินโสโครก แนวปะการังใต
ทะเล รวมทั้ง สันดอนสันทรายจํานวนมากมายที่ไมมีคนอาศัยอยู  และในชวงน้ําขึ้นเกาะ สันดอน และโขดหินเหลานี้จะ
จมอยูใตน้ํา หรือ บางสวนจะจมอยูใตน้ําตลอดเวลา ทะเลจีนใตประกอบดวยหมูเกาะหลักๆ 3 หมูเกาะ และอีกกลุมเกาะ
เล็กๆ หรือโขดหิน หรือ แนวโขดหินเล็กๆอีก  2 กลุมตามขนาด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ 2  แผนที่แสดงภูมิศาสตรของทะเลจีนใตบริเวณพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต (ภาพจากวิกีพีเดีย)  
 

                                         

๑น.อ. ดุลยวัฒน เชาวนดี รองผูอํานวยการกองศึกษาการสงครามทางเรือ ศูนยศึกษายุทธศาสตรทหารเรือ (ศยร.ยศ.ทร.) ไดเขียนบทความนี้โดย เปนสวนหนึ่ง
ผลงานการศึกษาทางวิชาการเฉพาะกรณีของ ศยร.เมื่อ ก.ค.๕๖ โดยไดนําบทความนี้ออกเผยแพรเปนเอกสารประกอบการสัมมนาในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการดานความมั่นคงทางทะเลของ ศยร. ณ รร.แกรนดแปซิฟกซอฟเวอริน อ.ชะอํา ใน ส.ค. ๕๖ 
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1) หมูเกาะสแปรตลีย (Spratleys Islands) หรือ หนานชา (Nansha) ในภาษาจีน และเจื่องซา (Truong Sa) ใน

ภาษาเวียดนาม  เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในทะเลจีนใต รวมถึง เกาะ สันดอนและโขดหินในจํานวนที่ไมสามารถบอกได
แนนอน อยางนอยไมนอยกวา 175 แหง กินพ้ืนที่ 810 x 900 กิโลเมตร 
ประเทศที่อางอธิปไตยทั้งหมูเกาะ ก็คือ จีน ไตหวัน เวียดนาม  สวนมาเลเซียและบรูไน อางอธิปไตยบางสวน ในขณะที่
เวียดนามครอบครองเกาะมากที่สุด คือ จํานวน 27 เกาะ จีนครอบครอง 7-9 เกาะ ฟลิปปนสครอบครองจํานวน 9  
เกาะ มาเลเซีย 3 เกาะ และไตหวันครอบครองเกาะที่ใหญที่สุดของหมูเกาะสแปรตลีย นั่นคือ อีตู อบา ( Itu Aba) หรือ
เกาะไตปง  (Taiping Island) ซึ่งมีความยาว 1.3 กิโลเมตร โดยไตหวันเปนประเทศแรกที่เขามาครอบครองเกาะในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

2) หมูเกาะพาราเซล (Paracel Islands) หรือ ซีชา ในภาษาจีน (Xisha Islands) และ ฮวางซา (Hoang Sa 
Islands) ในภาษาเวียดนาม  ประเทศที่อางอธิปไตยเหนือหมูเกาะพาราเซล ไดแก จีน ไตหวัน เวียดนาม หมูเกาะพารา
เซลอยูภายใตอํานาจการบริหารของจังหวัดไหหนาน (Hainan) ของจีน กอนป 1974 เวียดนามครอบครองหมูเกาะนี้ แต
ตองสูญเสียใหจีนหลังจากการพิพาทในป 1974 

3) หมูเกาะปราตัส (Pratas Islands) หรือ ดงชา (Dongsha) ในภาษาจีน ซึ่งไตหวันครอบครองอยู และจีนก็อาง
สิทธิ์ดวยเชนกัน 

4) แมคเคิลสฟลดแบงค (Macclesfield Bank) หรือ ซงชา (Zhongsha Island) ในภาษาจีน อางสิทธิ์โดย จีน 
ไตหวัน ฟลิปปนส แมคเคิลสฟลดแบงค มีพ้ืนที่ 6,448 กิโลเมตร ตั้งอยูทางตะวันออกของหมูเกาะพาราเซล ทางตะวันตก
เฉียงใตของหมูเกาะปราตัส และทางเหนือของหมูเกาะสแปรตลีย  แมคเคิลสฟลดแบงคมีความยาวมากกวา 130 
กิโลเมตร มีสวนกวางมากที่สุดคือ 70 กิโลเมตร 

5) สกาโบโร โชล (Scarborough Shoal) หรือ Huangyan Dao ในภาษาจีน หรือ ปานาตัก โชล(Panatag 
Shoal หรือ Panatag Reef) ในภาษาตากาลอกหมูเกาะปะการังสการโบโร (Scarborough shoal) หรือหมูเกาะหวงเห
ยียนอางอธิปไตยโดย จีน ไตหวัน ฟลิปปนส ตั้งอยูระหวางแมคเคิลสฟลดแบงคกับเกาะลูซอนของฟลิปปนส และหางจาก
ฐานทัพเกาอเมริกันที่ซูบิคเบย (Subic Bay) เปนระยะทาง 123 ไมลทะเล สกาโบโร โชล เปนกลุมหิน หรือโขดหิน หรือ
เกาะขนาดเล็กมากๆ และ แนวปะการังในรูปวงแหวนที่อยูในทะเลจีนใต 
 
3. ความสําคัญของทะเลจีนใต 

ทะเลจีนใต มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร ในทางเศรษฐกิจ ทะเลจีนใต มีความสําคัญอยาง
นอยๆ 3 ประการ อันไดแก เปนเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญ มีความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา เปนแหลงปลาที่สําคัญ
แหงหนึ่ง และมีความอุดมสมบูรณของน้ํามันและกาซธรรมชาติ  

1) ทะเลจีนใตเปนเสนทางเดินเรือท่ีสําคัญ 
ทะเลจีนใตมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  3.5 ลานตารางกิโลเมตร เปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟ ค 

ครอบคลุมพ้ืนที่จากสิงคโปร ชองแคบมะละกา ไปยังชองแคบไตหวัน ทะเลจีนใตยังเชื่อมมหาสมุทรอินเดียเขากับ
มหาสมุทรแปซิฟค หรือที่เรียกวา เสนทางตะวันออก-ตะวันตก และเชื่อมออสเตรเลีย นิวซีแลนดเขากับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกวา เสนทางเหนือ-ใต ซึ่งเสนทางเหลานี้จะผานชองแคบมะละกา (Malacca) ซุนดา 
(Sunda) และลอมบ็อก ( Lombok) 

ทะเลจีนใตเปนเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญเสนทางหนึ่งของโลก ปจจุบัน เรือจํานวน 60,000 ลําแลน
ผานทะเลจีนใตในแตละป ทะเลจีนใตเปนเสนทางผานของเกือบจะครึ่งหนึ่งของการขนสงทางทะเลของโลกในแงของ
ระวางน้ําหนักเปนตัน เปนเสนทางผานของ 1 ใน 3 ของการคาทางทะเลของโลก เปนเสนทางลําเลียงน้ํามันดิบ รอยละ 
80 ของจีน รอยละ 66 ของเกาหลีใต และรอยละ 60 ของญี่ปุน  ทะเลจีนใตยังเปนเสนทางลําเลียงกาซธรรมชาติเหลว 
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(liquefied natural gas) จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกาซธรรมชาติของโลก และน้ํามันที่ตองผานชองแคบมะละกา ก็มี
จํานวนมากกวาน้ํามันที่ตองผานคลองสุเอซถึง 6 เทา (13.6 ลานบาเรลตอวัน -2011) และมากกวาน้ํามันที่ตองผาน
คลองปานามา จํานวน 16 เทา (0.8  ลานบาเรลตอวัน-2011) 

ทะเลจีนใตยังมีความสําคัญตอการนําเขาสงออกของประเทศนอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตอยาง
อินเดียดวยเชนกัน โดยรอยละ 50 ของการนําเขาสงออกของอินเดียตองผานทะเลจีนใต ยิ่งกวานั้น ทะเลจีนใตยังมี
ความสําคัญตอความมั่นคงทางพลังงานของอินเดีย ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดจุดยืนของอินเดี ยตอทะเลจีนใต ดังที่วา 
ความขัดแยงตองแกไขอยางสันติวิธี บนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ 

ทะเลจีนใตยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในอดีต กลาวคือ ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง โดย
กองทัพพระจักรพรรดิ์ญี่ปุนไดใชเกาะสแปรตลียในทะเลจีนใตเปนฐานในการโจมตีประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ใน
ปจจุบัน ทะเลจีนใตก็มีความสําคัญทางยุทธศาสตรอยางยิ่งดวยเชนกัน 

2) ความอุดมสมบูรณของน้ํามันและกาซธรรมชาติ 
ทะเลจีนใตเปนแหลงน้ํามันดิบและกาสธรรมชาติแหลงใหญแหลงหนึ่ง แหลงน้ํามันพบอยูในเขตซาบาห 

(บรูไน/มาเลเซีย) นามโกนเซิน (ทางใตของเวียดนาม) ซาราวัค (อินโดนีเซีย) มาลัมปายา (ฟลิปปนส) 
การสํารวจน้ํามันไดเริ่มขึ้นนับตั้งแตป 1973 ในชวงที่มีวิกฤตการณน้ํามัน ประเทศผูอางสิทธิ์  เชน จีน 

ทําการสํารวจน้ํามันโดยการรวมทุนกับตางประเทศ ในป 2006 China National Offshore Oil Company (CNOOC) 
รวมมือกับบริษัท Husky Energy ของแคนาดาไดทําการสํารวจและคนพบแหลงกาซธรรมชาติ  จีนคาดวา มีน้ํามันสํารอง
ในจํานวนถึง 210 พันลานบาเรลในทะเลจีนใต  และมีกาซธรรมชาติในจํานวน 266 ลานลานลูกบาศกฟุต (266  
trillion cubic feet) 

สถานการณทางการเมืองในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมา ไดกอใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับ
การขาดแคลนน้ํามัน อีกทั้ง จํานวนน้ํามันสํารองในโลกที่ลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในเอเชีย-แปซิฟกทําใหประเทศผูอางสิทธิ์  หันมาสนใจและตองการครอบครองพ้ืนที่นี้ 
 3) ความอุดมสมบูรณของสัตวทะเล 

ทะเลจีนใตเปนแหลงสัตวน้ํา และมีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล มีจํานวนสัตวน้ําในจํานวน 1 
ใน 3 ของโลก 

จีนเคยอางหลักฐานทางประวัติศาสตรวา ทะเลจีนใตเปนทะเลสาปทางใตของจีนและชาวประมงจีน
มักจะเขามาทําประมงในพ้ืนที่นี้ ทะเลจีนใตยังเปนทั้งเสนทางผานและเปนที่เพาะพันธุของปลาทุนาครีปเหลือง อีกท้ัง เปน
พ้ืนที่อุดมสมบูรณสําหรับการประมงเพ่ือการพาณิชย ผลผลิตการประมงมีปริมาณประมาณรอยละ 8 ของผลผลิตประมง
ของโลก ทะเลจีนใตสามารถใหผลผลิตในอัตรา 7 ลานตันตอป ดวยมูลคาประมาณ 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

อุตสาหกรรมประมงมีความสําคัญยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชายฝง เชน กรณี
อุตสาหกรรมประมงของฟลิปปนส คิดไดเปนรอยละ 5 ของผลผลิตมวลรวมแหงชาติ (GNP) และคนฟลิปปนสจํานวน 5 
ลานคนเปนชาวประมง ขณะที่คนฟลิปปนสบริโภคปลา 40 กิโลกรัมตอคน ตอป 

การขยายพ้ืนที่อธิปไตยและพ้ืนที่จับปลา อีกทั้ง การขยายพ้ืนที่ประมงที่ทับซอนกันในทะเลจีนใต 
กอใหเกิดความตึงเครียด การกระทบกระทั่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางจีนกับเวียดนามและฟลิปปนส 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจบางประการของทะเลจีนใตที่กลาวมาขางตนนี้  ทําให 6 ประเทศที่กลาวมา
ขางตนอางและยืนยันอํานาจอธิปไตยของตนเหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต และสิ่งที่ทําใหเกิดความกังวลและกลายเปนความตึง
เครียดในทะเลจีนใต ก็คือ การยืนยันในอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใตอยางแข็งกราว  ความเขมแข็งและขีด
ความสามารถของกําลังทางทหารทางทะเลของจีนที่แสดงใหเห็นถึงความทันสมัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมมาก
ขึ้น และการปฏิบัติการทางทะเลของจีนในทะเลจีนใตในชวงเวลาที่ผานมา 



๔๓๑ 

 

ความสําคัญของทะเลจีนใตในดานยุทธศาสตรยังเปนสิ่งที่มองขามไมได และเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให
ประเทศมหาอํานาจใหญ ดังเชน สหรัฐฯ ตองการกลับมายังภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง(ธัญญาทิพย ศรีพนา,2555) ๒ 
http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1215 
 
4. ปญหากรณีพิพาท ในทะเลจีนใต 

 

แมวาปญหาทะเลจีนใตจะเปนปญหาเกาที่ไมไดเพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อเร็วๆ นี้ แตปญหาดังกลาวกลับเปนปญหาใหมที่เผย
ใหเห็นถึงแงมุมใหมๆ ปจจุบัน ปญหาทะเลจีนใตคือ ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองดินแดนเหนือหมูเกาะสแปรต
ลีย(Spratly Islands) และหมูเกาะพาราเซล (Paracel Islands)  

ดานหมูเกาะสแปรตลียนั้นมีประเทศผูเรียกรองสิทธิ จํานวน 6 ประเทศดวยกัน ไดแก จีน ฟลิปปนส เวียดนาม 
มาเลเซีย บรูไนและไตหวันในสวนหมูเกาะพาราเซลมีประเทศผูอางสิทธิทับซอนกัน จํานวน 3 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม
และไตหวัน 

เบื้องหลังของการที่แตละประเทศอางสิทธิ เหนือดินแดนดังกลาวนั้น มิใช เพียงเพราะพ้ืน ที่ พิพาทมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตเปนจํานวนมาก แตยังเปนที่นาจับตามองวา พ้ืนที่ดั งกลาวอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต เชน น้ํามันดิบและกาชธรรมชาติดวย  นอกจากนี้ ทะเลจีนใตยังเปนพ้ืนที่มหาสมุทรที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตร เนื่องมาจากทะเลจีนใตถูกใชเปนเสนทางทางทะเลที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟกเขากับมหาสมุทร
อินเดีย จีนไดสรางลานบินและทาเทียบเรือเปนระยะทางยาว 2,500  เมตร พาดผานเกาะวูดดี้ (Woody Island หรือใน
ภาษาจีนเรียกวา Yongxing) ซึ่งเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของหมูเกาะพาราเซล กับแนวโขดหินไฟเออรี่ ครอส (Fiery 
Cross Reef หรือในภาษาจีนเรียกวา Yongshu Reef) ที่เปนสวนหนึ่งของหมูเกาะสแปรตลีย และไดใชสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว เปนฐานที่มั่นทางยุทธศาสตรที่สําคัญของกองทัพเรือดานใต ที่ขึ้นตรงกับกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน 
(People's Liberation Army: PLA)  สําหรับ 
ปฏิบัติการรักษาพ้ืนที่ที่ไมใชเฉพาะแตทะเลจีนใตเทานั้น ยังรวมถึงชองแคบไตหวันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

๒นักวิจยัดานเวยีดนามศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ,ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร จากคณะกฎหมายและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย Aix-

Marseille III ประเทศฝรัง่เศส 
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แผนที่ 3  แสดงภาพภูมิศาสตรของพ้ืนที่บริเวณทะเลจีนใตที่ถูกโอบลอมดวยประเทศผูเรียกรองสิทธิทั้ง 6 
ประเทศ 

ปจจัยเบื้องหลังที่ทําใหปญหาทะเลจีนใตกลับมาปะทุข้ึนอีกครั้งมีอยู 2 ปจจัยดวยกัน ดังนี้ 
ปจจัยแรก คือ การที่จีนแถลงอยางเปนทางการถึงผลประโยชนหลักเหนือดินแดนพิพาท เมื่อเดือนมีนาคม 

2555ทําให นายเจมสสไตนเบิรก (James Steinberg) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
ไดเดินทางเยือนจีนและไดเขาพบปะหารือกับเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลจีน โดยดานเจาหนาที่จีนไดถายทอดสารผาน
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปยังรัฐบาลวอชิงตัน ใจความวา “ทะเลจีนใตนั้นเปนผลประโยชนหลัก (core interest) ของ
รัฐบาลปกกิ่ง”จีนไดจัดลําดับความสําคัญของทะเลจีนใตใหเปนผลประโยชนหลักของจีนเทียบเทากับไตหวันและทิเบต 
และไดประกาศอยางเปนทางการทั้งภายในและภายนอกประเทศวา“รัฐบาลจีนไมปรารถนาที่จะเจรจาตอรองในเรื่อง
ดังกลาว และจะไมยอมออนขอในการใชกําลังทหารเขาปกปองสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนเชนกัน”การกระทําฝายเดียว
ของจีน (Unilateral Action) ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตทางทะเลบนมหาสมุทรแปซิฟกมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นตลอด
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ผนวกกับการที่จีนไดปฏิรูปกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน(People's Liberation Army: PLA)
ซึ่งวัตถุประสงคในการปฏิรูปยังคงมีความคลุมเครือ พรอมกันกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนในชวง
ทศวรรษที่ผานมา  

นอกจากนี้ ยังปรากฏการดําเนินการทางทหารที่ยึดมั่นตามหลักการของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีตอทะเลจีนใต 
อาทิ การประกาศหามรัฐชายฝงอ่ืนๆ ทําประมงในพ้ืนที่ทะเลจีนใตการจับกุมตัวลูกเรือและเรือประมงตางชาติและการ
ปะทะกับเรือญี่ปุนบริเวณหมูเกาะเซนกากุของจังหวัดโอกินาวา เหลานี้ทําใหการแถลงการณของจีนเรื่องผลประโยชนหลัก
ในทะเลจีนใตมีความชัดเจนและเขมขนมากขึ้น การที่จีนยกระดับผลประโยชนในทะเลจีนใตใหเปนผลประโยชนหลักของ
จีนนั้น ไดกลายมาเปนองคประกอบใหมของกรณีพิพาททะเลจีนใต 

ปจจัยที่ 2 เปนอีกปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความนาสนใจในกรณีพิพาททะเลจีนใต นั่นก็คือ ทาทีของสหรัฐอเมริกา
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สหรัฐอเมริกา เคยวางตัวเปนกลางตอกรณีพิพาททะเลจีนใต ภายหลังจากท่ีจีนออกแถลงการณ
ดังกลาวขางตน อีกทั้งยังแสดงออกถึงจุดยืนที่มีตอขอตกลงดานความมั่นคงระหวางสหรัฐอเมริกา – ฟลิปปนส วาไมมีผล
ครอบคลุมหมูเกาะสแปรตลี่ย (Spratly Islands) และมองวากรณีพิพาทดังกลาวเปนปญหาที่สมควรไดรับการแกไข
รวมกัน โดยกลุมรัฐผูพิพาทมากกวา แตในปจจุบันทาทีของสหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นไดจากเหตุการณใน
หลายวาระ ดังนี้ 

1) ในที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum : ARF) ครั้งที่ 17  ที่จัดขึ้นที่กรุงฮานอย เมื่อกรกฎาคม 2553 ในการประชุมครั้งนั้นนางฮิล
ลารี คลินตัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกาไดเขารวมและไดกลาวเนนย้ําในที่ประชุมวา 
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) ในทะเลจีนใตนั้น เปนผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐอเมริกา
เชนเดียวกันและยังกลาวอีกดวยวาสหรัฐอเมริกาเตรียมการจะผลักดันขอริเริ่มและมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
บนพ้ืนฐานของหลักการใน “ปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีใน ทะเลจีนใต(the Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea : DOC)” 

2) ถอยแถลงของนางฮิลลารี คลินตัน อันเปนชนวนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดคดี USNS Impeccableเมื่อ
เดือน มีนาคม 2552ซึ่งเปนการเผชิญหนากันระหวางเรือ Impeccable ของหนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่กําลังแลนเรือ
เพ่ือสํารวจขอมูลในทะเลจีนใต โดยใชคลื่นเสียงโซนารในการติดตามภัยคุกคามใตทะเลลึก กับเรือลาดตระเวนของหนวย
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พิทักษนานน้ําของจีน จํานวน 5 ลํา เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2552 บริเวณทะเลจีนใต หางจากชายฝงมณฑลไหหนานของ
จีนไปทางทิศใตราว 120 กิโลเมตร 

3) สหรัฐอเมริกาแสดงทาทีที่ชัดเจนในการลงมติในสภาเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของฟลิปปนส
ตามขอตกลงดานความมั่นคงที่สองประเทศลงนามรวมกัน โดยมีผลบังคับใชออกมาในรูปแบบของการฝกซอมทางทหาร
รวมกันในพ้ืนที่พิพาททะเลจีนใตทั้งกับฟลิปปนสและเวียดนาม เพ่ือเปนการรับประกันความปลอดภัยและเสรีภาพในการ
เดินเรือเหนือนานน้ําทะเลจีนใต 

4)  ในที่ประชุมดานความมั่นคงแหงเอเชีย หรือ the Shangri - La Dialogue (SLD) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2544 นั้น นายโรเบิรต มิคาเอลเกทส (Robert Michael Gates) อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกาไดประกาศวา จะสงเรือโจมตีชายฝง (Littoral Combat Ship : LCS) ที่เปนเรือโจมตีรุนใหมลาสุดของ
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาประจําการที่สิงคโปรและยังมีโครงการที่จะมอบเรือรุนดังกลาวใหเปนของขวัญแกประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

นอกเหนือจากปจจัยเบื้องหลัง 2 ปจจัยที่กลาวถึงขางตนแลว ความเปนไปไดที่สหรัฐอเมริกาและจีนจะเผชิญหนา
กันในทะเลจีนใตมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน นับวาเปนการยกระดับขอพิพาททะเลจีนใตใหมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นตามลําดับ(วิ
ลาสิณี ฉายรัตนตระกูล ,2557) ๓ 
 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจและผลประโยชนแหงชาติ 

5.1 อํานาจ (Power) อํานาจของชาติ  หมายถึง  ความสามารถของชาติหนึ่งซึ่งสามารถทําใหชาติอ่ืนปฏิบัติตาม
สิ่งที่ตนปรารถนา  อํานาจของชาติมีความสําคัญตอการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 2 ประการ  คือ  การสงเสริม
บทบาทในเวทีระหวางประเทศ และการค้ําประกันความมั่นคงแหงชาติ 

อํานาจของชาติประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 9 ประการ  ไดแก   
1) ปจจัยทางดานภูมิศาสตร   
2) ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ   
3) ปจจัยทางดานความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี   
4) ปจจัยทางดานประชากร   
5) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ   
6) ปจจัยทางการทหาร   
7) ปจจัยทางดานคุณภาพของรัฐบาล   
8) ปจจัยทางดานขวัญและกําลังใจของคนในชาติ   
9) ปจจัยทางดานนโยบาย 

 
อํานาจของชาติยังประกอบดวยปจจัยยอยอีก 6 ประการ  ไดแก   

1) ลักษณะประจําชาติและมรดกทางประวัติศาสตร   
2) อุดมการณแหงชาติ   
3) อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมทางการเมือง   
4) ผูนําทางการเมือง   

                                         

๓The Japan Institute of International Affairs, , accessed December ๒๐, ๒๐๑๓, 

available from http://www๒.jiia.or.jp/RESR/column_page.php?id=๒๑๑ 
บทความเรื่อง บทบาทของญี่ปุนและปญหาที่ตองแกไขในกรณีขอพิพาททะเลจีนใต .แปลและเรียบเรียง โดยนางสาววิลาสิณี ฉายรัตนตระกูล นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการกลุมงานภาษาญี่ปุนและเกาหลีสํานักภาษาตางประเทศ 
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5) ศิลปะทางการทูต   
6) สถานการณระหวางประเทศ 

 
5.2 ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) เปนแนวคิดพ้ืนฐานที่สําคัญของการกําหนดและการดําเนิน

นโยบายตางประเทศ  เมื่อพูดในภาพกวางผลประโยชนแหงชาติจะเปนตัวกําหนดปฏิสัมพันธระหวางรัฐตาง ๆ ภายใน
ระบบการเมืองระหวางประเทศและเปนปจจัยนําเขา  (Input)  ใหรัฐกําหนดนโยบายออกมาเพ่ือกําหนดพฤติกรรมของรัฐ
ในเวทีการเมืองโลก  ผลประโยชนแหงชาติจะมีความหมายหรือลักษณะอยางไรขึ้นอยูกับการตีความของแตละชาติซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งที่จัดตองได  (Tangible Interest)  และสิ่งที่จับตองไมได  (Intangible interest)  ความสําคัญของ
ผลประโยชนแหงชาติไดผลักดันใหผลประโยชนแหงชาติกลายเปนหัวใจสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศ  โดย
ปรากฏในหลักการทางความสัมพันธระหวางประเทศที่วา “ประเทศไมมีศัตรูถาวร  ประเทศไมมีมิตรถาวร  ประเทศมี
เพียงผลประโยชนเทานั้นที่ถาวร” (จุฑาทิพ คลายทับทิม,2553) 
 สําหรับความหมายของผลประโยชนแหงชาติในเชิงลึกอาจออกแบงไดเปนสองความหมาย ตามนัยทีถูกใช
ในทางการเมืองระหวางประเทศ (Griffith, Martin., Callaghan, Terry O. an   d Roach, Steven C., 2008, pp. 
216-218 อางในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) กลาวคือ 
 ความหมายแรก ถูกใชเปนเครืองมือในการวิเคราะหเปาหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ของ
นโยบายตางประเทศ ดังที เจมส เอ็น รอสเนา (James N. Rosenau) กลาวถึงความ      เปนมาของผลประโยชนแหงชาติ 
วา ไดถูกใชไปในการวิเคราะหการเมืองระหวางประเทศเพ่ือใชเปน  เครื่องมือในการบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยการประกาศถึงเปาหมายของประเทศทีไดเริ่มตนมาตั้งแตศตวรรษที16 โดยในประเทศ
อิตาลีไดเนนในเรื่องอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) และความชอบธรรม (Legitimacy) อันเปนผลสืบเนืองมาจากกําลัง
อํานาจ (Power) ของประเทศในการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งตอมาในศตวรรษที 17ในวงการเมืองประเทศอังกฤษได
กลาวถึงผลประโยชนแหงชาติในเรื่องการมีเกียรติยศของประเทศ (National Honor) และผลประโยชนสาธารณะ 
(Public Interest)  รวมทั้งเจตนารมณ (General Will) ของประเทศและตอมาก็ไดถูกนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ 
 สวนอีกความหมาย ไดถูกนําไปใชเปนแนวคิดเกี่ยวกับวาทะกรรมทางการเมือง (Political Discourse) เพ่ือ
วิเคราะหและสนับสนุนการกําหนดนโยบายระหวางประเทศ ดังกรณีที ฮันส เจ มอรเก็นทาว (Hans J. Morgenthau) ได
วิเคราะหระบบการเมืองระหวางประเทศ ในการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศดวยการใชกําลังอํานาจของ
ประเทศ (Morgenthau, Hans J., 2005, pp.4-16อางในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) โดยเฉพาะในมิติทางการทหาร
และทางเศรษฐกิจที่สามารถครอบงําปจจัยดานอ่ืน ๆ ในการกําหนดนโยบายระหวางประเทศของผูกําหนดนโยบายโดย
คํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติทีถูกผลักดันจากเงื่อนไขทีเปน นโยบายทางยุทธศาสตร (Strategic Diplomatic Milieu) 
และไดนําไปสูการพึงพาอาศัยกันอยางสลับซับซอน (Complex Interdependence) ในสังคมโลก( World Society) 
(Evans, Graham and Newnham, Jeffrey, 1998, p. 345อางในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) ซึ่งปจจุบันสังคมโลกมี
ความสัมพันธระหวางประเทศในลักษณะทีเปนเครือขาย โดยมีการผนึกกําลังเปนประชาคมในภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งมี
กลไกการจัดระเบียบของการเปนสมาชิกและมีรูปแบบของการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) เพ่ือ
ความรวมมือโดยมีเปาหมายรวมกัน (Common Goals) และยอมรับในผลประโยชนรวมกัน (Martinelli, Alberto, 
2005, pp. 241-260อางในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) ความหมายของผลประโยชนแหงชาติทั้งสองกรณีดังกลาว
เกี่ยวของกับพ้ืนฐานการตกลงใจในการดําเนินนโยบายของประเทศโดยมีความสัมพันธกับสภาวะแวดล อมภายนอกที่
กระทบตออํานาจอธิปไตยของประเทศและการดําเนินนโยบายตางประเทศรวมทั้งปจจัยภายในประเทศจากความ
หลากหลายของผลประโยชนที่เปนสาธารณะ อันทําใหเขาใจถึงองคประกอบของผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย 
การดํารงอยูของประเทศ (Self Preservation) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) การกินดีอยูดีของประชาชน (Well - 
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Being) การสงเสริมและรักษาเกียรติภูมิ (Prestige) การเผยแพรและรักษาอุดมการณ (Ideology) ตลอดจนการแสวงหา
และเพ่ิมพูนกําลังอํานาจของประเทศ (Lerche, Charles O. and Said, Abdul A., 1995, p. 28 อางในไชยสิทธิ์ ตันตย
กุล ,2555) 
 ดังนั้น ผลประโยชนแหงชาติจึงเปนกุญแจสําคัญหรือเปาหมายของการกําหนดนโยบายตางประเทศ แต
ผลประโยชนแหงชาตินั้นอาจจําแนกออกเปนมิติตาง ๆ บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานที่แตกตางกันเพ่ือการนําไปใชในการ
กําหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1  ํ , pp. 18-21 อางในไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ,2555) 
ดังนั้น  

1) บนพื้นฐานของเนื้อหา โดยแบงเปน  
§ ผลประโยชนดานการเมือง (Political Interests) เชน เอกราชและบูรณภาพของประเทศ สถานภาพ

ระหวางประเทศ เปนตน  
§ ผลประโยชนดานความมั่นคง (Security Interests)  เชน เขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลรวมทั้ง

ศักยภาพทางการทหาร เปนตน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Interests) เชน การสงออก
และนําเขาทางการคา การลงทุนระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ การนําเขาและสงออกของ
เทคโนโลยี เปนตน  

§ ผลประโยชนทางวัฒนธรรม (Cultural Interests) เชน การดํารงรักษาวัฒนธรรมของประเทศ เปน
ตน 

2) บนพื้นฐานของเวลา โดยแบงเปน  
§ ผลประโยชนทีไมเปลี่ยนแปลงหรือมั่นคง (Constant Interests) เชน ความอยูรอดปลอดภัยของ

ประเทศ เปนตน  
§ ผลประโยชนทีแปรเปลี่ยนตามระยะเวลา (Variable Interests) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดลอม 

เชน ผลประโยชนในระยะสั้นประมาณ 1-2 ป ระยะปานกลางประมาณ 3-10 ป และระยะยาว
ประมาณ 10 ป ขึ้นไป เปนตน 

3) บนพื้นฐานของความสําคัญ โดยแบงเปน 
§ ผลประโยชนที่ถาวร (Vital Interests) เชน การมีอิสรภาพและเสรีภาพ เปนตน  
§ ผลประโยชนสําคัญระดับสูง (Extremely Importance Interests) เชน ความสมดุลทางยุทธศาสตร

ระหวางประเทศ เปนตน  
§ ผลประโยชนทีสําคัญ (Importance Interests)เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนตน 

4) บนพื้นฐานของขอบเขต โดยแบงเปน 
§ ผลประโยชนทีเปนสากล (Universal Interests) เชน อํานาจอธิปไตยของประเทศ เปนตน  
§ ผลประโยชนบางสวน (Partial Interests) เชน การมีประเทศทีเปนพันธมิตร ฯลฯ 
§ ผลประโยชนเฉพาะดาน (Individual Interest) เชน ความทันสมัยของประเทศทีทัดเทียมกับประเทศ

อืน ๆ เปนตน  ัพ้ืนฐานทั้งสีประการดังกลาวไดครอบคลุมถึงเปาหมายของการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศอันเกียวของกับแนวคิดการไดมาซึผลประโยชนแหงชาติ(ไชยสิทธิ์ตันตยกุล,2555)๔ 

  
 Charles O. Lercheและ Abdul A. Saidไดอธิบายความหมายทางวิชาการไววา แนวคิดผลประโยชน
แหงชาติ ใชเพ่ือวิเคราะหการเมืองและการที่มาของนโยบายโดยที่ผลประโยชนแหงชาติจะไมมีลักษณะตายตัวและ
                                         

๔พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (ผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ) บทความเรื่องผลประโยชนแหงชาติกับการ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยกับจีน . ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ .สืบคนเมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ จากเว็บไซต 
http://www.vijaichina.com/author/๙ 
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สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ เวลา และ อุดมการณของผูนํา กระทําทางการเมืองโดยใชแนวคิดดังกลาวเปน
เครื่องมือในการอธิบายหรือประเมินแหลงผลประโยชนยังสามารถเกิดข้ึนกับรัฐในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ 
Hans J. Morgenthau ไดใหคํานิยามของผลประโยชนแหงชาติ หมายถึง “การที่รัฐหนึ่งดําเนินนโยบายใดๆโดย
วัตถุประสงคที่จะปกปองอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ ของตนไวจากการรุกรานของชาติ
อ่ืนๆ รัฐตางๆอาจดําเนินนโยบายความรวมมือกัน แขงขันกัน ถวงดุลหรือเปนพันธมิตรโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายโดยมองวารัฐจะดําเนินนโยบายตางประเทศบนรากฐานของผลประโยชนแหงชาติ และแตละรัฐจะ
กระทําทุกประการเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนซึ่งผลประโยชนนั้นเปนตัวกําหนดการกระทําของรัฐที่ทําใหรัฐมีอํานาจ 
และอํานาจนั่นเองที่จะทาใหสามารถควบคุมรัฐอ่ืนๆได”โดย Morgenthau ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหรัฐอ่ืนมีอํานาจ
เหนือกวารัฐอ่ืน ไมวาจะเปน ปจจัยทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สมรรถนะทางดานอุตสาหกรรม แสนยานุภาพของ
กองกาลังทหารประชากร ลักษณะของชาติ ขวัญ กาลังใจของชาติ ความสามารถทางการทูตและความสามารถของรัฐบาล 

สรุปไดวาผลประโยชนแหงชาติ  หมายถึง  สิ่งที่เปนความตองการและความมุงหวังวัตถุประสงคของประเทศใน
การดําเนินความสัมพันธกับตัวแสดงตาง ๆ ในเวทีระหวางประเทศที่จะปกปองอธิปไตย ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา 
ภาษา เชื้อชาติ ของตนไวจากการรุกรานของชาติอ่ืนๆ รัฐตางๆอาจดําเนินนโยบายความรวมมือกัน แขงขันกัน ถวงดุลหรือ
เปนพันธมิตรโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรัฐจะดําเนินนโยบายตางประเทศบนรากฐานของ
ผลประโยชนแหงชาติ และแตละรัฐจะกระทําทุกประการเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนซึ่งผลประโยชนนั้นเปนตัวกําหนด
การกระทําของรัฐที่ทําใหรัฐมีอํานาจ และอํานาจนั่นเองที่จะทาใหสามารถควบคุมรัฐอ่ืนๆได 

ปจจัยที่กําหนดผลประโยชนแหงชาติมี 4 ประการ  ไดแก   
1. ความอยูรอดและความมั่นคงของประเทศ   
2. ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ   
3. การขยายอํานาจ 
4. เกียรติภูมิของประเทศ 

 
จากปรากฏการณดังกลาว สามารถกลาวไดวา กรณีพิพาทในการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตสามารถ

วิเคราะหไดวา จากพฤติกรรมการแสดงออกของประเทศที่เกี่ยวของนั่นแสดงถึงคือการที่รัฐที่อางสิทธิ์เหลานั้น พยายาม
รักษาผลประโยชนแหงชาติที่สําคัญ รัฐจําเปนตองรักษาการดํารงอยูของชาติ  (Self-preservation) หรือการดํารงรักษา
ความเปนชาติอันไดแกการรักษารัฐบาลดินแดนประชาชนและอํานาจอธิปไตยดังนั้นการที่รัฐตาง ๆ ที่อางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่
ในทะเลจีนใต  จึงถือวารัฐตนมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใตหากตองสูญเสียไปยอมหมายถึงการเสีย
ผลประโยชนแหงชาติรัฐตาง ๆ เหลานั้นจึงพยายามทุกทางอันเปนการแสดงออกถึงอํานาจของรัฐเพ่ือรักษาผลประโยชน
แหงชาติ ในการรักษาดินแดนและอํานาจอธิปไตยของตน แตละรัฐมีเปาหมายของความมั่นคงปลอดภัย  (Security) ดวย
การปองกันและลดภัยคุกคามที่มีตอรัฐ ในขณะเดียวกันทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยูบริเวณทะเลจีนใตเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหรัฐตาง ๆ ที่อางสิทธิ์เหนือดินแดนทะเลจีนใตพยายามทุกวิถีทางเพ่ือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไวซึ่ง
ความมั่งค่ังของชาติ  
          ชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาที่เขามามีบทบาทและเปนตัวแสดงสําคัญของปญหาขอพิพาทในการการอาง
สิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตเชนกัน เนื่องจากสหรัฐฯเล็งเห็นวาปญหานี้ยอมมีผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่ภูมิภาคนี้เปนยุทธศาสตรหลักของสหรัฐฯ ที่ตองการสรางเขตอิทธิพลใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือถวงดุลอํานาจและสกัดก้ันการกาวขึ้นมาครองความเปนเจา (Hegemony) ของจีนนั่นเอง 
  
6. สรุป 



๔๓๗ 

 

กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเปนประเด็นความขัดแยงในการการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต เปนความขัดแยงที่
วิกฤตที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาจลุกลามใหญโตจนอาจกลายเปนสงครามในอนาคตได  ความขัดแยง
ในหลายประเด็นเกี่ยวกับการอางสิทธิเหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใตนี้ จุดที่มีความขัดแยงที่สุดและไดรับการจับตามองจากทั่ว
โลกคือ การอางสิทธิเหนือหมูเกาะสแปรทลีย และหมูเกาะพาราเซล ดังสามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้ 

จากการศึกษาขางตนจะพบวา กรณีพิพาทในการการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต เปนปญหาที่มีความ
ยุงยาก ซับซอน เนื่องจากมีรัฐผูอางสิทธิ์เหนือหมูเกาะนี้ถึง 6 รัฐ ยิ่งไปกวานั้นการอางสิทธิ์ของรัฐดังกลาวยังมีความซ้ํา 
ซอนกันอยูในหลายกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหาที่เกิดจากจีน เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีอางสิทธิ์เหนือทะเลจีน
ใตเกือบทั้งหมด และจีนเองก็มีทาทีแข็งกราวตอการอางกรรมสิทธิ์ในบริเวณทะเลจีนใตมาตลอด  

กรณีพิพาทในการการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต เปนปญหาที่ยังหาทางออกไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จะนําวิธีการแกปญหาหรือระงับขอพิพาททางการศาลมาใชคงเปนไปไดยาก เนื่องจากจีนมีทาทีและจุดยืนมาตลอด ทั้ง
พยายามหลีก-เลี่ยงและไมยอมรับการตัดสินโดยวิธีการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย  

นอกจากนี้ ยังมีชาติมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาที่เขามามีบทบาทและเปนตัวแสดงสําคัญของปญหาขอพิพาท
ในการการอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ในทะเลจีนใต เนื่องจากสหรัฐฯเล็งเห็นวาปญหานี้ยอมมีผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ 
(National Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพ้ืนที่นี้   สหรัฐฯกลาวอยางเปดเผยวา สหรัฐฯ จะยังคงปฏิบั ติการทาง
การทหารในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใตตอไป เพ่ือรักษาอิสรภาพใหประเทศตางๆ สามารถสํารวจและหาผลประโยชน
ทางทะเลในนานน้ําสากล  ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ไดจัดซอมรบประจําป SEACAT (Southeast Asian Cooperation and 
Training) กับประเทศในกลุมประเทศอาเซียนขึ้น เหมือนเปนสัญลักษณวาสหรัฐฯ เองก็พรอมเขามาแทรกแซงทุกเมื่อ โดย
สหรัฐฯ ย้ําจุดยืนของตนในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) และการเขาถึงอยางเสรี (Open 
Access) โดยเรียกรองใหจีนเคารพกฎหมายระหวางประเทศทําใหจีนไมพอใจตอทาทีของสหรัฐฯ  ในทัศนะของจีน การ
เขามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้เปนยุทธศาสตรหลักของสหรัฐฯ ที่ตองการสรางเขตอิทธิพลในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต เพ่ือถวงดุลอํานาจและสกัดก้ันการกาวขึ้นมาครองความเปนเจา (Hegemony) ของจีนนั่นเอง 

ที่ผานมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออก มีอัตราสูงที่สุดแหงหนึ่งในโลก ถึงแมวาจะ
ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อหลาย ปกอนก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงเชนนี้ ยอมควบคูกัน
กับความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออกจะดําเนินไป อยาง
ตอเนื่อง และการใชพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันจะเพ่ิมข้ึนทุกป อยางไรก็ตาม ความตองการใชน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้ ยังคงตอง
พ่ึงพาการนําเขาน้ํามัน จากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งการขนสงน้ํามัน รวมทั้งการขนสงสินคาอ่ืนๆ เขาสู
ภูมิภาคนี้ สวนใหญจะตองผานทางชองแคบมะละกา แลวตอไปยังพื้นท่ีสวนอื่นของทะเลจีนใต กอนขนสงตอไปยังประเทศ
ตางๆ ในเอเซีย-แปซิฟค ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญเชิงยุทธศาสตร ของทะเลจีนใตตอภูมิภาคเปนอยางยิ่ง 

 และดวยผลประโยชนอันมหาศาลนี้เอง ที่นําไปสูความขัดแยงที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ตราบใดที่ยังไม
สามารถหาขอยุติในการอางสิทธิที่คาบเกี่ยวกันได การจัดตั้งกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยโดยสันติวิธี และจัดทํา “ระเบียบ
ปฏิบัติ” ที่ยอมรับรวมกัน จึงจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนหลักประกันตอความความมั่นคงและความสงบ
สุขของภูมิภาคตอไป 
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